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EDITORIAL 

A escolha da angústia como tema para 2013 
não foi aleatória. Adveio de um trabalho de Escola, cuja 
abordagem principal apontou para a questão do real, do 
feminino e da nominação. 

Aquele ano foi marcado pela angústia que se 
imiscuía na própria experiência de fazer Escola. Angústia 
que fez borda ao real, marcada por um turbilhonamento. 
Da mesma maneira que a angústia pode ser usada na 
clínica como índice a orientar na direção da cura, uma 
tentativa estrutural a nos guiar no discurso analítico, ela 
foi fundamental ao nos conduzir em nosso percurso rumo 
à fundação da Ato – Escola de psicanálise.

Esta publicação reúne trabalhos que refletem 
esse caminho percorrido e deixam  marcas de uma escrita. 
Os textos são fruto da interlocução com outras Escolas e 
nossos pares em cartéis, seminários e  jornadas. 

O tema “Angústia, nominação real” foi o fio 
condutor para pensar a Clínica, a Escola e a Transmissão. 
Perpassamos pela estruturação do fantasma, pela questão 
do Outro na constituição do sujeito, pela sexuação, 
revelando outra face do objeto a, impossível de dizer, mas 
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que se pode ler, escrever e se reinventar, na tessitura do 
desejo indestrutível e do gozo imponderável, angústia, 
topos real. Rumo à Escola, chegar ou partir? Conversação... 
Estamos no momento de concluir. 

No intuito de deixar mais uma marca, 
reimprimimos aqui a carta enviada à comunidade analítica 
quando da Fundação da Escola:

“Caros colegas,

Lembremos Lacan ao dizer que a Escola de 
psicanálise deve ser ‘um lugar de desassossego 
condizente com a virulência da descoberta de Freud, 
tendo conhecimento que existe um real em jogo...’ 
Diante dos impasses que uma escola enfrenta, esse 
desassossego ressurge como medida do real para 
cada ação específica realizada. O resultado disso é a 
invenção que se atualiza continuamente.

Hoje, estamos efetivando mais um passo em nossa 
comunidade analítica.

Fundamos a ‘Ato – Escola de psicanálise’, cuja 
nominação real, simbólica, imaginária lança o novo. 
O significante Grep cai como letras desconexas.
Gostaríamos de compartilhar com nossos colegas 
de ofício esse marco de fundação de uma Escola que 
se compromete com a transmissão da psicanálise a 
partir de seus princípios e de sua ética. A história 
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do Grep sempre fará parte de nossa história. 
Seguiremos em frente, no entanto, com o propósito 
de ir mais além de um grupo, como vem sendo feito 
e com muito trabalho. 

Um passe para escola, um passe para o feminino, 
um passe para o real. 

Uma Escola de psicanálise se faz com trabalhadores 
incansáveis que reconhecem a importância de 
manter ativa a psicanálise em nosso tempo. 
Fundar uma escola é de certa forma renovar nosso 
compromisso e nossos laços com a sociedade, é 
atualizar a psicanálise no mundo”. 

“Navegar é preciso, viver não é preciso” (Fernando Pessoa).
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O viajante surpreendido pela noite pode cantar alto 
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(FREUD, v. XX, 1969, p. 118)

ANGÚSTIA, 
NOMINAÇÃO REAL

“
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 Angústia e sexuação

Ana Maria Fabrino Favato1

Sumário: Lacan abre uma importante discussão 
no Seminário 10 acerca da angústia e da incidência 
do objeto a naquilo que ele traz de desaparecimento 
do desejo. Freud aborda a angústia ligada à 
impotência psíquica, em que o instrumento fálico, 
apesar de viabilizar o gozo, é posto fora do jogo do 
desejo. O que se vê, portanto, é o gozo do órgão 
em queda experimentado repetidamente. Freud 
justifica a impotência psíquica como condição 
geral da civilização e não uma perturbação restrita 
a alguns indivíduos; para as mulheres sugere a 
frigidez feminina. Assim, temos que as relações 
amorosas propiciam os distúrbios da sexualidade 
e ao mesmo tempo forçam a posição sexuada, pois, 
para Lacan, essa maneira de falhar masculina, de 
fracassar a relação sexual, é sua única forma de 
realização, já que a relação sexual não existe.

Palavras-chave: Angústia, Objeto a, Impotência 
psíquica, Sexuação.

1 Psicanalista. Membro da  Ato – Escola de psicanálise.
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Lacan abre o Seminário 10 dizendo que o tema 
da angústia marca importante ponto de encontro para tudo 
que fez parte de seu ensino até o momento. Focaliza um 
campo onde vai indicar que com ele, nós analistas, assumi-
remos ainda melhor nosso lugar na intensão e extensão. A 
angústia nos põe à prova, mas sua abordagem não passa por 
nenhuma regulação. Se ela não sufoca os analistas, deveria 
fazê-lo, adverte Lacan, pois ela permite nos orientarmos no 
momento de seu aparecimento; sugere-nos a relação essen-
cial com o desejo do Outro e nisso vemos os desdobramen-
tos do aparecimento da angústia na fantasia, na transferên-
cia, na Escola, no encontro amoroso, na sexuação.

O uso que Lacan faz da fábula dos três irmãos 
com a máscara do louva-a-deus mostra como a experiência 
da angústia concerne diretamente ao eu e ao desejo do Ou-
tro. Por não saber que máscara de animal está usando, por 
não se ver no globo ocular do inseto, por não saber como 
o Outro lhe quer, o feiticeiro, diante de um louva-a-deus 
gigante, fica intranquilo, pois corre o risco de ser devorado 
caso sua identidade se revele à sua parceira perigosa (LA-
CAN, 2005, p. 14). Sendo reconhecido aí, o feiticeiro será 
apenas objeto para o Outro e isso é difícil de suportar.

Pela operação de divisão, a única prova e garantia 
da alteridade do Outro é o que sobra como resto irracional, 
o a. Ao Outro não se tem acesso, não o atinjo, como não 
atinjo o inconsciente. O que me resta é gozar com o objeto a 
na fantasia e sofrer as inibições, os sintomas e as angústias.
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Nem tudo aparece na imagem especular, o que 
não se projeta nem se investe no Outro e fica libidinizado 
no corpo, surge na imagem virtual como falta, pois parte 
da libido fica retida no próprio corpo como narcísico 
(LACAN, 2005, p. 55). Todavia, se nesse lugar da falta 
(-φ) que sustenta a imagem corporal do sujeito desejante o 
objeto a se apresenta, há um verdadeiro desmoronamento 
da imagem corporal com a perda dos pontos de referência e 
de identidade. Nessa hora a angústia real invade um corpo 
que se desfalece, que entra em efusão, perde o poder, perde 
a força. Quando alguma coisa aparece no lugar da falta, 
surge a angústia. É a inquietante estranheza do unheimlich 
freudiano.  

A angústia não é sem objeto, diz Lacan, e aqui a 
referência é o objeto a. A questão levantada por Freud de 
que a angústia é uma reação à perda do objeto não contradiz 
a assertiva de Lacan, pois Freud fala da angústia pela perda 
do objeto amado, o objeto de quem a criança depende e 
para o qual a criança ou o sujeito é inerme (FREUD, v. XX, 
1969, p. 161). O objeto a pertence ao campo dos objetos 
que não são partilhados e quando eles entram na vida 
amorosa, têm a particularidade de causar perturbações. 
São objetos anteriores à constituição do status do objeto 
comum, comunicável, socializado (LACAN, 2005, p. 103). 
Por outro lado, não existe escolha de objeto na vida amorosa 
a não ser que o objeto a tenha sido previamente extraído.
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A questão é que a incidência do objeto a traz, 
como consequência, o desaparecimento do objeto amado, 
constituído imaginariamente pelo investimento da libido e 
do desejo, e o sujeito nessa hora fica na falta de desejo, lida 
com um gozo retido no corpo, sendo afetado por aquilo que 
é o mais íntimo de si mesmo. O surgimento da angústia 
aí é sinal do apagamento momentâneo de toda referência 
identificatória. A relação da angústia com a experiência do 
coitus interruptus, para além do que Freud associa como 
transformação direta da libido em angústia, é o retrato 
fiel de que o instrumento fálico, apesar de viabilizar o 
gozo, é posto fora do jogo do desejo, tal como acontece na 
impotência psíquica, onde o que se vê é o gozo do órgão, 
o gozo do autoerotismo, o gozo autista. Na angústia, o 
sujeito perde a referência do desejo do Outro e para aceder 
ao desejo é preciso atravessá-la (LEITE, 2013, p. 71-73).

Quando aborda as perturbações ou degradação 
da vida amorosa, estas questões são brilhantemente 
colocadas por Freud. Ele menciona a angústia com que 
homens de forte natureza libidinosa sofrem frente à perda 
de força caracterizada pela impotência psíquica. É por uma 
peculiaridade do objeto sexual que provém a inibição da 
potência masculina, acompanhada de uma sensação de 
impedimento interior e uma vontade contrária que interfere 
na intenção consciente. Há, portanto, uma particularidade 
do objeto que induz ao fracasso e uma motivação para a 
repetição da falha (FREUD, v. XI, 1912, p. 163). 
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O quadro que Lacan traz no Seminário 10 sobre 
a inibição, sintoma e angústia lembra-nos que encontramos 
na vertente da dificuldade um caminho que começa com 
a inibição, passa pelo impedimento e chega ao embaraço. 
Na vertente do movimento, o que segue à inibição é uma 
reação catastrófica de lançar-se para fora do movimento, 
uma desagregação do movimento que culmina com a queda 
da potência (LACAN, 2005, p. 20-21).

Em virtude do fracasso constantemente 
repetido, Freud observa que os homens tendem a fazer 
uma “conexão falsa” entre a lembrança da primeira vez 
e a presença de uma angústia perturbadora, embora 
possam aplicar à primeira ocasião em si uma impressão 
“acidental”. Existem realmente impressões penosas 
acidentais relacionadas à atividade sexual infantil e fatores 
que reduzem a libido que se dirige ao objeto sexual 
feminino. Dentre as impressões penosas Freud cita as 
ideias relacionadas a uma fixação incestuosa na mãe ou na 
irmã que, embora nunca superadas, são inibidas e afastadas 
da consciência. Mas o fracasso, via de regra, quando advém 
é vivido como acaso, um acidente, uma contingência, e só 
depois, pela repetição da falha, a queda da potência ganha 
estatuto de angústia (FREUD, v. XI, 1970a, p.163-164).

Naquilo que repete como “por acidente” 
mantém-se um saber inconsciente, mesmo que este escape 
ao sujeito. Lacan verifica que o acaso é uma maneira de 
não admitir o determinismo do encontro programado 
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pelo inconsciente. Aos seres falantes a chance falhada 
parece-lhes obra do acaso, mas o que se vê é a ocorrência 
do encontro programado e sempre evitado, como se o real 
que o sujeito coloca em ato já estivesse sempre presente na 
forma do traumatismo, mencionado como aquilo que “não 
cessa de não se escrever”. É o efeito da cadeia significante 
que determina a existência de um sujeito e suas falhas e 
gera a incidência do objeto a como fortuito e causal. Na 
fórmula do fantasma (S<>a), que Lacan indica encontrar-
se também a estrutura da angústia, a causa do desejo 
representada pelo objeto a prevê que o desejo se inscreve 
por uma contingência corporal.

Falamos da angústia na sua relação ao falo 
imaginário, palco das identificações, da sexualidade e do 
fantasma. Essa experiência é o que vive a humanidade 
quando se reparte em identificações sexuais e é impelida 
à sexuação regida pelo falo simbólico. Assim, as relações 
amorosas propiciam os distúrbios da sexualidade e ao 
mesmo tempo forçam a posição sexuada. Pela função 
fálica e tudo que ela pode produzir de referência ao S1, de 
encontro fortuito e de arranjo sexual, algo pode se inscrever 
ou pode não se inscrever (LACAN, 2005, p. 188).

Tomando, portanto, a divisão sexuada dos 
falantes frente à função fálica, tal como Lacan nos indicou 
no Seminário Encore, o modo de satisfação nos dois sexos 
revela que do lado homem, se ele tem êxito, como diz, 
é para fazer malograr a relação sexual. Essa maneira de 
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falhar masculina, de fracassar a relação sexual é sua única 
forma de realização, já que a relação sexual não existe. Se 
por um lado a relação sexual não existe, se ela “não cessa de 
não se escrever” ou se escreve como impossível, a precisão 
da função fálica a faz funcionar no regime do encontro 
fortuito, “contingente”.

Freud justifica a impotência psíquica como 
condição geral da civilização e não uma perturbação 
restrita a alguns indivíduos; para as mulheres sugere 
a frigidez feminina (FREUD, v. XI, 1970a, p. 167). Ele 
é preciso ao abordar o tabu da virgindade naquilo que 
também impõe de fracasso à relação sexual. O homem, 
diz ele, teme ser enfraquecido pela mulher e contaminado 
por sua feminilidade. Ela é considerada fonte de perigo, o 
que acaba por torná-lo incapaz e afastá-lo de sua potência 
(FREUD, v. XI, 1970a, p.184). A mulher, por seu turno, 
repudia o homem responsável pelo primeiro ato sexual, 
o que concorre para que seja alvo de sua agressividade e 
frigidez. O substancial da relação sexual é a falha, assim 
como a essência do objeto é o fracasso.

Lacan reforça que é apenas do lado homem que 
encontramos o parceiro amoroso como objeto a, que en-
contramos no lugar do Real, o fantasma. A esse ser falante 
situado do lado homem não é dado alcançar o parceiro que 
é o Outro a não ser pela sua realidade fantasmática. O a, 
para o homem, é a tentativa de acesso ao Outro (LACAN, 
2005, p. 197). E o que fica do lado mulher? Do outro lado, 
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do lado mulher, diz Lacan, é de outra coisa e não do objeto 
a que se trata (LACAN, 2005, p. 130-138).

Encontramos no campo dos vetores situado abai-
xo das proposições modais, campo onde Lacan situa a hu-
manidade, apenas dois caminhos que atravessam de um 
lado para outro. Do lado homem, o sujeito dividido vai em 
direção ao a, mostrando que o homem ama com seu fan-
tasma; do lado mulher, A mulher barrada se dirige ao falo 
quando ama seu filho como tampão.

Se do lado homem o sujeito dividido pela ordem 
fálica e todo inscrito nela não tem acesso ao Outro e tem 
de lidar com o parceiro apenas como a, do lado mulher, a 
mulher “não toda” tem relação com esse Outro enquanto 
barrado. O lugar do Outro barrado, pela sua natureza, é 
radicalmente o Outro que permanece sempre Outro. Nes-
se sentido Lacan vai dizer que a mulher “não toda” está 
relacionada ao inconsciente, por isso suscita angústia. Ela 
marca um campo como ignorado. Como não há Outro do 
Outro, o que marca esse lugar é o significante que sinaliza 
a barra no Outro. Nisso Lacan diz que a mulher “não toda” 
se desdobra, pois para que ela possa ter um inconsciente 
essa mulher “não toda” precisa do falo.

O que está em jogo é a existência do sujeito em 
relação ao falo, pois do lado homem, como a negação inci-
de na função fálica, ela é esvaziada e o sujeito consegue se 
inscrever aí. No lado oposto, a função é mais do que preen-
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chida, ela é ultrapassada, e a existência não se dá (LACAN, 
2005, p. 209).

São as modalidades do necessário de um lado, e 
impossível de outro; do que “não cessa de se escrever” e do 
que “não cessa de não se escrever”. Um não pode deixar de 
se inscrever no falo, o outro não pode se inscrever de forma 
alguma no falo. Ambos estão numa posição excêntrica com 
relação ao falo, que tem valor regulador de gozo.

O que é central com relação ao falo é que este, 
como função mediadora, funciona em todos os níveis 
da relação do sujeito com seus objetos, exceto onde é 
esperado, isto é, no nível da relação sexual entre homens e 
mulheres. Essa carência do falo no nível da relação sexual, 
esse esvaecimento da função fálica onde se espera que o 
falo funcione, constitui, nos diz Lacan no Seminário 10, o 
princípio da angústia de castração (LACAN, 2005, p. 283). 
Essa carência marca a impossibilidade da existência da 
relação sexual.
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Resumen: Lacan abre un importante debate en el 
Seminario 10 sobre la angustia y la incidencia del 
objeto a lo que lleva a la desaparición del deseo. 
Freud se refiere a la angustia relacionada con 
la impotencia psíquica en el instrumento fálico, 
al tiempo que permite el disfrute es sacado del 
juego del deseo. Lo que vemos, por tanto, es el 
goce del órgano caído experimentado repetidas 
veces. Freud explica la impotencia psíquica como 
una condición general de la civilización y no un 
trastorno restringido a unos pocos individuos; 
para las mujeres sugiere la frigidez. Por lo tanto, 
tenemos que las relaciones románticas proveen 
los trastornos de la sexualidad y al mismo tiempo 
fuerzan la posición sexual, pues para Lacan, 
esta clase de falla de los hombres, de fracasar la 
relación sexual, es la única manera de realización, 
ya que no existe la relación sexual.

Palabras-llaves: Angustia, Objeto a, La impoten-
cia psíquica, Sexuación.
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Qual a função do fantasma no 
tratamento analítico?

Crasso Campanha Parente1

Sumário: O artigo contextualiza a conceituação 
do fantasma no ensino lacaniano considerando a 
constituição do sujeito, as relações de objeto e o 
gozo, visando interrogar  e construir, a partir de 
um fragmento clínico, a função do fantasma no 
tratamento analítico.

Palavras-chave: Fantasma, Psicanálise, Trata-
mento, Gozo.

Lacan(1957/58) nos ensina que o fantasma 
é a resposta à pergunta sobre o desejo do Outro, mas é 
também a condição para que se possa sustentar o desejo 
do sujeito. É um artifício que o neurótico constrói para uti-
lizar como anteparo diante do real da castração, do buraco 
na sua estrutura e na do Outro. Ele emoldura o real, ope-
rando a conjunção e a disjunção do sujeito do inconsciente 
com os restos que durante a sua constituição como sujei-

1 Médico e psicanalista.
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to permaneceram como real impossível de ser apreendi-
do. Restos que Lacan nomeou objetos a: seio, fezes, olhar 
e voz.  Objetos a extraídos do Outro no terceiro tempo do 
Édipo, na castração, momento em que se finaliza a consti-
tuição do sujeito.

Após a sua constituição como sujeito, o falasser 
se torna apto a operar no futuro com seu fantasma, por isso 
é necessário entender como o sujeito se constitui desde o 
seu nascimento até o terceiro tempo do Édipo.

Para se constituir como sujeito, a criança neces-
sita de um Outro que introduzirá o simbólico, via pulsão. A 
pulsão é um Conceito freudiano fundamental, que é fron-
teira entre o somático e o psíquico. É o que liga o real do 
corpo com as palavras. Inicialmente, a pulsão vai marcando 
o corpo em partes separadas, em zonas erógenas que con-
tornam e fazem borda aos orifícios do corpo – boca, ânus, 
ouvidos, olhos. O processo de unificação pulsional desse 
corpo despedaçado se faz diante do espelho. Lacan (1949) 
descreve o estádio do espelho como um processo através 
do qual a criança, ainda imatura, vivencia a sua unificação 
corpórea e antecipa a sua autonomia. Sua imagem, o outro 
no espelho, se identifica ao eu ideal i(a). Assim, o eu (moi), 
enquanto outro, se torna objeto pulsional dessa criança, 
antes do outro se tornar também objeto da pulsão.   

Inicialmente, o eu ideal responde ao ideal do Ou-
tro. Esta fase coincide com a fase fálica, em que a criança 
está identificada ao falo. O temor de perder o pênis é viven-
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ciado imaginariamente como ameaça à sua própria exis-
tência durante o complexo de Édipo, onde o falo é o pivô 
inicial e que termina com a inscrição da castração, tendo 
como consequência a interdição do incesto, inscrevendo 
assim a falta no Outro e no sujeito.

De acordo com as elaborações lacanianas do in-
consciente freudiano no Seminário 5 (1957/58), o processo 
de inscrição da falta que a criança vivencia durante o com-
plexo de Édipo – que finaliza com a operação da castração, 
que é a inscrição da falta no simbólico – é antecedido pela 
inscrição da falta no imaginário e no real, ambas vividas 
respectivamente com a frustração e privação, nos três tem-
pos do Édipo. A falta é introduzida já logo após o nasci-
mento, quando ainda é dependente do Outro que lhe cuida 
e a alimenta. Durante esse tempo, a mãe real vai marcando 
de forma própria essa criança. Ela se ausenta e também 
responde às demandas dessa criança de modo próprio, 
deixando faltar algo. Nesse jogo de presença-ausência vai 
sendo constituída a mãe simbólica, conforme descrito por 
Freud no jogo do fort-da. Assim, a mãe simbólica introduz 
a frustração, a falta de um objeto real, o seio materno. A 
criança percebe que sua mãe não responde às suas deman-
das porque ela deseja outra coisa, o falo. Isso faz a criança 
se identificar com esse objeto. Mas, ele não é capaz de sa-
tisfazer a sua mãe. Quem possui o objeto de desejo ma-
terno é o pai. Isso permitirá à criança alcançar o segundo 
tempo do Édipo.  
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No segundo tempo, o pai imaginário é o agente 
dessa operação que ocorre no real. Ele se torna muito 
poderoso para essa criança, constituindo uma ameaça à sua 
vida. Esse pai priva a criança da sua mãe, inscrevendo uma 
falta no real de um objeto simbólico, o significante do falo 
(ɸ), que permitirá que no futuro essa criança possa abrir 
mão desse falo ao qual está apegada, para portar algo que 
opere a significação do falo e que garanta a possibilidade 
de utilizá-lo no futuro. Isso permite a entrada no terceiro 
tempo do Édipo, que inscreverá a castração.

O processo de castração tem como consequên-
cia a extração do falo imaginário (-φ) e, por conseguinte, 
dos objetos a. O agente da castração é o pai real, ele ope-
ra a extração do falo imaginário materno, lugar em que a 
criança estava identificada. Essa operação deixa evidente a 
castração do Outro e permite aparecer o seu desejo, que 
tem como consequência a inscrição da castração para essa 
criança.

Desde sua entrada no simbólico até o terceiro 
tempo do Édipo, a criança é gozada pela mãe como objeto 
fálico. Durante seu gozo fálico, essa mãe vai servir-se dessa 
criança como objeto de seu fantasma, acobertando a sua 
castração. A criança vivencia esta experiência na posição de 
objeto, pois ela se oferece ao gozo do Outro, respondendo 
aos seus imperativos superegoicos. É como gozo do Outro 
fora do simbólico que a criança mantém este lugar que 
a reduz a objeto de gozo fálico do Outro, que é marcado 
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por um ideal. A castração é a operação que permitirá à 
criança sair dessa posição, porque ela barra a mãe, abrindo 
caminho para que essa criança se constitua como sujeito. 
Ao sair dessa posição de objeto de gozo do Outro, a criança 
deixa nesse Outro a marca de sua castração e extrai o traço 
unário, significante do amor do Outro, o S1.

A partir da extração do S1 e de sua articulação 
com os significantes do Outro, o S2, o inconsciente se 
estruturará como uma linguagem e o sujeito poderá ser 
representado. Segundo Lacan (1969/70), no funcionamento 
do inconsciente, o Significante unário, S1, representa um 
sujeito, S, para o significante binário, S2, tendo como 
produto o objeto a, que é extraído do Outro. A extração 
do objeto a permite que o Outro seja barrado e libera a 
criança para se apropriar de suas formas de gozo.  

Para falar do gozo, Lacan em seu último ensino 
vai trabalhar com o nó Borromeano. O nó é uma cadeia, 
um apoio ao pensamento, um recurso topológico, uma 
escritura. Foi citado pela primeira vez no Seminário 19 e 
apresentado no final do Seminário 20 como um nó de três 
elos – real, simbólico e imaginário. Mas foi no Seminário 
“A Terceira” que Lacan falou do Real do gozo e da inter-
relação dos registros: Real, Simbólico e Imaginário. 

Desde que introduziu o nó borromeano até o 
Seminário RSI, Lacan (1974-1975) trabalhou com o nó 
borromeano de três termos. Foi pensando em Freud e no 
seu complexo de Édipo durante esse seminário, que Lacan 
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começou a formalizar o nó borromeano de quatro termos, 
que seria a própria realidade psíquica.  

O complexo de Édipo possibilita extrair o objeto 
a e inscrever a falta nas três consistências, amarrando o 
real, o simbólico e o imaginário em um nó borromeano de 
quatro elos. Portanto, o objeto a está no centro do nó e é a 
letra no furo da estrutura do neurótico. Nesse seminário, 
Lacan(1974/1975) introduziu então o termo “nomeação” 
como o quarto elemento, que então permitiria a amarração 
dos demais. Cada neurótico que alcança o terceiro tempo 
do Édipo tem a versão de um pai real, a père-version, que diz 
da verdade do sintoma que se produz, ou seja, dos nomes-
do-Pai. No Seminário RSI, Lacan (1974/1975) descreve os 
três nomes-do-Pai, no simbólico, no imaginário e no real, 
onde as nominações são respectivamente sintoma, inibição 
e angústia, que posteriormente foram substituídas no 
Seminário do “Sinthoma” pelo sinthoma nessa função.

Se o sintoma diz do real do pai e do mal-estar-
causado pela sua presença, o fantasma é o que recupera o 
prazer, segundo Miller (1988): “é como uma máquina para 
transformar o gozo em prazer... para domar o gozo, pois o 
gozo... se dirige ao desprazer e não ao prazer” (MILLER, 
1988, p.102).

O neurótico vai utilizar de seu fantasma na relação 
com o Outro. Ele se oferece como objeto ao gozo do Outro, 
repetindo esta posição porque lhe dá prazer acreditar ser re-
conhecido e amado pelo Outro. Durante a sua vida, ele utili-
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za-se desse recurso e vai vivendo com seu parceiro fantasma, 
mas em determinada época da sua vida, a operação que o 
fantasma facilita não consegue mais dar conta de responder 
ao Outro, ao gozo do Outro, levando-o a demandar ajuda.

O sujeito chega ao consultório para demandar 
uma análise quando o fantasma deixou de operar como 
máquina de produzir prazer e o paciente está preso em 
repetições sintomáticas. Ele busca em uma análise recu-
perar as condições para o prazer, produzidas anteriormen-
te pelo fantasma, ou seja, o gozo do Um que o fantasma 
tentava recuperar na repetição. O sujeito relata sua queixa 
e seu mal-estar causados por seu sintoma, o que apresento 
através de um fragmento clínico:

José tem 50 anos e chegou ao consultório para 
primeira entrevista após perder-se na cidade. Teve mui-
ta dificuldade para encontrar o caminho do consultório. 
Queixava-se de estar esquecido e de que a sua memória 
se perdeu depois de ter sofrido um derrame. Às vezes não 
consegue lembrar-se de algumas palavras que se perdem 
no encadeamento do seu pensamento. Ao relatar sua histó-
ria refere-se ao seu pai como muito autoritário e que che-
gava a espancar os seus irmãos. Mas ele nunca apanhou de 
seu pai, porque a sua mãe o defendia dele. Ela acobertava 
seus malfeitos. Quando estava ameaçado, corria para o colo 
de sua mãe ou se escondia debaixo da cama. Ele respondia 
a essa mãe do lugar do filho amado. Conseguiu cursar uma 
faculdade e formar-se. Casou-se e não teve filhos. Traba-
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lhou em sua profissão até que veio a sofrer um derrame 
cerebral. Ele queria voltar a trabalhar e não conseguia. 
Relatou que na hora que sofreu o derrame, chamou a sua 
esposa e disse que estava sumindo. Durante um grande 
período ele fez sumir o seu desejo, ficando totalmente de-
pendente de sua esposa, sem sair desse lugar. Mas o mal-
-estar gerado pelo sintoma que é efeito de sua alienação, o 
trouxe a demandar uma análise.

Para pensar o inconsciente estruturado como 
uma linguagem, em seu Seminário 17, O Avesso da Psica-
nálise, Lacan (1969/70) vai falar de seus quatro discursos: 
o do mestre, o da histérica, o universitário e o do analista.

O sintoma é uma formação do inconsciente e 
segue o discurso do inconsciente, do mestre, que produz a 
operação de alienação e afânise do sujeito do inconsciente. 
O significante unário endereçado ao significante binário, 
ou seja, S1-> S2 estão sobre a barra do recalque. Por 
debaixo dessa barra estão o sujeito do inconsciente (S) e 
objeto a, elementos do matema do fantasma. Mas, nessas 
posições no discurso do mestre, essas últimas duas letras 
não se articulam.

Como o analista se utiliza do fantasma no pro-
cesso de uma análise?

Durante um processo de análise, após o esta-
belecimento da transferência, o que se produz no amor de 
transferência é uma neurose de transferência e o que se re-
produzirá é o mesmo discurso, S1->Sq. O sujeito endere-
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ça sua demanda ao analista na posição de Outro, de sujeito 
suposto saber sobre o seu sintoma. Mas o analista, portan-
do o desejo do analista, não permite gozar dessa posição. 
Ele não responde do lugar do Outro, o que reproduziria a 
alienação e afânise do sujeito. Ele opera com o discurso do 
analista, que traz para cima da barra do recalque o fantas-
ma, criando condições para a sua construção.

O analista se coloca como agente do discurso do 
analista, causando efeitos sobre o sujeito do inconsciente 
(S). Ele faz operar o matema do fantasma invertido, a-> 
S.  O analista se oferece como semblante de objeto a causa 
de desejo no discurso do analista. Nessa posição, ele faz 
operar o processo de separação na relação como o Outro, 
fazendo surgir o sujeito do inconsciente anteriormente 
afanisado e sob a barra do recalque no discurso do mestre. 
O ato analítico age sobre o significante binário produzido 
pelo paciente em associação livre, dividindo o S2, ao qual 
o sujeito está alienado, em símbolo e sintoma, dividindo 
o sujeito, fazendo reaparecer o sujeito do inconsciente, S, 
como perda de gozo do sentido.

O surgimento do sujeito do inconsciente facilita-
rá a operação do matema do fantasma (S<>a), produzindo 
sob a barra do recalque o S1, que diz da verdade do sintoma 
desse sujeito. Cada sujeito apresenta um sintoma próprio 
que diz de sua versão do pai, o sinthoma. O discurso do 
analista vai permitir que se elabore uma pergunta sobre o 
desejo do Outro, “O que o Outro quer de mim?”. Essa per-
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gunta permite um distanciamento do Outro cujo desejo era 
lido pelo paciente como demanda, à qual ele respondia com 
a repetição do seu sintoma. O que se repete é o trajeto da 
pulsão em direção à sua satisfação, a descarga em um tra-
çado mais curto, no corpo e fora do simbólico. A satisfação 
da pulsão é acéfala e responde de forma alienada à demanda 
do Outro. O fantasma pode ser construído em análise como 
resposta a esta pergunta.  

Como é possível operar clinicamente para que 
estas repetições de satisfação passem pelo simbólico e 
permitam alguma mudança  nas formas de satisfação?

Antes de falar como se operam clinicamente 
essas mudanças, é importante entender as formas de gozo.

Lacan (1964) afirma que a pulsão faz o seu tra-
çado em um oito interior em torno do objeto a. É nas so-
breposições dos buracos entre as três consistências do real, 
do simbólico e do imaginário, que estão localizadas as três 
formas de gozo, ou seja,  gozo do Outro, gozo fálico e do 
sentido, conforme demonstrado por Lacan(1974) no nó 
Borromeano.

O gozo do Outro está localizado entre o real e o 
imaginário, está ligado ao corpo e está fora do simbólico. 
Lacan (1974) descreve, em “A terceira”, que esse é o 
verdadeiro buraco. O que resiste a este gozo que faz avançar 
o real sobre o imaginário é a angústia.

A segunda modalidade é o gozo fálico, que está 
situado entre o simbólico e o real. Esse gozo está fora do 
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corpo e permite que o simbólico deslize sobre o real. O 
sintoma é o que resiste a este avanço do simbólico sobre o 
real. O fantasma será construído nesse buraco.

E o do sentido está situado na sobreposição do 
buraco do imaginário ao simbólico. O que faz resistência é 
a inibição. O sentido está fora do real.  

Durante o processo de análise, o fantasma será 
construído no buraco do gozo fálico. Ele é uma das respos-
tas à pergunta sobre o desejo do Outro e apresenta uma 
lógica de operação, descrita por Lacan (1966/67) em seu 
Seminário 14, A Lógica da Fantasia. Apesar dessa lógica, 
cada sujeito apresenta uma singularidade em seu fantasma.

A partir do estabelecimento da transferência, é 
possível construir em análise o fantasma, produzindo como 
efeito perda de gozo. Esse gozo vai perdendo sua potência, 
até que ele alcance a fantasia fundamental e seja reduzido a 
uma frase. Essa frase é imperativa e ligada ao traço unário, 
ao gozo. Essa frase superegoica é carregada de afeto, que 
faz repetir o sintoma. O fantasma construído durante um 
processo de análise possibilitará um distanciamento desse 
lugar que o Outro lhe demanda.

Durante o processo de análise, pode-se perceber 
que o sintoma resiste à construção do fantasma, ao gozo 
fálico, intensificando o mal-estar, mas o sujeito retorna 
para uma próxima sessão porque o gozo fálico também 
produz prazer.
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O processo de construção do fantasma permite 
um distanciamento do eu ideal. O sujeito poderá apropriar 
desse ideal para fazer dele algo novo, operando uma 
mudança nos destinos de seu sintoma.

José retorna e a cada sessão vai falando e 
elaborando questões relacionadas ao pai. Ele consegue 
voltar a trabalhar, mas o sintoma de perda de memória 
resistiu, fazendo-o desistir desses trabalhos porque se 
sentia incapaz. O trabalho é o significante do pai, ponto 
em que ele se faliciza. Durante esse tempo, ele continua 
a falar do pai até que sua potência imaginária diminuiu a 
ponto de ter dó de seu pai, extraindo dele os significantes 
trabalhador e honesto. Ele foi perdendo sua potência de 
pai imaginário e poderoso, deixando exposta a sua relação 
com sua mãe, que ele reproduz com a esposa.

  À medida que a análise foi caminhando, ele 
relatou duas cenas impactantes em seu percurso. Em uma, 
estava com quatro anos de idade, diante de sua mãe que 
segurava em seu colo uma criança morta (sua irmã). E 
nessa mesma época, ele saiu sozinho de casa atrás do seu 
irmão mais velho e se perdeu. Ele foi encontrado na casa 
de uma outra mulher por sua irmã.   

Responder a esse lugar de filho amado pela 
mãe é retornar ao colo da mãe, é se identificar com 
uma criança morta, o objeto de gozo fálico de sua mãe, 
protegido do encontro com a sua pai-versão. O sintoma 
vem fazer a função de pai real, causando mal-estar, mas 
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ao mesmo tempo permitindo que ele atue o seu próprio 
desaparecimento, perdido e esquecido no colo dessa mãe 
que mortifica o seu desejo.

  O sintoma faz limite ao imperativo da de-
manda do gozo do Outro; a análise permite fazer a pergun-
ta pelo desejo do Outro, permite uma elaboração de uma 
resposta que possibilita a construção do fantasma, saindo 
desse lugar de objeto, fazendo surgir o sujeito do incons-
ciente, apropriando-se do ideal do Outro como ideal de seu 
eu, mas com um certo distanciamento do Outro que o de-
sejo permite.

Para Lacan (1964), no final de análise ocorrerá a 
travessia do fantasma, com aparecimento do significante da 
falta no Outro S(A), onde o Outro é castrado, alcançando 
assim o objeto a, onde o fantasma fundamental se torna 
pulsão. Aí ele propõe uma travessia do fantasma, um mais 
além da análise, onde é possível portar o desejo do analista.

No entanto, a função do fantasma é emoldurar 
o real, operando sobre os restos da constituição subjetiva, 
preparando o sujeito para saber fazer com o inconsciente 
real.
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Abstract: The paper contextualizes the concept 
of phantasm in Lacan’s teaching, considering the 
constitution of the subject, object relations and the 
notion of “jouissance”, while seeking to interrogate 
and construct, from a clinic fragment, the function 
of the phantasm in analytic treatment.

Keywords: Phantasm, Psychoanalysis, Treatment, 
Jouissance.
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Sobre a angústia

Labibe Geralda Gil Alcon Mendes1

Sumário: O presente artigo apresenta formas 
de abordagem que facilitam o delineamento do 
caráter constitutivo da angústia e da dimensão 
real de seu objeto. Inicialmente a autora trabalha 
o surgimento da Angústia diante do perigo 
vivido pelo sujeito quando confrontado com a 
obscuridade e opacidade do desejo do Outro. A 
seguir, ela trata da angústia como sinal de um resto 
de real que sobra irredutível na constituição do 
sujeito. Finaliza abordando o estatuto do objeto, 
segundo Lacan.

Palavras-chave: Desejo do Outro, Objeto a.

O desejo do Outro

No Seminário X, A Angústia, Lacan introduz a 
questão da angústia através de uma reflexão que faz sobre 
o desejo. O que quer o Outro de mim? Em “Inibições, 
Sintomas e Angústia”, Freud diz que a angústia surge 

1 Psicanalista. Membro da Ato – Escola de psicanálise
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como um sinal, apontando para a situação de perigo vivida 
como desamparo. Sobre este, vivido de forma avassaladora, 
Lacan, por sua vez, em sua leitura de Freud, dirá que 
o excesso econômico que invade o sujeito de forma 
avassaladora nada mais é que o desejo do Outro. Diante 
desse desejo o sujeito fica imobilizado e sem recursos, 
em absoluto estado de desamparo. Diante da obscuridade 
e da opacidade do desejo do Outro, o sujeito vai então se 
questionar: “O que o Outro quer de mim?  

Segundo Lacan, não é a ausência do Outro que 
desperta angústia, mas sim o desejo do Outro, ou seja, a 
presença do Outro. O desamparo de que se trata é o da 
linguagem, vindo marcar os limites do simbólico. É o 
desamparo de não encontrar no Outro um significante que 
responda sobre o ser do sujeito, sobre sua sexualidade.

Neste sentido, o encontro traumático também 
é dessa ordem, pois o sujeito topa com aquilo para o qual 
não possui um referencial simbólico para lidar, algo que 
se revela como inassimilável para ele. O trauma rompe 
o sentido dentro do qual o sujeito encontra alguma 
homeostase e introduz uma falta de sentido, um não senso. 
Dito de outro modo, o trauma introduz algo de real, de não 
senso no imaginário do sujeito. A esse respeito dirá Lacan: 
“O drama do sujeito no verbo é que ele experimenta ali sua 
falta a ser...” (LACAN, 1998, p. 661). Os versos do poema 
abaixo dizem dessa falta.
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Procuro vestígios do que sou
Busco a palavra que dê sentido

à dor que se instaurou

A palavra como isca

preenche,  preenche,

preenche o vazio que se sente.

(Labibe Alcon, Ensimesmada.)

No cotidiano da clínica, o enigma do desejo sob 
a forma do Che vuoi ? – O que o Outro quer de mim? – 
comparece muitas vezes endereçado ao analista. Ao iniciar 
sua análise, um paciente me diz: “Pois não?” Diante da 
falta de resposta da analista ele diz: “Fiquei preocupado 
em trazer algo relevante pra você”. Através dessa demanda 
velada, o que o paciente traz é um não saber sobre o que a 
analista quer dele.

Ainda no primeiro capítulo do Seminário 
X, Lacan chama a atenção para a similaridade entre a 
estrutura da angústia e a estrutura da fantasia. Lacan 
diz: “(...) a estrutura da angústia, não está longe dela, em 
razão de ser exatamente a mesma” (LACAN, 2005 p.12). 
Diante desta afirmação surge uma questão: se ambas têm 
a mesma estrutura, isto é, ambas dizem da relação do 
sujeito com o objeto do desejo do Outro, o que acontece 
para que surja angústia e não fantasia? Ou fantasia e não 
angústia? A resposta concerne ao objeto. Na fantasia o 
objeto se encontra velado, revestido. Enquanto na angústia 
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este objeto aparece desnudo, revelando a opacidade própria 
ao desejo do Outro. No artigo “A Angústia na Experiência 
Analítica”, Souza apresenta outra diferença entre estes dois 
conceitos e diz que a fantasia é uma resposta produzida 
na forma de uma significação enquanto a angústia é uma 
resposta produzida na forma de uma sensação. Sensação 
que invade o sujeito diante da opacidade, do enigma que 
constitui esse desejo, remetendo-nos à presença do corpo 
na incidência do afeto. Nessa referência, estão em jogo, 
sobretudo, dois registros, o imaginário e o real. Mais uma 
vez me remeto a versos poéticos:

... a morte chegou abrupta,
invasiva, estranha, desconcertante.
É o impossível de suportar.
Não tem canto, não tem quina,
não tem borda.
É o sem sentido.
Não se sustenta, mas ganha corpo,
leva ao limite, é pura dor.
Uma palavra surge, e a noite se faz dia.
DESCABIDO: é o que não cabe,
é o que não é, mas é!

Agora sim, a morte pode seguir seu curso.
Comigo ficarão as palavras:
Bênção, tia? Como é que a senhora tá?

(Labibe Alcon, Há um tempo para morrer?)
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O objeto a como resto da constituição do 
sujeito no campo da linguagem

Falar da estrutura da angústia nos leva a falar da 
constituição do sujeito e do objeto. No Seminário X, Lacan 
diz que “é na relação do sujeito com o Outro que o objeto 
a se constitui como resto” (LACAN, 2005, p. 128). O autor 
concebe o Outro como o lugar do significante, é nele que 
o sujeito encontra um traço único, a partir do qual vai se 
constituir em sua subjetividade.

O sujeito que emerge no campo do Outro é 
um sujeito vazio de ser e de atributos, situado num lugar 
indeterminado da cadeia, dividido entre um significante e 
outro, sujeito marcado pelo significante, “único sujeito a 
que nossa experiência tem acesso” (LACAN, 2005, p.129).

Vejamos como se dá essa operação: o sujeito se 
inscreve no campo do Outro, é marcado pelo significante, 
ficando dividido, clivado. Nesse ato de clivagem, o contínuo 
movimento de seu desejo tem início. Desta operação de 
divisão, correlata à entrada na linguagem, resta um resíduo. 
Algo que não entra no domínio do simbólico, que não é 
abarcado pela linguagem. Esse resto é o objeto a. “Esse 
objeto a... é sempre dele que se trata quando Freud fala de 
objeto a propósito da angústia” (LACAN, 2005, p. 50). A 
angústia é sinal de um resto de real que sobra irredutível 
na constituição do sujeito. A esse resíduo real impossível 
de inscrever no simbólico, Lacan faz corresponder uma 
falta no nível imaginário. Vejamos:
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O objeto a no registro especular

O campo da imagem especular e o campo do 
Outro se atam na passagem que ocorre a partir do estádio do 
espelho para a estruturação definitiva, aquela que institui o 
sujeito como clivado pelo significante. No estádio do espelho 
há uma relação entre o momento jubilatório em que o bebê 
assume sua imagem especular e o movimento que faz ao se 
voltar para o adulto pedindo assentimento. Este pode ser 
considerado como o indício da ligação inaugural entre o 
advento da função da imagem especular e a relação com o 
Outro. Assim, a relação especular encontra-se dependente 
do fato de que o sujeito se constitui no lugar do Outro, pelo 
significante.

O investimento especular se dá no interior da 
dialética do narcisismo, a partir da identificação. Por outro 
lado, esse investimento está também na base do desejo, na 
medida em que ele supõe essa relação ao outro.

Rinaldi cita Marcos Comaru quando diz ele que 

é nos impasses da relação entre o desejo e identificação que 
a angústia surge sob a forma de uma questão: O que queres 
de mim? Que quer ele em relação a esse lugar do eu? No 
momento de virada entre o investimento no outro (desejo) 
e a retração narcísica (identificação), a angústia comparece 
como índice de que nem tudo no campo dos investimentos se 
desdobra em identificação. Este resto não incorporável no eu, 
esse resíduo de investimento narcísico, isso que não entra na 
imagem especular é postulado por Lacan como sendo causa 
da angústia (COMARU apud RINALDI, 1995, p. 2).  
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Esse resto corresponde ao falo como falta. A 
imagem do falo aparece como uma lacuna para o sujeito, 
na medida em que o falo “não é representado no nível do 
imaginário, como é também... cortado da imagem especular” 
(LACAN, 2005, p. 49). Como relacionar esse falo que falta 
na imagem a essa lacuna que o autor designa por menos 
phi ao objeto a? O a é um resíduo do real e, como tal, 
não deriva da imagem especular. Paradoxalmente, Lacan 
confessa que só pode imaginar esse objeto “no registro 
especular” (LACAN, 2005, p. 50).

Freud utiliza-se da definição de Schelling: 
“Unheimlich é o nome de tudo que deveria ter permanecido 
secreto e oculto, e veio à luz” (FREUD, v. XVII, 1919-1996, 
p. 281). Lacan irá reler o texto de Freud sobre o Unheimlich, 
o estranho, mostrando que a sensação e a angústia que ele 
causa estão relacionadas à proximidade do objeto, quando 
no familiar acha-se insinuada a presença da Coisa e do 
estranho. Dito de outro modo, o momento do aparecimento 
da angústia, nos diz Lacan, é aquele em que alguma coisa, 
uma coisa qualquer, aparece no lugar representado por 
menos phi. Quando aquele lugar destinado a uma ausência 
aparece preenchido. Segundo Lacan, é quando a falta vem 
a faltar, isto é, quando o Unheimlich e o objeto a parecem 
confundir-se. A natureza peculiar da estranheza desta 
aparição, portanto, diz respeito ao que há de estranho e 
irreconhecível naquilo que é familiar, fórmula análoga 
à aparição de a no lugar de menos phi. “É através dessa 
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função do resto libidinal cortado do imaginário que J. Lacan 
explica a razão do Unheimlich” (MILLER, 2005, p. 73).

O objeto a

Após percorrer alguma das formas de abordagem 
da angústia feita por Lacan no Seminário X, passaremos 
ao estatuto do objeto em sua teoria. É no Seminário X, 
A Angústia que o objeto vai receber efetivamente um 
status singular na psicanálise, diferente de qualquer outra 
concepção de objeto. Trata-se de um objeto conceitual, 
inapreensível à experiência. É esse o objeto da angústia, 
que é apenas um lugar, e tem seu estatuto especial de 
causa do desejo.

Freud, em seus estudos, percebeu a estreita 
relação entre a angústia e a situação do nascimento. O que 
interessa no contexto do nascimento é a função de corte 
que funda uma relação do sujeito com uma parte separada 
de seu corpo, um apêndice, como nomeia Lacan. O corte 
que é realizado no nascimento, e que traz consigo todas as 
implicações para o campo do objeto e a angústia, é aquele 
que ocorre entre o bebê e os envoltórios embrionários que 
fazem parte de seu corpo. Lacan dirá que é esse “o corte 
que nos interessa, o que deixa sua marca num certo número 
de fenômenos clinicamente reconhecíveis” (LACAN, 2005, 
p. 136).
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O estádio do espelho tem uma função funda-
mental que é instituir o campo do objeto. Nesse estádio 
ocorrem duas identificações. A primeira é com a imagem 
especular e a segunda é com o outro imaginário, seu se-
melhante. Para o autor, a dificuldade que um indivíduo tem 
em discernir uma identidade da identidade do outro deriva 
dessa dupla via identificatória. Daí provém “a introdução 
da mediação de um objeto comum, objeto de concorrência 
cujo status decorre da ideia de posse... No campo da posse, 
existem dois tipos de objetos – os que podem ser partilhados 
e os que não podem” (LACAN, 2005, p.103).

Segundo Lacan, existem cinco objetos 
estruturalmente análogos aos envoltórios embrionários 
cortados do corpo do bebê. Tais objetos são as formas que 
o objeto assume. A principal característica deles é o fato de 
manterem com o corpo uma separação mediada por uma 
pulsão parcial. Cada objeto corresponde a determinada 
pulsão: o seio  é o  objeto  da pulsão oral; as fezes, da pulsão 
anal; o falo é o da pulsão genital; o olho corresponde à 
pulsão escópica e a voz, à pulsão introduzida pelo autor 
como pulsão invocante.  

A angústia é o afeto que demarca cada uma 
das incidências do objeto a. Ela é a tradução subjetiva do 
objeto a, na medida em que é ela que sinaliza os momentos 
de aparição desse objeto.
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Abstract: This article presents ways to approach 
that facilitates the design of the constitutive 
character of anguish and the actual dimension 
of your object. Initially the author works the 
emergence of Anguish face of danger experienced 
by the subject when confronted with darkness and 
opacity of the Other’s desire. Then she comes to 
grief as a sign of a real rest that remains irreducible 
in the constitution of the subject. She concludes by 
addressing the status of the object, according to 
Lacan.

Keywords: Desire of the Other, Object a.
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Momento de concluir*

Margareth Almeida Khattar1

Sumário: De forma ainda “inconclusiva”, 
como diria Freud, e tomada por uma urgência 
em concluir, nesse momento em que o tema de 
trabalho na Escola se refere a questões sobre a 
função de nominação, me proponho a dizer um 
pouco sobre o tema angústia como nominação 
real.

Palavras-chave: Angústia, Castração, Função 
fálica, Feminilidade.

Em seu processo de elaboração sobre a ori-
gem da angústia, Freud fala primeiro numa angústia sinal, 
resposta do eu à ameaça da ocorrência de uma situação 
traumática, perigos internos que reúnem características 
comuns entre si como a separação ou perda de um objeto 
amado. Mas, complementa que não se pode limitar a angús-
tia como sinal diante do perigo da castração, porque mais 
que da ausência ou perda real do objeto, trata-se da “perda 
de amor da parte do objeto” (FREUD, v. XX, 1996, p.141). 

* Trabalho apresentado na Jornada de 2013.

1 Psicanalista. Membro da Ato – Escola de psicanálise.
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Esse aspecto nos permite então colocar em dis-
cussão a indagação sobre qual seria, na verdade, a relação 
entre angústia e castração, uma vez que ele está sempre a 
considerar o anseio pelo objeto como um propulsor para 
esclarecer sobre a angústia, e “que não haveria perigo al-
gum em considerar a angústia de castração como a única 
força motora dos processos defensivos que conduzem à neu-
rose” (FREUD, v. XX, 1996, p.141). 

Seguindo por essa trilha específica, Freud 
esclarece que o eu, logo que reconhece o perigo da 
castração, dá o sinal de angústia e inibe através da instância 
prazer-desprazer o iminente processo catexial, ao mesmo 
tempo em que se forma a fobia, como ele exemplifica a 
partir do caso Hans.

A angústia de castração foi assim dirigida 
para um objeto diferente e expressa de forma distorcida 
(formação substituta) que provoca uma inibição a fim de 
ficar livre do perigo e da angústia. Angústia realística que 
o eu sente em situações de perigo (FREUD, v. XX, 1996, 
p.126), salvo se seu conteúdo permanece inconsciente e 
apenas se torna consciente sob a forma de uma distorção.

Mas isso não atinge uma profundidade suficien-
te, uma vez que seria mais verdadeiro dizer que se criam 
sintomas a fim  de evitar uma  situação de perigo cuja pre-
sença foi assinalada pela geração de angústia.

Tanto Freud quanto Lacan interrogam sobre o 
que é realmente a angústia e sua função.
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Se há uma ligação entre angústia e castração, 
Lacan dirá no Seminário10, A Angústia (1962 – 1963) que 
é “em função do esvaecimento da função fálica no nível em 
que se espera que o falo funcione, o que vem a constituir o 
princípio da angústia de castração” (LACAN, 2005, p.283).

Freud primeiro reconhece que a angústia 
é algo que se sente, um estado afetivo, apesar de não 
definir ao certo o que seja afeto. Ela tem um caráter de 
desprazer próprio, pois nesse momento ele se preocupa 
em diferenciar a angústia da dor e luto. Caráter difícil de 
isolar, mas que se faz acompanhar de sensações físicas no 
corpo, processos de descarga e percepções desses atos, 
que se dão na relação do sujeito com o objeto, na perda 
ou ausência desse objeto, e no aspecto do que isso possa 
estabelecer como dependência do objeto.

Mostra-se alerta, porém, contra uma maior 
estimativa do fator apenas de perda do objeto, visto que 
ele poderia não ser decisivo para o sexo feminino, uma 
vez que as meninas, no curso de seu desenvolvimento, são 
levadas a fazer uma terna catexia objetal pelo seu complexo 
de castração, pois é precisamente nas mulheres que a 
situação de perigo parece ter permanecido mais efetiva. O 
que se precisa fazer é proceder a uma ligeira modificação 
na descrição do seu determinante de angústia, no sentido 
de que não se trata mais de sentir a necessidade do próprio 
objeto ou de perdê-lo, mas da perda de amor da parte 
do objeto (FREUD, v. XX, 1996, p.141), pois mesmo na 
presença, a falta de garantia de seu amor angustia.
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Angústia em presença do objeto, porque fica à 
mercê dos caprichos do objeto amado, o que nos abre para 
o campo do desejo.

Acrescenta Freud, então, que o ponto que nos 
permite um enquadre melhor sobre a questão seria porque 
não se trata apenas da perda de objeto, pois o desejo pelo 
objeto amado se dá na dimensão, daquela que cuida e que 
satisfaz todas as suas necessidades.  E a situação de perigo, 
contra o qual deseja ser protegido, é a de não satisfação de 
uma crescente tensão devido à necessidade contra a qual o 
sujeito é inerme.

Lacan, utilizando-se da estrutura proposta 
por Freud, ao suprimir a ideia de perigo interno, uma 
vez que topologicamente o aparelho psíquico é uma 
superfície única, vem a dizer que “aquilo que se interpõe 
entre a percepção e a consciência, situa-se numa outra 
dimensão, como Outro enquanto lugar do significante”. Por 
conseguinte, ele introduz a “angústia como a manifestação 
específica do desejo do Outro” (LACAN, 2005, p.169). 

Não se trata de uma definição simples e precisa, 
pois há algo que se acende no nível do eu, um desejo, uma 
demanda que não concerne a necessidade alguma, mas 
que me questiona, diz Lacan, solicita minha perda, para 
que o Outro se encontre aí; assim, “isso é que é a angustia” 
(LACAN, 2005, p.169).

Nesse aprisionamento, considerada a dimensão 
de uma análise o sujeito pode questionar e engajar-se, pois 
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a dimensão temporal que se abre com a angústia a coloca 
entre o gozo e o desejo.

Cabe nesse momento um breve recorte sobre a 
questão da feminilidade posta na dinâmica de um modo de 
gozo próprio à mulher. Ao articular manifestações e vicissi-
tudes sobre a feminilidade, Freud – nas formulações sobre 
o complexo de Édipo – ressalta especificidades próprias ao 
menino e à menina, mas mesmo apontando essas diferenças 
considera as consequências psíquicas enodadas à questão e 
ressalta articulações entre a castração e o falo. Ao partir de 
uma identificação viril ao pai pelo ideal do eu, para ambos 
os sexos, o que abre a possibilidade para o desejo, é preciso 
lembrar que à menina resta ainda se fazer mulher.

Nessa sucessão de manifestações e vicissitudes 
diante do feminino, retomando sobre a função da angústia, 
e relembrando Freud, onde a angústia é essencialmente 
angústia diante de algo, com Lacan concluímos que é 
preciso ir mais longe, pois esse algo diante do qual a angústia 
funciona como sinal é da ordem da irredutibilidade do real. 
“… a angústia, dentre todos os sinais, é aquele que não 
engana” (LACAN, 2005, p.178).

“... Coisa primária e que põe em movimento o 
recalque...” (FREUD, v. XX, 1996, p.111), mas uma ideia 
tem que ser ao mesmo tempo penosa e sexual para ser 
recalcada.

A angústia como sinal, assim, estará ligada a 
tudo que pode aparecer no lugar -φ (menos phi), e que 
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tenta proteger o sujeito do susto, significante que introduz 
a dimensão do puro real.

“Os sintomas são derivados do recalcado, são, 
por assim dizer, seus representantes perante o eu” (FREUD, 
v. XII, 1996, p.63), um adoecimento que diz de um conflito 
entre as exigências da vida pulsional e a resistência que se 
ergue dentro dele contra esta.

 E “o eu pode tomar-se a si próprio como objeto, 
pode tratar-se como trata outros objetos, pode observar-
se, criticar-se, sabe-se lá o que pode fazer consigo mesmo” 
(FREUD, v. XXII, 1996, p.64), pois há algo pré-determinado 
pela estrutura.

Em “Além do Princípio do Prazer”, Freud 
continua a sugerir que há algo derivado da natureza mais 
íntima da pulsão e a declara ser suficientemente poderosa 
por desprezar o princípio do prazer.

Existe realmente na mente uma compulsão à re-
petição que sobrepuja o princípio do prazer, exemplificado 
pelo jogo do fort-da, pois senão, como essa experiência, ou 
melhor, como a repetição dessa experiência aflitiva, enquan-
to jogo, poderia harmonizar-se com o princípio do prazer? 

Na transição, passagem do automático involun-
tário para a reprodução intencional da angústia como sinal, 
o perigo diz de algo pulsional, enquanto tentativa de pura 
descarga, e isso exige um movimento de corte, parada para 
nova ligação do sujeito a fim de que, tocado pela experi-
ência, possa passar por uma retificação, ou seja, que não é 
possível que ele se dirija por uma demanda.
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Abstract: Although “inconclusive” as Freud say 
and taken by an urgency to finish, in this time where 
the theme of work in school refers to questions about 
the function of nomination, I propose to lecture a 
little about the subject as real anguish nomination.

keywords: Anguish, Castration, Phallic function, 
Femininity.
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Angústia

Maria Isabel Cunha Pimenta1

Sumário: O objetivo deste artigo é acompanhar as 
diferentes elaborações sobre o tema da angústia, 
nos textos de Freud e Lacan, para verificar como 
de embaraço ela se torna elemento fundamental à 
evolução do tratamento. Pretende-se pensar como 
o estudo da angústia evolui da concepção freudiana 
de que ela se apresentaria na falta de possibilidade 
de descarga pulsional, isto é, em face de uma falta, 
para a ideia lacaniana mais contemporânea de 
que ela se apresentaria na presença daquilo que 
aos objetos não falta, ou seja, na falta da falta, 
colocando em risco a capacidade do sujeito de 
construir e lidar com sua singularidade.

Palavras chave: Angústia, Objeto, Falta, Desejo, 
Sujeito.

Angústia – aquilo que nos deixa dependentes do 
Outro, sem nenhuma palavra, fora da simbolização.

Para trabalhar a angústia é importante pensá-la 
dentro de um contexto, isto é, levando em conta que não 

1 Psicanalista.
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é um conceito fechado, mas, sim, sempre revisto, sempre 
revisitado, para que se possa escutá-la e, acompanhando a 
evolução de sua abordagem, verificar como de um impasse 
ela se torna elemento essencial à direção do tratamento.

A angústia foi trabalhada por Freud, a partir 
de suas descobertas sobre o funcionamento psíquico, 
considerando que a teoria ao avançar, e envolver novas 
ligações, carrega consigo tudo o que nela se articula.

Por isso ele elaborou o que chamamos de duas 
teorias da angústia.

A angústia é uma das primeiras preocupações 
de Freud e desde o “Projeto” ele vai tentando entender 
seu funcionamento na dinâmica do psiquismo humano. 
Sua primeira abordagem é, na verdade, focando o aspecto 
quantitativo, ou da distribuição da quantidade de energia 
envolvida no mal-estar. Esta primeira teoria define a 
angústia a partir da ideia de que uma experiência sexual 
que promova a descarga acaba deixando um resto não 
descarregado. Este resto de afeto não é passível de recalque 
e fica ‘solto’ no corpo, provocando a angústia, pois com o 
recalque do conteúdo ideativo a ele associado, o afeto não 
tem a que se associar. O afeto desligado da ideia é sentido 
como angústia.  

A segunda teoria da angústia (1925-26) – num 
segundo momento de teorização em que muitos conceitos 
são revistos e reordenados – a reconhece como devida ao 
despreparo para resolver uma situação, para enfrentar um 
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perigo, uma perda (do amor, da mãe, do pênis...), leva ao 
recalque da ideia, isto é, da situação de perigo, deixando o 
afeto desligado, e gerando o mal-estar. Freud, portanto, a 
define novamente em termos de uma perda para a qual ele 
elabora três termos:

Angústia diante de um perigo real (Realangst). 
A angústia se caracteriza por aquilo que a motiva, isto é, 
um perigo externo que tem como causa a imaturidade 
biológica do ser humano.

Angústia automática (Automatische Angst). 
Aqui, a angústia é uma reação a uma situação traumática de 
origem social, e é através dela que o organismo se defende 
espontaneamente. 

Sinal de angústia (Angstsignal). A angústia 
é neste caso a reprodução, sob forma atenuada, de uma 
situação traumática que foi primitivamente vivenciada. O 
sinal de angústia é, portanto, um mecanismo puramente 
psíquico que funciona como um símbolo mnêmico e 
permite ao ‘eu’ reagir através de uma defesa.

Se, para Freud, a angústia é causada por uma 
falta do objeto, por uma separação da mãe ou do falo, 
para Lacan a angústia não está ligada a uma falta objetal. 
Ela sempre surge em uma relação entre o sujeito e uma 
ausência estrutural, antes mesmo de ter existido aquilo que 
Freud chama de Das Ding, pois a incompletude é condição 
de existência do ser. Para Lacan, então, há um objeto que 
não é propriamente perdido, como somos levados a crer.
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A escuta analítica e a elaboração teórica da ori-
gem do mal-estar levaram à construção de um conceito 
para manejar tudo aquilo que pode ser encontrado sob as 
formas do sintoma, ou nas formações do inconsciente. Re-
conhecemos, desta maneira, no dizer que a angústia não é 
sem objeto, a estreita relação que a liga ao falo ou a seus 
equivalentes. Mas é preciso ressaltar que objeto é essa 
condição de incompletude do humano, que por não ter es-
tado lá desde sempre, existe por sua negatividade. Ele é a 
solução possível para lidar com o imponderável da existên-
cia. Esse objeto sentido como faltante e especificamente 
relacionado com a angústia, Lacan qualifica de suporte, e 
depois de causa do desejo, chamando-o de objeto a. Para 
Lacan, sem ele não há angústia.

Para Miller, a angústia lacaniana é inspirada na 
angústia sinal proposta por Freud, e permite a passagem 
da realidade ao real, sendo correlativa da desaparição do 
significante. É esta leitura que coloca em causa o desejo.

Esta mudança é muito importante para o 
manejo da teoria, mas especialmente da escuta clínica. A 
angústia não deve ser escutada como um transtorno ou 
desfuncionamento. Não se trata de curar a angústia, mas 
sim de atravessá-la, na direção do desejo. Segundo Lacan, 
para que o sujeito seja, isto é, para que se possa falar em 
sujeito, como dividido e desejante, é preciso a existência 
de um objeto, causa de desejo. Surgirá a angústia se esse 
objeto não vier a faltar, o que precipitará o sujeito na 
situação de uma inquietante estranheza.
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É preciso acompanhar a teoria lacaniana tam-
bém em suas diferentes articulações reconhecendo que do 
Seminário IV – A Relação de Objeto, ao Seminário X – A 
Angústia há mudanças de posição quanto ao objeto. Lacan 
começa no Seminário IV e continua no Seminário V – As 
Formações do Inconsciente a elaboração da questão da an-
gústia e do tratamento do objeto pelo sujeito através da 
‘solução’ fóbica, onde o seu aparecimento se dá quando 
algo da fobia vai sendo abordado e amenizado. 

E no Seminário VIII – A Transferência ele retoma 
o objeto, aqui em suas formas imaginária e simbólica, de 
maneira extensa e detalhada. O objeto simbólico, através 
de seu símbolo ɸ, aponta o lugar onde se produz a falta 
de significante que dê conta de nomear a experiência do 
ser. Nesse Seminário ele aborda o que virá a retomar no 
Seminário X: a importância das questões suscitadas pelo 
desejo e pela demanda, e o mal-estar consequente das 
soluções aí inventadas pelo sujeito.  

Há no Seminário X a elaboração de uma nova 
estrutura de falta, que passa pela topologia e dá lugar a um 
estatuto inédito do corpo. Segundo Miller, nesse Seminário 
Lacan promove uma desimaginarização do objeto, assim 
como uma dessimbolização e uma dessignificantização.

Na primeira parte do Seminário X se exploram 
e ao mesmo tempo se rompem os esquemas ópticos 
(trabalhados no Seminário IV), e na segunda parte, embora 
eles fiquem em algum lugar, agora criam outro espaço, 



64

an
gú

st
ia

, n
om

in
aç

ão
 re

al
Angústia

Ato – Escola de psicanálise, Belo Horizonte, Angústia, Ano I n. 0, pp. 59-67, 2015

onde o especular encontra novos termos e novas funções, 
que já não se parecem com o estádio do espelho.

Podemos, a partir do Seminário X, reconhecer 
que Lacan trata a angústia utilizando três pontos de re-
ferência – o gozo, a demanda e o desejo – com predomi-
nância da dimensão da relação do sujeito com o Outro. Do 
encontro do sujeito com o Outro haveria uma divisão do 
sujeito e a clivagem do Outro, mais a produção do objeto 
a. Este resto constituinte do sujeito funciona como a causa 
do desejo. Assim o desejo, segundo Lacan, não estaria pro-
metido à completude, pois seria decorrente de uma perda 
na qual a causação do sujeito se funda. 

É a partir do desejo do Outro, que incide sobre 
o corpo do bebê, na forma da demanda, que podemos falar 
da possibilidade de uma subjetividade. E será na medida 
em que esse ser, atendendo a tal demanda, e fazendo-a 
sua, vai tornar esse outro qualquer em um Outro. Está 
aí o primeiro passo da construção do sujeito que sai da 
ordem da pura necessidade, satisfaz a demanda, na forma 
da reciprocidade e do amor, mas onde algo resta, que é 
o desejo. É na dinâmica entre necessidade, demanda e 
desejo que se dá a construção de um objeto. As soluções 
são e serão sempre parciais, como parciais são as pulsões 
satisfeitas às vezes no encontro possível, mas muitas vezes 
nos desencontros, deixando um resto inassimilável. O 
mesmo encontro que satisfaz parcialmente o desejo, em 
sua parcela de insatisfação é marcado pelo gozo. 
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A angústia é diferente dessa dinâmica no tanto 
em que, para Lacan, não é para o bebê a falta do seio que a 
causa, mas o receio de que ele o invada. É a possibilidade 
de ausência que preserva, para a criança, um além de sua 
demanda, constituindo assim um campo da necessidade 
radicalmente afastado do campo do desejo. O encontro, 
a obturação, que personificam a invasão do Outro, é que 
causam a angústia.

A angústia é, pois, para Lacan a tentação, não da 
perda do objeto, mas da presença daquilo que aos objetos 
não falta. Para ele, a angústia caracteriza-se por aquilo que 
não engana, é o pressentimento, o que está fora de dúvida. 
A angústia é a assustadora certeza. Não é a dúvida, mas a 
causa da dúvida.
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Abstract: The purpose of this article is to follow 
the various elaborations on the theme of angst, 
in the texts of Freud and Lacan, to check how, 
from embarrassment, it becomes essential to the 
evolution of the treatment. We intend to consider 
how the study of the angst evolves from the 
Freudian conception that it would present itself in 
the absence of the possibility of pulsional discharge, 
this is, in face of a lack, to the more contemporary 
lacanian studies that show how it appears in the 
absence of lack, putting at risk the ability of the 
subject to build and handle his uniqueness.

Keywords: Angst, Object, Lack, Desire, Subject. 
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A angústia e sua relação com o 
desejo do Outro

Marília Pires Botelho1

Sumário: Lacan, no Seminário 10, introduz a 
questão da angústia como a manifestação específica 
do desejo do Outro. A proposta deste trabalho é 
abrir o debate em torno desta afirmativa. A autora 
recorre à topologia do toro, na tentativa de avançar 
um pouco mais na máxima lacaniana “A angústia 
como manifestação específica do desejo do Outro”.

Palavras chave: Outro, Falo, Objeto a, Demanda, 
Desejo, Gozo.

Lacan, no Seminário 10, A Angústia, recorre 
inicialmente ao esquema ótico, um experimento da física 
já trabalhado em textos anteriores, relembrando-nos como 
se ata a relação especular: a imagem do corpo próprio é 
dada na experiência especular, mas é autenticada pelo 
Outro. O investimento da imagem especular é um tempo 
fundamental da relação imaginária.

1 Psicanalista. Membro da Ato – Escola de psicanálise.
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Neste mesmo Seminário afirma ainda que, em 
tudo o que é demarcação imaginária, o falo aparece a menos, 
como uma lacuna, sob a forma de uma falta. Apesar de o 
falo fundar a possibilidade do imaginário e ser uma reserva 
operatória, ele não é representado no nível imaginário. Ele 
é cortado da imagem especular.  

O conceito de falo não é unívoco na obra lacania-
na. Lacan, no início de sua teorização, aborda o falo como 
significante do desejo, e depois como significante do gozo, 
em suas vertentes simbólica, imaginária e em sua ancora-
gem real.

Essa mudança de direção na teoria, com 
relação ao falo, não se contrapõe de forma alguma ao uso 
que podemos fazer da função fálica para compreender a 
neurose.

A dialética do sujeito em relação ao problema de 
ser ou não ser o falo do Outro, o conduz a um ponto onde 
ele não pode mais apreender-se, o que suscita no sujeito a 
questão: “o que sou eu”? (GAZZOLA, 2002, p.30).

Ele não sabe que lugar ocupa no desejo do Outro 
e nem o que o Outro quer dele.   

Num movimento pulsional essa interrogação so-
bre o desejo do Outro vem perturbar o sujeito, retornando 
sobre ele, deixando-o com um desejo sempre insatisfeito, 
pois, na verdade, o Outro também não tem esta resposta. 
Ela lhe escapa.  



71

an
gú

st
ia

, n
om

in
aç

ão
 re

al

Marília Pires Botelho

Ato – Escola de psicanálise, Belo Horizonte, Angústia, Ano I n. 0, pp. 69-77, 2015

O que está no cerne desta questão é a necessidade, 
para o sujeito, de fazer a cadeia de significantes – esse mundo 
de signos alucinados que se deslocam metonimicamente – 
parar em algum lugar, ou seja, encontrar um significante 
capaz de articular ao mesmo tempo o desejo do sujeito e o 
desejo do Outro.

O falo simbólico é justamente o significante que 
possibilita essa articulação e que pode fazer parar o reenvio 
indefinido da cadeia. Mas, se por um lado o sujeito encontra 
aí certo apaziguamento, por outro, o fato de o significante 
fálico só poder vir para o campo do sujeito enquanto falo 
imaginário, traz um conflito, também imaginário: o sujeito 
vislumbra a possibilidade de tê-lo, e consequentemente de 
ser privado dele – o que provoca os efeitos sintomáticos do 
complexo de castração.

O falo simbólico, além de ter esse suporte 
imaginário, tem, também, um suporte real, por se projetar 
sobre um órgão que faz parte da imagem do corpo. Lacan 
faz a seguinte afirmação no Seminário da Angústia: “... eu 
lhes disse que nada falta que não seja da ordem simbólica. 
Mas a privação, por sua vez, é algo real...” (LACAN, 2005, 
p.150). É a falta real de um objeto simbólico.

Lacan ao nos alertar que a angústia nos introduz 
numa função que é radical – a função da falta – e que a 
falta é radical na própria constituição da subjetividade, diz 
que “gostaria de enunciá-la com a seguinte formulação: a 
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partir do momento em que isso é sabido, em que algo chega 
ao saber, há alguma coisa perdida, e a maneira mais segura 
de abordar esse algo perdido é concebê-lo como um pedaço 
do corpo” (LACAN, 2005, p.149).  

Sabemos que é quando o falo deixa de ser 
tomado como órgão – como um pedaço do corpo – que o 
falo simbólico se escreve.

Para Lacan, o falo simbólico designa o lugar 
da presença real, de um real incômodo, que se impõe nos 
intervalos daquilo que recobre o significante. Há algo 
de insuportável nessa presença que remete o sujeito à 
lembrança de um gozo difícil de ser dominado. Logo, seu 
desvelar não é facilmente manejável. É preciso, portanto, 
fazer apelo ao falo imaginário. E é por isso mesmo que, no 
campo do sujeito, nunca o vemos a não ser em função de 
falo imaginário.

O sistema significante vai assim limitar esse gozo muito 
invasor e desmesurado, justamente fazendo apelo ao 
significante fálico – sem, entretanto, conseguir recobri-lo 
completamente... (GAZZOLA, 2002, p.31).

Se, por um lado, “o significante é aquilo que faz 
alto ao gozo” (GAZZOLA, 2002, p.31) como está dito no 
Seminário 20, por outro lado, “... a natureza do significan-
te é justamente a de se esforçar por apagar um vestígio. E, 
quanto mais se procura apagá-la, para recuperar o vestígio, 
mais o vestígio insiste como significante” (LACAN, 2005, 
p.152).



73

an
gú

st
ia

, n
om

in
aç

ão
 re

al

Marília Pires Botelho

Ato – Escola de psicanálise, Belo Horizonte, Angústia, Ano I n. 0, pp. 69-77, 2015

Mas, não se trata do apagamento dos vestígios. 
Sabemos que os vestígios não se apagam, mas trata-se do 
retorno do significante ao estado de traço. “O significante 
é aquilo que salta com a intervenção do real” (LACAN, 
2005, p.168).

E o real, ao mesmo tempo em que remete o su-
jeito ao traço, o abole.  Pois, só há sujeito através do signi-
ficante.

Para tentar avançar um pouco mais ainda na 
máxima lacaniana “A angústia como manifestação específica 
do desejo do Outro”, recorro à topologia.

Lacan, para pensar a questão do sujeito e, 
mais especificamente, a questão da identificação, toma a 
superfície do toro – uma figura da topologia – e diz que o 
sujeito não vê que, nas voltas da demanda dirigida ao Outro, 
ele tem acesso ao seu desejo.

Ele faz uma volta em torno do furo central 
onde se esboça o objeto que causa seu desejo – o objeto 
a. A demanda, no que se repete, desenha o objeto como 
faltoso, sempre fracassado. Fracasso estrutural e, portanto, 
fundamental à demanda.  

O que já sabemos com Lacan é que o próprio 
objeto como tal, enquanto objeto do desejo, é o efeito da 
impossibilidade de o Outro responder à demanda.  O 
objeto a “... é uma falta que o símbolo não supre. Não é 
uma ausência contra a qual o símbolo possa se precaver” 
(LACAN, 2005, p.152).
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O sujeito não sabe o que o torna desejante, mas 
ao fazer as voltas da demanda, ele faz a volta do desejo, no 
vazio do toro, sem saber. O que une as voltas da demanda é 
justamente o furo central, onde se localiza o objeto a. Logo, 
por sua repetição, a demanda cria uma superfície que separa 
um interior, onde se encontra o desejo, e um exterior, o furo 
central. Mas é através do toro do Outro, no abraço tórico, que 
o sujeito se depara com o seu fantasma e com o seu desejo.

É sobre a nodulação de dois toros que Lacan apoia 
a dialética neurótica do sujeito ao Outro. Nesta nodulação, 
o desejo de um corresponde à demanda do outro, e o furo 
central somente serve à amarração dos dois toros.

Se por um lado o desejo está mais além da 
demanda – pois os significantes da demanda traem seu 
verdadeiro alcance –, por outro, o desejo está aquém, pois a 
demanda vem lembrar a falta a ser do sujeito.  
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Se Lacan destacou o falo, foi por ele ser, segundo 
o próprio Lacan, o mais ilustre em decorrência da castração, 
mas há também outros objetos equivalentes a ele, que são 
objetos destacáveis e que não podem ser compartilhados.

Esses objetos, quando entram livremente no campo em que 
não têm nada a fazer, o da partilha, quando nele aparecem e 
se tornam reconhecíveis, têm a particularidade de seu status 
assinalada a nós pela angústia (LACAN, 2005, p. 103).

Quando o objeto a – objeto causa de desejo – é 
recoberto por objetos comuns, objetos criados a partir da 
relação especular, a falta falta e surge a angústia.  

A angústia está ligada a tudo que pode aparecer 
no lugar designado pelo falo imaginário. O falo imaginário 
é o operador do objeto a, operador da falta.
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Sommaire: Lacan dans le Séminaire 10 apporte 
à la question de l’angoisse comme la manifestation 
spécifique du désir de l’Autre. Le but de ce travail 
est d’ouvrir le débat sur   cette déclaration. L’auteur 
se fonde sur la topologie du tore dans une tentative 
pour aller plus loin dans maxime lacanienne: 
«L’angoisse comme une manifestation spécifique du 
désir de l’Autre ».

Mots-clés: Autre, Phallus,  Objet a, Demande, 
Désir, Jouissance. 
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O topos da angústia

Nestor Lima Vaz1

Sumário: A delimitação da angústia no processo 
de uma análise faz surgir uma série de questões 
clínicas importantes quanto à direção da cura e à 
ética do desejo que fundamenta a psicanálise. Uma 
topologia se fez necessária para situar a angústia, 
desde Freud até Lacan. Lacan, no seu retorno a 
Freud, procura trazer respostas e novas questões 
aos paradoxos gerados pela tópica freudiana. Ao 
falar de sua invenção, que é o objeto a, como o 
objeto ao qual a angústia se refere, Lacan utiliza a 
topologia das superfícies para abordá-la. O debate 
com as matemáticas, a filosofia e a ciência é o que 
se trata como extensão deste texto, mas o que ele 
visa como intensão é a clínica do real.

Palavras-chave: Psicanalise, Angústia, Clínica 
do real, Desejo do analista, Objeto a, Topologia, 
Geometria não-euclidiana, Ciência e Filosofia.

O trabalho de uma análise poderia ser delineado 
a partir da localização da angústia, já que o percurso que ela 
traça pelas vias da transferência encontra sempre limites 

1 Psicanalista. Membro da Escola Letra Freudiana
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que parecem intangíveis nesse ponto de estreitamento do 
sintoma do sujeito oferecido à escuta e que caracteriza 
a própria etimologia da palavra angústia. Estreitamento 
onde o sujeito se defronta com algo que o atinge mais 
intimamente, cuja causa lhe é desconhecida, mas que nem 
por isso cessa de afetá-lo como sofrimento, desespero e 
várias formas do mal-estar na cultura. Estreitamento onde 
ele testemunha algo que o faz sujeito, pois que insiste, 
persiste em acompanhá-lo mesmo que revestido na forma 
do sintoma. Estreitamento que requer sempre cuidados 
para que o sujeito não caia nesse trajeto, onde o que deve 
cair no final é o próprio analista.2 

A angústia se apresenta na própria demanda 
com que alguém busca uma análise, demonstrando que o 
encontro com esse estreitamento no próprio desfiladeiro 
do significante já se produziu. É esse primeiro ponto 
de ruptura, de separação no próprio sintoma, que será 
acolhido como enigma do que pode constituir o início de 
uma análise, recoberto pelo significante da transferência 
em sua relação ao sujeito suposto saber. Esse ponto 
enigmático é o fio condutor dessa experiência de análise. 
A emergência da angústia demarca em sua localização a 
própria relação do sujeito ao seu desejo. A análise é um 
empreendimento de risco, pois não se sabe de antemão 
em que terreno se pisa, qual a dimensão do buraco que se 

2 A referência à ética do ato analítico é aqui fundamental.
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atravessa,3 que edificações se encontram aí no caminho e 
quais os pontos de travessia possíveis.

Rigorosamente poderíamos afirmar que só 
vislumbramos o que nos fez entrar em análise quando 
saímos. Isso pode parecer um paradoxo, mas na repetição 
em que o sujeito insiste em apreender justamente o que 
se lhe escapa e faz sua obstinação em falar disso, são os 
giros da demanda que lhe impedem de retornar ao mesmo 
ponto, pois que é sempre a diferença que se lhe apresenta. 
Mas a queixa de que repete a mesma coisa toma seu 
testemunho de um ponto fora de linha, como diria Lacan, 
não articulado pelo sujeito senão como afeto. A aposta 
do analista, a sustentação do ato analítico, é justamente 
não deixar que isso que a angústia tornou possível abrir, 
separar, possa retornar a uma circularidade, que é a leitura 
que o sujeito neurótico faz de seu desejo. Trabalho árduo.

O manejo da angústia é, pois, a demarcação 
desse buraco e, justamente pela via do desfiladeiro do 
significante, fazer borda, seguir nesse ponto o circuito 
pulsional. A questão de saber quanto de angústia pode 
suportar o analisante não é uma questão teórica, mas uma 
questão da prática analítica e da ética da análise e coloca 
em jogo o desejo do analista.

Esse trabalho se dá a cada sessão, a cada corte, 
a cada impasse onde a única certeza que se recolhe vem 

3 Ainda mais de um buraco que nenhuma métrica pode medir.
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justamente da angústia que se revela ou que se oculta, que 
se intensifica ou se abranda em função da proximidade ou 
da distância desse ponto onde ela pode emergir. E o mais 
paradoxal, tal como vemos em certos pesadelos e mesmo 
na vida de vigília, é que em geral ela emerge não se sabe de 
onde e subitamente, plötzlich, como Freud nos aponta no 
seu texto sobre Das Unheimliche, a inquietante estranheza 
(FREUD, v. XVII, 1970, p. 253). Em tais sonhos, o sujeito 
é presa de angústia, mas sem que nada nas cenas que 
antecediam esse surgimento pudessem antecipar algo. 

É como aporia que essa junção, esse enlace 
entre o “não se sabe de onde vem” e esse “subitamente”, 
isto é, esse enlace entre espaço e tempo, aparece para o 
analisante. Alguns sujeitos em análise dizem: “A análise 
não serve para nada, pois você não consegue me dizer por 
que eu sempre volto a ficar tão angustiado”. Para esses 
sujeitos, realmente não era o que o analista podia dizer que 
trazia uma modificação a essa angústia, mas justamente 
um corte de separação do objeto ao que eles se fixavam e 
um convite a continuarem o trabalho num outro momento a 
ser definido: às vezes no mesmo dia, ou mesmo num outro 
dia a ser marcado. Esse tempo da angústia e a espacialidade 
do objeto requerem uma investigação que possa reunir, em 
continuidade, certos elementos que só encontramos na 
fenomenologia clínica de forma descontínua e paradoxal. 
Esses elementos se apresentam como aporias, becos 
sem saída subjetivos, onde as atuações (acting-out) e até 
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mesmo as passagens ao ato são as saídas encontradas pelos 
sujeitos para preservarem aquilo que lhes dá dignidade e 
que é justamente a dimensão secreta dos seus desejos. 

Uma outra questão importante é a de saber qual 
é a relação entre desejo e gozo articulada nas fantasias 
primordiais dos sujeitos que, ao mesmo tempo em que 
lhes trazem satisfação imaginária, fixam uma posição 
masoquista em seus sintomas? 

Julgamos ser em Lacan que podemos encontrar 
elementos que nos mostram melhor ou até mesmo de 
outra forma como abordar esses paradoxos. Não porque 
pensamos que Freud esteja ultrapassado, mas justamente 
porque foi o próprio Freud que, ao fazer a psicanálise 
tributária do conceito de ciência, tornou possível a tarefa de 
Lacan de marcar os balizamentos necessários para trazer 
um rigor teórico, a partir dos avanços da ciência,  para os 
fundamentos da psicanálise. 

A rigor, falar de um lugar da angústia só foi pos-
sível a Lacan a partir de um certo momento do seu per-
curso teórico em que se produziu uma virada importante 
no eixo de sua articulação conceitual. Esse momento se 
deu no seu Seminário sobre a Identificação, no qual ele 
nos apresentou certos objetos comuns à topologia, ramo 
das matemáticas, tais como o toro e o cross-cap. A prática 
de manipulação desses objetos, tão comuns e triviais para 
os matemáticos, visava a uma verdadeira subversão da con-
cepção de espaço que reinava (e ainda reina) entre a maior 
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parte dos analistas. Não se conheciam ainda as verdadeiras 
dimensões do espaço em psicanálise, simplesmente por-
que essas concepções se banhavam no rio das intuições 
euclidianas, como acontece com cada um de nós em nosso 
dia a dia. Ao serem utilizadas na clínica analítica, fazem 
surgir uma proliferação de paradoxos e antinomias que 
trazem sérios equívocos à direção da cura. Oposições, tais 
como o dentro e o fora, o interior e o exterior, o superfi-
cial e o profundo, nos conduzem, quase que diretamente, 
a buscar num outro campo – a maior parte das vezes no 
campo filosófico – uma certa garantia de coerência para 
a nossa própria práxis. E isso acontece apesar de todas as 
críticas que Freud já fazia a esse tipo de subordinação.

De uma certa forma, podemos dizer que Lacan 
marca uma separação radical, nesse momento, em relação 
ao discurso filosófico do qual se sabe as influências que 
recebeu. E é pela questão da angústia que essa separação 
pode se dar.

“... Os primeiros passos do meu ensinamento caminharam 
nos passos da dialética hegeliana, etapa necessária para abrir 
uma brecha neste mundo dito da positividade. A dialética 
hegeliana remete-se a raízes lógicas, déficit intrínseco à 
lógica da predicação: a saber, que o universal não se funda 
senão da negação e que o particular somente ao encontrar 
nela a existência, aparece aí como contingente. Toda 
dialética hegeliana feita para tampar essa falha mostra aí, 
numa prestigiosa transmutação, como o universal, pela 
via da escansão – tese, antítese, síntese –, pode chegar a 
se particularizar. Mas, quaisquer que sejam os efeitos de 
prestígio da dialética hegeliana, ainda que seja por Marx que 
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ela tenha entrado no mundo, completando aquilo o que para 
Hegel era significação, pela subversão de uma ordem política 
e social fundada sobre o eclesiástico, a Igreja, qualquer 
que seja a sua necessidade, a dialética hegeliana é falsa e 
contradita, tanto pela observação das ciências da natureza, 
quanto pelo progresso histórico da ciência fundamental, a 
saber, as matemáticas. 
É aqui que a angústia é o signo como bem cedo o viu um 
contemporâneo do desenvolvimento do sistema de Hegel, 
Kierkegaard, a angústia é para nós o testemunho de uma 
hiância essencial, que traz o testemunho de que a doutrina 
freudiana é aquela que disso dá o esclarecimento” (LACAN, 
aula inédita e única do seminário Les Noms du Père de 
20/11/63, tradução nossa ).  

É pela angústia que Lacan nos conduz nessa 
passagem de uma geometria euclidiana a uma geometria 
não euclidiana. Estamos aqui diante do nó de nossa questão. 
Lacan articula angústia, desejo e objeto nesse mesmo nó. 
Qual é então a novidade que ele nos apresenta, já que havia 
falado disso nos seminários anteriores? 

A novidade que nos apresenta é justamente a de 
tomar esses conceitos considerando as três dimensões do 
espaço e depois fazer sua apresentação em duas dimensões 
no plano.  É justamente isso o que permite um enodamento 
diferente no mis a plat dos invariantes topológicos. São 
as conectividades que se apresentam a partir dessa outra 
dimensão que nos permitirão situar o lugar da angústia.

Ora, aprendemos a ler com Lacan que a angústia 
é a tradução subjetiva do objeto a (LACAN, 2005, p. 113). 
Não faço mais do que nomear o objeto da angústia, já imerso 
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no paradoxo que isso comporta do lado do inominável. Isso 
porque esse objeto não tem nada em comum com aquilo 
que se pode chamar comumente de objeto. Contudo é a 
própria clínica que exige de nós essa modificação: pela 
modulação incessante do sujeito nos álibis que encontra 
frente a sua responsabilidade com a sua causa a demarcar, 
numa tentativa de reenvio infinito a sua própria imagem 
narcísica e aos objetos de sua identificação, pelo gozo 
mesmo que se oculta como o segredo do sintoma criando 
seu próprio espaço. É a angústia que arranca o sujeito 
de sua alienação e o conduz na direção de uma análise 
ao mesmo tempo em que ela  é o vetor mesmo do que se 
afirma como o trabalho propriamente dito.  

Trata-se de um objeto paradoxal que se decanta 
das formas de perda de objeto em Freud e que Lacan 
enumera como cinco: seio, fezes, falo, voz e olhar. Objetos 
destacáveis, mas que não podem ser compartilhados, são 
anteriores à constituição dos objetos comuns e formam 
o próprio tecido da articulação fantasmática. Se na via 
de constituição do sujeito a partir do traço unário, o 
reconhecimento da imagem do corpo é ressaltado para 
o sujeito no espelho do Outro, nem por isso se esgota o 
ponto de articulação desse real do corpo de cuja errância 
dá testemunho desse objeto a.

A emergência do termo objeto a se constitui, 
no Seminário sobre a Angústia, a partir de uma série de 
modificações que Lacan introduz em seu ensino e cujas 
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repercussões sobre a clínica ainda não cessaram de trazer 
novas questões. Em primeiro lugar, trata-se de responder 
a certas questões da teoria freudiana em relação à angústia, 
principalmente no seu texto “Inibição, Sintoma e Angús-
tia” (FREUD, v. XX, 1976). Se a angústia aparece como um 
afeto primário que coparticipa da emergência do recalca-
mento originário, seria necessário articular as condições 
de sua emergência, embora o seu lugar de manifestação 
seja o Eu.

A relação entre a angústia e a castração é o 
centro em relação ao qual as perdas de objetos anteriores 
podem ser articuladas. Lacan ao afirmar que o lugar da 
angústia é – φ, phallus negativizado, como operador da 
falta, situa o seu objeto paradoxal. Se a angústia é não sem 
objeto é porque nem a angústia tem um objeto no campo 
da objetividade, no sentido kantiano, e nem, tampouco, a 
angústia é sem objeto, isto é, que ela ficaria remetida a um 
vazio. A novidade trazida por Lacan é que a angústia só 
pode se referir ao que constitui o campo desse objeto não 
especularizável, invisível para um certo modo de apreensão.

Em termos comuns na clínica, quando se fala 
da fobia, há uma suposição de que ela define um objeto 
ao contrário da angústia. Quando os sujeitos falam da 
angústia se referem a um vazio, pois não podem apreender 
o objeto de que se trata. Lacan nos diz sobre Hans: “Os 
cavalos brotam da angústia, mas o que eles trazem consigo 
é o medo” (LACAN, 1994, p. 245). O maior problema da 
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solidão não é o vazio e sim que espécie de fantasmas a 
habitam.

O esforço de Lacan desde os seus primeiros 
seminários era promover uma releitura de Freud a partir 
da renovação do contexto epistemológico de nossa época, 
isto é, tomando o avanço da ciência como uma espécie 
de paradigma para a teoria psicanalítica. Isto já era feito 
por Freud que sempre fez recurso a modelos da física, 
da biologia para melhor definir os elementos de sua 
metapsicologia. Contudo, seria ingenuidade pensar que 
a ciência tenha permanecido nesse mesmo patamar em 
que se encontrava no final do século XIX, que o conceito 
de energia, por exemplo, não tenha sofrido profundos 
remanejamentos com o desenvolvimento da física quântica, 
ou que a biologia não tenha modificado os parâmetros de 
sua genética com a descoberta da molécula de DNA.

A partir desses princípios, no que se chamou de 
estruturalismo, Lacan tomou um modelo da Linguística 
seguindo uma trilha aberta por Claude Lévi-Strauss 
na Antropologia, ao enunciar que: “O inconsciente é 
estruturado como uma linguagem” (LACAN, 1966, p.269) 
e fazendo uma distinção entre três registros distintos: o 
simbólico, o imaginário e o real. Isso lhe permitiu operar 
uma série de modificações na teoria psicanalítica e abrir 
uma nova perspectiva sobre a clínica.

Contudo, o registro do real era o que permanecia 
mais à sombra em relação aos dois outros registros. Talvez 
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isso se devesse ao próprio percurso de construção teórica 
que levava Lacan não só aos limites do registro do simbólico, 
mas a um questionamento dos limites do próprio uso de 
um modelo para pensar o real da clínica.

Uma modificação foi se impondo ao longo do 
tempo a partir de seu estudo sobre as relações de objeto, 
sobre a direção de uma clínica, vigente naquela época, 
que passava a desconhecer o caráter de objeto perdido 
enunciado por Freud. Contudo, é na sua conceituação de 
Das Ding, a Coisa, retomada do texto de Freud “O Projeto 
de Psicologia (FREUD, v. I, 1976)”, que uma virada se 
dá no sentido de colocar em primeiro plano a questão do 
real, embora de uma forma ainda carregada pela discussão 
filosófica que permeia todo o Seminário sobre “A Ética da 
Psicanálise” (LACAN,1959-60) desde Kant até Heidegger. 
Essa discussão também atravessa o Seminário sobre a 
Transferência onde o objeto se apresenta sob a forma de 
ágalma, o brilho do objeto.

Uma das características do Seminário da Iden-
tificação é de não centrar a questão do real na discussão fi-
losófica, embora elas nunca deixem de existir nos textos de 
Lacan, mas sim no uso da topologia, analysis situs, como 
a via de mostração dessa dimensão. E isso justamente pela 
introdução de geometrias não euclidianas, isto é, geome-
trias que, ao modificarem certos postulados de Euclides 
que serviram de arcabouço para a matemática e a física até 
Newton, abriram um novo caminho para a ciência. Nesse 
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sentido, não se trata de um modelo. Poderíamos, a partir 
dessas geometrias, dizer que o real é topológico. 

De qualquer maneira, é no Seminário sobre a 
Angústia que podemos ver os efeitos dessa modificação 
teórica de Lacan lidos a partir de um viés mais clínico, por 
assim dizer. 

Do ponto de vista da clínica psicanalítica, a 
questão da localização da angústia se mostra fecunda por 
entrelaçar pontos cruciais para a direção da cura. 

O manejo da angústia na análise torna possível 
fazer surgir na dimensão do desejo, tão oculta para o 
sujeito, algo que no desejo faz ato.

Se, para termos acesso a essa dimensão do 
desejo, é preciso passar pela angústia, há um limite do 
que o sujeito pode suportar dessa angústia para fazer as 
modificações subjetivas que lhe são imprescindíveis sem 
recair numa paralisação que o acossa muitas vezes.

A responsabilidade do analista nesse processo, 
a partir da perspectiva da questão do desejo do analista, já 
que a sua intervenção na transferência – e justamente nesse 
ponto de angústia – é o que permite ao sujeito modificar a 
via que o endereça a uma travessia. 

A relação do sujeito com o objeto-causa do seu 
desejo se articula nessa conjunção/disjunção da fórmula 
do fantasma: (S<>a) enquanto que subordinada à função 
desse Outro justamente privado desse traço que constitui 
o segredo mesmo da constituição do sujeito. O sujeito é 
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isso, de início, esse próprio objeto-causa, inscrito nessa 
fórmula que faz a própria finitude de seu destino no que 
fecha o desejo em sua raiz. O Outro não é o Outro do 
reconhecimento, mas justamente o Outro da angústia em 
sua função nodal na dialética e no mal-estar. O Outro do 
reconhecimento funda justamente o campo imaginário 
e narcísico descrito no esquema ótico desenvolvido 
por Lacan. Reconhecimento fadado à invasão de Das 
Unheimlich quando o duplo ganha vida e enseja uma 
possessão que não dá mais ao sujeito condições de saber 
quem age.

Vemos aqui se destacar exatamente o objeto a, 
que é esse resto que cai do Outro na formação do sujeito, 
e o – φ, reserva operatória, isto é, permite uma operacio-
nalidade em torno desse vazio que é instituído pela queda 
do objeto e que é a própria condição do desejo. O objeto 
a começa a ganhar uma abordagem que vai instituí-lo do 
lado do real, enquanto que – φ é uma função derivada de 
Φ e parece ter uma função mais local, enquanto que este 
último teria uma mais global. De qualquer forma, a modi-
ficação do esquema ótico aqui só poderia ser explicada pela 
topologia do cross-cap que é a única indicação que darei, 
embora Lacan tente reunir essas duas vias.

O corte pode instituir dois pedaços, duas peças diferentes, 
uma que pode ter uma imagem especular e outra que literal-
mente não a tem. A relação dessa reserva, (...) inapreensível 
imaginariamente, ainda que ela seja ligada a um órgão... per-
feitamente apreensível, isto é, de um instrumento que deve-
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rá, apesar de tudo, entrar em ação de tempos em tempos para 
a satisfação do desejo, o phallus: a relação desse – φ com a 
constituição do a que é esse resto, esse resíduo (...): é disso 
que se trata em todo lugar onde Freud fala do objeto, quando 
se trata da angústia  (LACAN, 2005,  p. 49-50).

Então – φ não entra no imaginário, mas funda 
a própria possibilidade do seu desdobramento. Não há 
imagem da falta, é isso que funda a castração imaginária.

O que constitui a angústia é quando alguma coisa, um 
mecanismo, faz aparecer aqui no seu lugar (...), no lugar 
que corresponde ao que ocupa o a do objeto do desejo, (...) 
é então que a falta vem a faltar (...) é nesse momento aí que 
começa a angústia (LACAN, 2005,  p. 51-52).

Quando fala da unidade i(a), Lacan já o relaciona 
com o traço unário, que entrou em jogo desde que se 
começa a falar. 

A identificação primária nesse ponto de partida que constitui 
o fato de poder dizer um e um, (...), é a partir daí... que se 
institui a possibilidade de reconhecimento da unidade 
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chamada i(a). Essa i(a) é dada na experiência especular (...) 
autenticada pelo Outro (LACAN, 2005, p. 50).

Podemos dizer que – φ é o lugar da angústia, 
da angústia de castração em relação ao Outro. Não é esse 
o impasse em que Freud nos coloca confrontados com o 
rochedo da castração? Lacan não daria um passo adiante 
colocando o rochedo como o próprio objeto a?
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Sommaire: Mettre des bornes à l’angoisse dans le 
processus d’une analyse fait apparaître une série 
de questions cliniques importantes concernant 
la direction de la cure et l’éthique du désir qui 
donne fondement à la psychanalyse. Une topologie 
s’est faite nécessaire pour situer l’angoisse, depuis 
Freud à  Lacan. Lacan, dans son retour à Freud, 
s’efforce d’apporter des réponses et de nouvelles 
questions aux paradoxes générés par la topique 
freudienne. Pour aborder son invention qu’est 
l’objet a, objet auquel l’angoisse se réfère, Lacan 
se sert de la topologie des surfaces. Ce dont il s’agit 
comme extension dans ce texte est le débat avec les 
mathématiques, la philosophie et la science. Mais, 
ce qu’il vise comme intension c’est la clinique du 
réel.

Mots-clés: Psychanalyse, Angoisse, Clinique 
du réel, Désir de l’analyste, Objet a, Topologie, 
Géométrie non euclidienne, Science et Philosophie.
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Angústia, nominação real

Viviane Gambogi Cardoso1

Sumário: A escolha da angústia como tema 
para 2013 adveio de um trabalho de Escola cuja 
abordagem principal apontou para a questão do 
real, do feminino e da nominação. A proposta foi 
trabalhar o Seminário 10 de Lacan, cujo tema é 
a angústia, para dar encaminhamento às questões 
levantadas. Deparamos com a abordagem do 
objeto a no centro das discussões desse seminário, 
onde Lacan lhe dá um novo status, o de objeto real. 
Mais tarde, com o nó borromeano, Lacan nos fez 
ver que quando o real se imiscui no imaginário, 
abre-se uma cunha que bordeja o gozo do outro. 
Isso é a angústia, uma angústia que se escreve no 
interior do corpo, ex-sistindo. Essa borda permite 
uma escritura, nominação real.

Palavras-chave: Angústia, Objeto a, Real, No-
minação, Unheimlichkeit, Cross-cap, Nó borro-
meano.

A escolha da angústia como tema para 2013 
não foi aleatória. Adveio de um trabalho de Escola, cuja 

1 Psicanalista. Membro da Ato – Escola de psicanálise
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abordagem principal apontou para a questão do real, do 
feminino e da nominação. O movimento de Escola a partir 
do feminino fez disparar a angústia como sinal do real e 
colocou-nos a questão sobre o que fazer com isso. Com 
o nó borromeano, Lacan nos fez ver que quando o real se 
imiscui no imaginário, abre-se uma cunha que bordeja 
o gozo do outro. Isso é a angústia, uma angústia que se 
escreve no interior do corpo, ex-sistindo. Essa borda 
permite uma escritura, nominação real.

Propusemos trabalhar o Seminário 10 de Lacan, 
cujo tema é a angústia, para dar encaminhamento às 
questões levantadas, e nos deparamos com a abordagem 
do objeto a no centro das discussões. Lacan já havia 
introduzido o objeto a há muito tempo, mas aqui ele lhe dá 
um novo status, o de objeto real.

O Seminário 10 foi consequência do que Lacan 
desenvolveu no seminário anterior, A Identificação, no qual 
abordou a relação do sujeito com o objeto a no campo do 
Outro.

A questão da angústia se coloca, então, na 
incidência dessa relação. Ela estaria situada, justamente, 
no enigma, na impossibilidade de uma especificação 
exaustiva do lugar do Outro em que o sujeito se determina. 
Portanto, é no jogo da dialética entre o sujeito e o Outro, 
em que o sujeito não sabe o que é para o Outro e o que o 
Outro quer dele, ou seja, no lugar do “Che vuoi?”, que a 
angústia opera como função. O sujeito, diante da presença 
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primitiva do desejo do Outro, opaca e obscura, fica sem 
recursos, e isso o convoca infalivelmente à angústia, que 
ele tenta neutralizar com seu fantasma. A estrutura do 
fantasma é convocada como algo que mediatiza a relação 
do sujeito com o objeto de seu desejo. O fantasma vem 
como resposta ao S(A), numa tentativa de recobrir o real.   

A angústia surge como sinal de algo que falta, 
a falta da falta, resposta ao real evocada pela incidência do 
desejo. O desejo do Outro se endereça ao sujeito e o coloca 
em questão.  

Freud se deteve na característica de sinal como 
a mais apropriada para indicar aos analistas a escuta que 
podemos fazer da angústia. A angústia funciona assim 
como sinal do real de forma irredutível. É nesse sentido 
que Lacan fala da angústia como sinal que não engana e 
surge diante de algo irredutível do real.  

O dispositivo analítico é um dispositivo gerador 
de angústia, primeiramente por colocar o sujeito em uma 
experiência de indeterminação – dizer o que vem à cabeça, 
falar o que vem à mente. Do lado do analista, temos a 
atenção flutuante, ou seja, não selecionar o conteúdo 
daquilo que seu paciente diz, nem mesmo dispor de um 
juízo de valor.

O que guiaria o analista em sua práxis, se ele 
não deve selecionar o conteúdo daquilo que o paciente fala? 
Qual seria o índice a orientar o analista na direção da cura? 
É justamente a angústia, como índice de discordância 
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subjetiva, que deve servir de baliza, de sinalização. Lacan 
diz que é necessário suscitar a angústia, não silenciá-la, mas 
que cabe dosá-la, de forma que o sujeito possa suportar.

Lacan reutiliza o esquema ótico no Seminário 
da Angústia para falar do lugar do objeto a. A novidade é 
justamente concebê-lo como causa. Ele diz que “o objeto 
a não deve ser situado em coisa alguma que seja análoga 
à intencionalidade de uma noese” (LACAN, 2005, p.114).  
“... o objeto está  atrás do desejo” (LACAN, 2005, p. 115).

O objeto deve ser situado ausseres, no exterior, 
mas, por outro lado, a satisfação só se realiza na medida 
em que se liga a alguma coisa no interior do corpo, inneres.

A ideia de causa é “de um exterior de antes de 
uma certa interiorização, que se situa em a, antes que o 
sujeito, no lugar do Outro, capte-se na forma especular, em 
x, forma esta que introduz para ele a distinção entre o eu e 
o não eu” (LACAN, 2005, p.115).

Lacan utiliza o fetiche para exemplificar o objeto 
causa de desejo. O que se deseja não é o sapato ou o seio. O 
fetiche é a condição mediante a qual se sustenta o desejo. 
Ele causa o desejo.
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Essa revelação do objeto como causa leva Lacan 
a situar o a onde dizemos Eu (je), no nível do inconsciente. 
Ou seja, nós somos o a, e é disso que temos horror. Isso é 
intolerável.

Lacan diz que “o objeto liga-se à sua falta 
necessária ali onde o sujeito se constitui no lugar do Outro, 
isto é, o mais longe possível, além até do que pode aparecer 
no retorno do recalcado” (LACAN, 2005, p.121). Na 
transferência, ele aparece como ágalma, lugar vazio, onde a 
constituição da imagem especular mostra seu limite. Esse 
é o lugar de eleição da angústia.   

A angústia surge quando um mecanismo faz 
aparecer alguma coisa no lugar do - φ, que corresponde 
ao lugar ocupado pelo a do objeto do desejo. Esse lugar 
designado pelo - φ é a angústia de castração em sua relação 
com Outro.

A angústia de castração foi o último termo a que 
Freud chegou ao elaborar sobre a experiência do neurótico, 
seu ponto de chegada, seu obstáculo, termo intransponível.  

Lacan vai além quando diz que o neurótico recua, 
não da castração, mas de fazer da castração o que falta no 
Outro. Isso significa fazer da castração algo positivo, ou 
seja, dedicá-la à garantia do Outro.

A angústia não é sem objeto. É algo que vem 
como um enigma do sujeito no campo do Outro. Um resto 
da relação do sujeito com o Outro. A angústia é sua única 
tradução subjetiva.
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Lacan aborda a angústia pela Unheimlichkeit. 
“A Unheimlichkeit é aquilo que aparece no lugar em que 
deveria estar o menos phi” (LACAN, 2005, p.51). Quando 
aparece algo ali, portanto, é porque a falta vem a faltar. 
Lacan diz, também, que a angústia é aquilo que está fora 
de dúvida. Não é a dúvida, mas sua causa. É um corte a 
se abrir, deixando aparecer o inesperado, a visita, a notícia 
(heimlich/unheimlich). Esse lugar designado como - φ, 
Lacan passa a chamá-lo agora Heim. Essa palavra, nos 
diz ele, é a casa do homem. “O homem encontra sua casa 
num ponto situado no Outro para além da imagem de que 
somos feitos” (LACAN, 2005, p.58). Esse lugar representa 
a ausência em que estamos. Se ele se revela como é, nos faz 
aparecer como objeto.  

Lacan fala de duas faltas: a falta no simbólico, 
ligada à castração, ponto em que Freud aborda o final 
de análise; e a falta no real, em que o sujeito se defronta 
com a perda de seu ser. Esta falta no real não se esgota 
na castração. Lacan apresenta então o esquema da divisão, 
onde se inscreve o lugar do real.

A       S

a       A
S

Num primeiro tempo, temos o sujeito e o Outro 
míticos, anteriores à divisão feita pela barra que cairá sobre 
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os dois, tempo de gozo absoluto. Num segundo tempo, 
surge a angústia do Outro, o A , com a falta. E um terceiro 
momento, surge a angústia do sujeito, e este também está 
barrado, S.

É, pois, a queda do objeto, o resto, o resíduo, que 
está na raiz da angústia. A barra incide sobre o sujeito e faz 
cair o objeto num só golpe. O objeto a como testemunha de 
um gozo perdido no Outro, marcando que não há relação 
sexual. Objeto que pode vir a causar desejo.  

A partir da castração temos a marcação de - φ, 
lugar vazio, lugar da falta, que dá uma imagem a a, aceita 
qualquer vestimenta para cobrir esta falta. Surge então a 
miragem do objeto do desejo. O objeto a não se reflete, é 
não especularizável, inclusão aí do real. É o objeto a que 
dá o ponto de basta, um limite, uma não reflexão. Lacan 
nos indica, num final de análise, a levar o sujeito a chegar 
ao mínimo do seu laço social, que é ao objeto. Assim, a 
análise chega a um discurso mínimo, onde as palavras não 
contam, mas somente o laço social do sujeito a um objeto 
que o determina. Não há relação sexual, a única relação é a 
relação fantasmática.

Com a travessia do fantasma, o sujeito muda de 
posição com relação ao objeto. Este passa a ser colocado 
atrás do sujeito, causando-o, e não mais à frente como algo 
a ser reencontrado. Parece ser essa a inovação de Lacan 
com relação ao final de análise, marcando um mais além 
de Freud.   
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Assim, o analista ocupa o lugar de agente, lugar 
da causa, semblante de objeto a; diferente do lugar de 
ideal ao qual é chamado a ocupar na transferência. Em vez 
de responder a partir de um saber que possa levar a uma 
identificação com um ideal, deve responder a partir do ato 
analítico.

Lacan, no Seminário da Angústia, parte da 
constituição do sujeito, de sua estrutura para chegar ao 
novo status do objeto como real e como causa. Ele recorre 
à dialética do narcisismo para introduzir a questão do 
investimento especular e, como vimos, utiliza do esquema 
do vaso para desenvolver suas elaborações. Ele diz que “o 
investimento da imagem especular é um tempo fundamental 
da relação imaginária. É fundamental por ter um limite. 
Nem todo investimento libidinal passa pela imagem 
especular. Há um resto” (LACAN, 2005, p.48-49).

Para lidar com o que escapa à especularização, 
Lacan recorre ao cross-cap cujo corte pode instituir dois 
pedaços diferentes, um que pode ter uma imagem especular 
e outro que literalmente não a tem. Articula-se, então, a 
relação entre φ e a constituição do a. De um lado, a reserva 
imaginariamente imperceptível, embora esteja ligada a um 
órgão que ainda é perfeitamente apreensível e que, apesar 
de tudo, de vez em quando deverá entrar em ação para a 
satisfação do desejo: o falo. Do outro, o a, que é o resto, o 
resíduo, o objeto cujo status escapa ao de objeto derivado da 
imagem especular. Seu status é tão difícil de articular, que 
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Lacan situa aí as confusões na teoria analítica. Ele diz que 
se trata de instituir uma outra forma de imaginarização, na 
qual se defina esse objeto.

A impossibilidade de apreensão e representação 
do objeto faz Lacan remanejar sua escrita. Ele utiliza o 
cross-cap como “um recurso topológico para esclarecer a 
relação do sujeito com o objeto” (GODOY, 2003, p. 176). 
Essa figura é uma superfície contínua, na qual o interior 
está em continuidade com o exterior. Portanto, não há 
possibilidade de indicar o ponto de partida, mas deixa no 
centro um ponto inimaginável. Desse ponto central deriva 
o falo que se apresenta sob a forma de uma falta, um - φ.  

Essa figura topológica foi para Lacan outro 
caminho para abordar a possibilidade de um tipo irredutível 
de falta.   

Lacan diz que 

quanto mais o homem se aproxima, cerca e afaga o que 
acredita ser o objeto de seu desejo, mais é, na verdade, 
afastado, desviado dele. Tudo que ele faz nesse caminho para 
se aproximar disso dá sempre mais corpo ao que, no objeto 
desse desejo, representa a imagem especular. Quanto mais 
ele segue, mais quer, no objeto de seu desejo, preservar, 
manter e proteger o lado intacto do vaso primordial que é a 
imagem especular. Quanto mais envereda por esse caminho, 
que muitas vezes é impropriamente chamado de via da 
perfeição da relação de objeto, mais ele é enganado (LACAN, 
2005, p.51).

Na experiência analítica, a falta é radical. 
Lacan a enuncia com a seguinte formulação: “a partir do 
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momento em que isso é sabido, em que algo [do real] chega 
ao saber, há alguma coisa perdida, e a maneira mais segura 
de abordar esse algo perdido é concebê-lo como um pedaço 
de corpo” (LACAN, 2005, p.149).  Essa é a verdade que 
nos é dada pela experiência analítica, sob forma maciça e 
opaca e em seu caráter irredutível. Esse ponto é aquele de 
onde surge a existência do significante, e que, em certo 
sentido, não pode ser significado. É o chamado ponto falta-
de-significante. Ponto que tentamos incessantemente 
contorná-lo, mas que nesse esforço só fazemos desenhar 
mais seu contorno. E, na medida em que nos aproximamos 
dele, somos tentados a esquecê-lo, em função da própria 
estrutura representada por essa falta.  

A função de corte está sempre em questão na 
análise, seja em que ponto for. O corte é uma operação que 
incide sobre o ponto de falta, detecta o ponto do buraco 
estrutural. No cross-cap, com o corte, a formalização da 
fantasia se escreve com um resto, o objeto a, destacado de 
uma banda de Moebius, que representa o sujeito barrado 
em razão desta perda.

O objeto a, no ensino de Lacan, vai se escre-
vendo de diversas formas. Na topologia dos nós, ele está 
situado no campo do gozo, bordejado pelo gozo do Outro, 
pelo gozo fálico e pelo sentido. É uma tentativa de escre-
ver o que não pode ser abordado pela palavra. Na escritura 
do nó, encontramos a tríade Inibição, Sintoma e Angústia, 
abordada por Lacan como Nomes-do-Pai, cuja função é 
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manter enodados RSI, ou seja, funcionam como o quarto 
nó cuja operação tem a função de nominação. Eles são da 
ordem da estrutura e estão articulados à economia de gozo 
do sujeito.

A angústia, nosso interesse neste trabalho, é no-
minação real, “é o quarto termo que se atualiza como afeto 
que sinaliza o gozo do corpo sem sujeito” (CAMPOLINA, 
2012, p.2). Portanto, utilizar a angústia na direção do tra-
tamento é uma forma de fazer uma escritura. Como Freud 
fez com seu sonho da injeção de Irma. Ele não só inaugura 
a psicanálise a partir desse sonho como também faz uma 
escritura, dá borda ao que o remeteu ao umbigo do sonho. 
A escritura se deu com a escrita de uma fórmula, a trime-
tilamina, que não fornece nenhuma resposta.   
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Abstract: The choice of anguish as working theme 
for this year stemmed from a school whose main 
approach pointed to the issue of real, feminine 
and the nomination. The proposal was the work 
of Lacan Seminary 10, whose theme is the 
anguish, for forwarding to the issues raised. Faced 
with the approach of the object a at the center of 
discussions of this seminary, where Lacan gives 
him a new status, the real object. Later, with the 
Borromean knot, Lacan has shown us that when 
the real meddles in the imaginary opens a wedge 
bordering the enjoyment of the other. This is the 
anguish, an anguish that is written inside the body, 
“ex-sistindo”. This border allows a scripture, real 
nomination.

Keywords: Anguish, Object a, Real, Nomination, 
Unheimlichkeit, Cross-cap, Borromean knot.
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Perigo e trauma: a questão do 
objeto na angústia

 Wagner Bernardes1

Sumário: Neste artigo, o autor examina as reações 
do sujeito diante da perda do objeto. Traça a 
distinção entre a angústia como reação automática 
a uma situação traumática de desamparo e a 
angústia como sinal de perigo, que antecipa a 
iminência dessa situação. Aborda, também, as 
relações entre a angústia, a dor e o luto

Palavras-chave: Angústia, Desamparo, Dor, 
Objeto.

Examinaremos, neste artigo, uma das questões 
levantadas por Freud em “Inibições, Sintomas e Angústia”. 
Estaria a angústia a serviço da defesa, ao assinalar um 
perigo iminente a ser evitado, ou seria, ela própria, uma 
invasão que deixaria o sujeito sem recursos? 

Comecemos pelo ato do nascimento, protótipo 
de todas as situações de perigo. Nele, o ataque de angústia 

1 Psicanalista. Doutor em Psicologia pela UFRJ.
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adquire seu pleno sentido de adequação ao promover 
um ritmo violento de intrusão/expulsão de ar, que ativa 
os pulmões e acelera a atividade cardíaca, prevenindo o 
envenenamento do sangue. Portanto, não há angústia mais 
benfazeja e salvadora que a do nascimento, em que pese à 
violência da invasão. 

O recém-nascido repetirá o afeto de angústia 
em todas as situações que possam evocar o ato do 
nascimento. É inevitável a presença, no bebê, de certa 
predisposição para a angústia. Esta, porém, não atinge a sua 
máxima intensidade imediatamente após o nascimento, 
decrescendo pouco a pouco, mas “surge mais tarde com 
o progresso do desenvolvimento anímico, mantendo-se 
por certo período da infância” (FREUD, v. 20, 1996, p. 
129)2. Que angústia seria esta, que surge com o progresso 
do desenvolvimento? 

Recorrendo a três situações de angústia da 
primeira infância – a solidão, a escuridão e a presença de 
um estranho em lugar da mãe – Freud as reduz a uma única 
condição, a ausência da pessoa amada e ansiada. Assim, 
essa angústia é apresentada como uma reação diante da 
ausência do objeto. 

Freud, contudo, afirma ser preciso ir 
além “dessa insistência na perda do objeto” (FREUD, v. 

2 Esta citação, bem como as seguintes, foi retirada da edição argentina das 
Obras Completas de Sigmund Freud (Amorrortu  Ed.) e vertida para o 
português. 
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20, 1996, p. 130). Isso porque, no início, não há objeto 
discernível. A criança pequena anseia apenas por algo que 
satisfaça as suas necessidades, sem delongas. A situação 
valorizada por ela como “perigo” é simplesmente a da 
insatisfação que, com o aumento da tensão de necessidade, 
a deixa impotente. Como no ato do nascimento, a desordem 
econômica que invade o neonato constitui “o núcleo genuíno 
do ‘perigo’” (FREUD, v. 20, 1996, p. 130). 

A reação angustiada do bebê alerta a mãe, através 
do choro e do grito, para a realização da ação específica. O 
que se apresenta como absolutamente invasivo e caótico 
na criança imatura tem, entretanto, valor de sinal para o 
outro experiente, que lhe vem em socorro. Freud afirma, 
categórico: “A criança não precisa guardar de seu nascimento 
nada além dessa caracterização do perigo” (FREUD, v. 20, 
1996, p. 130).

No entanto, a experiência repetida de que um 
objeto externo põe fim à situação perigosa que evoca o 
nascimento faz com que o perigo se desloque da mera si-
tuação econômica para uma outra circunstância, a perda 
do objeto. A ausência da mãe torna-se, agora, o perigo. O 
lactente dará o sinal de angústia tão logo o novo perigo se 
avizinhe e antes mesmo que a situação econômica desas-
trosa se instale.  

Tal deslocamento representa, segundo Freud, 
um passo importante no sentido da autopreservação, bem 
como compreende a transição da produção involuntária 
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de angústia para a sua reprodução deliberada, como sinal 
de perigo a ser evitado. Perguntamos: há adequação e 
vantagem nesse avanço? 

Pois bem, no encalço da situação de perigo, 
Freud introduz outra variante ao destacar que, na mulher, 
a perda do amor do objeto conta mais que a sua ausência 
ou perda real. Nesse caso, é a própria presença do objeto 
que se impõe como angustiante e se coloca no centro da 
situação de perigo. O objeto convocado lá está, mas não dá 
qualquer garantia de seu amor. Abre-se o campo do desejo. 
O sujeito, por sua vez, fica à mercê dos caprichos do objeto 
amado. 

Freud observa que a pessoa amada não nos 
subtrairia seu amor, nem nos ameaçaria com a castra-
ção, “se em nosso interior não alimentássemos determi-
nados sentimentos ou propósitos” (FREUD, v. 20, 1996, p. 
137). O que está em jogo, agora, é um perigo pulsional, que 
parte do próprio sujeito. As moções pulsionais, perigosas 
elas mesmas, passam a ser, também, “a condição do pe-
rigo exterior” (FREUD, v. 20, 1996, p. 137). É, em última 
instância, contra elas que se deve defender. Tratar-se-
ia, aqui, de um perigo passível de ser evitado ou de uma 
intrusão que deixaria o sujeito sem recursos? 

Seja como for, Freud destaca que no neurótico 
as reações frente ao perigo são desmedidas, sendo que 
a sua condição de adulto não oferece proteção contra o 
retorno da situação de angústia traumática e originária. 



115

an
gú

st
ia

, n
om

in
aç

ão
 re

al

Wagner Bernardes

Ato – Escola de psicanálise, Belo Horizonte, Angústia, Ano I n. 0, pp. 111-120, 2015

O recalque, modelo da defesa neurótica, inibe a moção 
pulsional perigosa, mas, simultaneamente, concede às 
pulsões do isso uma porção de soberania e independência 
sobre o eu. Disso resulta que o sinal de angústia emitido 
pelo eu, por ocasião do recalque, mostrar-se-á ineficaz, 
pois a moção pulsional seguirá seu próprio curso, sob a 
influência da compulsão à repetição. 

Faz-se necessário, nesse ponto, discernir 
“situação de perigo” de “situação traumática”.  Conforme 
Freud, tem-se um progresso quando se pode, por meio do 
sinal de angústia emitido na situação de perigo, prevenir a 
situação traumática de desamparo. O eu, que inicialmente 
vivenciou passivamente o trauma, pode agora repetir, de 
modo ativo, uma reprodução atenuada dele. Por isso, o 
decisivo é o primeiro deslocamento da reação de angústia 
traumática de desamparo para a sua expectativa, a situação 
de perigo anunciada. 

Novo progresso? Pelo contrário, pois se, por um 
lado, o objeto convocado constitui-se como proteção contra 
todas as situações de desamparo vividas pela criança de colo, 
por outro, não há como escapar da seguinte observação de 
Freud, no tocante à ação deletéria do objeto: “‘estragar com 
mimos’ uma criancinha3 tem a indesejável consequência 

3 Na edição argentina encontra-se “malcriar” uma criancinha , ao passo 
que na Edição standard brasileira (FREUD, v. 20, 1976, p. 192) lê-se “es-
tragar” uma criancinha. Freud (Gesammelte Werke, v.XIV, 1999, p. 200), 
na passagem citada, emprega o substantivo Verwöhnung (mimo). O ver-
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de ampliar, acima dos demais, a importância do perigo da 
perda do objeto” (FREUD, v. 20, 1996, p.156). Acrescente-
se a essa passagem uma outra, contida na Conferência 25 
(“A angústia”), na qual o mimar excessivo é relacionado a 
uma satisfação libidinal imposta à criança prematuramente. 
Esta provoca excedente pulsional, com consequente 
estase libidinal. Tais observações remetem diretamente às 
relações entre angústia, dor e luto. 

No neonato a perda de objeto, como se sabe, 
provoca angústia. Mas pode também causar dor em duas 
situações, quais sejam, quando o objeto falta diante de 
uma necessidade imediata a ser satisfeita ou se a criança, 
em sua imaturidade e desorientação, confunde uma 
ausência temporária com uma perda permanente. Isso leva 
Freud a concluir que a genuína reação diante da perda de 
objeto é a dor, ficando a angústia limitada à expectativa ou 
possibilidade de ocorrência dessa perda. Em relação à dor, 
seria a angústia uma manifestação menos daninha? 

Não parece ser o que Freud indica ao desenvolver 
o seu intrincado raciocínio sobre a dor. Esta nasce quando 
uma excitação desmedida rompe o escudo de proteção 
antiestímulo. Provoca uma desordem econômica, que coloca 
em ação todos os meios de defesa. O excesso de estímulo 

bo verwöhnen significa não apenas mimar, mas, também, amimalhar (tra-
tar com mimo exagerado), acarinhar e estragar com mimos. Assim, “estra-
gar com mimos” uma criancinha parece ser uma opção mais adequada para 
esta citação.
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deve ser dominado, ligado psiquicamente. A execução 
dessa tarefa retira energia de todas as partes do aparelho 
para criar, em torno da ferida, um investimento energético 
de nível correspondente, ou seja, um contrainvestimento. 
É gerado um elevado investimento narcisista na parte 
danificada do corpo. 

Freud destaca que a linguagem criou o conceito 
de dor interior, da alma, “equiparando inteiramente as 
sensações da perda de objeto à dor corporal” (FREUD, v. 
20, 1996, p. 159). Pois bem, uma intensa carga de anseio 
pelo objeto ausente, em contínuo crescimento devido a seu 
caráter inarredável, “cria as mesmas condições econômicas 
que o investimento de dor do lugar ferido do corpo” (FREUD, 
v. 20, 1996, p. 160). Assim, a transição da dor corporal para 
a dor anímica “corresponde à mudança do investimento 
narcisista para o investimento de objeto” (FREUD, v. 20, 
1996, p.160), sendo que a representação-objeto, fortemente 
carregada, passa a ter papel semelhante ao do corpo ferido 
e investido com excesso de estímulo. 

Essa difícil passagem é esclarecida em “Esque-
ma da psicanálise”, texto no qual Freud afirma que o seio 
materno, primeiro objeto erótico, não é, em princípio, dis-
tinto do próprio corpo do bebê. Quando o seio “tem que ser 
separado do corpo, trasladado para ‘fora’ devido à frequên-
cia com que a criança sente falta dele, leva consigo, como 
‘objeto’, uma parte do investimento libidinal originalmente 
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narcisista” (FREUD, v. 23, 1996, p. 188). Ou seja, quando 
o objeto ansiado falta, o bebê é, digamos assim, arrancado 
de si mesmo. 

O trabalho de luto, contudo, exige a radical 
separação do objeto, devendo levá-la a cabo justo nas 
situações em que este era mais fortemente investido. 
Seu caráter doloroso deve-se à enorme carga de anseio 
pelo objeto, impossível de ser satisfeita. Parece, assim, 
que a dificuldade de se fazer o luto pelo objeto amado 
deve-se muito menos à falta do objeto perdido do que 
ao excesso que dele fica no sujeito. Ao fim do doloroso 
trabalho de luto talvez o sujeito se encontre livre do objeto, 
causa de sua angústia, para, enfim, reconciliar-se com a 
sua dor primeira, a dor de existir4, princípio de sua entrada 
no mundo.

4 Expressão usada por Lacan no texto “Kant com Sade”.



119

an
gú

st
ia

, n
om

in
aç

ão
 re

al

Wagner Bernardes

Ato – Escola de psicanálise, Belo Horizonte, Angústia, Ano I n. 0, pp. 111-120, 2015

Resumen: En este artículo, el autor examina las 
reacciones del sujeto frente a la pérdida del objeto. 
Traza la distinción entre la angustia como reacción 
automática frente a una situación traumática de 
desvalimiento, y la angustia como señal de peligro 
que anticipa la inminencia de esa situación. 
Además, aborda las relaciones entre la angustia, el 
dolor y el duelo.

Palabras-llaves: Angustia, Desvalimiento, Dolor, 
Objeto.



120

an
gú

st
ia

, n
om

in
aç

ão
 re

al
Perigo e trauma: a questão do objeto na angústia

Ato – Escola de psicanálise, Belo Horizonte, Angústia, Ano I n. 0, pp. 111-120, 2015

Referências                                                                                                               

FREUD, Sigmund. Conferencias de introducción al psi-
coanálisis. Obras Completas. Buenos Aires: Amorrortu, 
1996, v. 16.

FREUD, Sigmund. Inhibición, síntoma y angustia. Obras 
Completas. Buenos Aires: Amorrortu, 1996, v. 20.        

FREUD, Sigmund. Esquema del psicoanálisis. Obras 
Completas. Buenos Aires: Amorrortu, 1996, v. 23.

FREUD, Sigmund. Hemmung, Symptom und Angst. Ge-
sammelte Werke. Frankfurt am Main: Fischer, 1999, v. 
XIV.

FREUD, Sigmund. Inibições, sintomas e ansieda-
de. Edição standard brasileira das obras psicológicas 
completas. Rio de Janeiro: Imago, 1976, v. 20.

LACAN, Jacques. Kant com Sade. Escritos. Rio de Janei-
ro: Jorge Zahar, 1998.

LANGENSCHEIDTS. Dicionário de bolso das línguas 
portuguesa e alemã. Berlim: Langenscheidts, 1982.



O cerne da Escola é o real da experiência analítica, a 
clínica de cada um e o laço social que ela possibilita. 
Como conceito a Escola está aí, mas, como prática, é 
uma construção permanente.”

(FAVATO, revista Um passo para Escola, 2010, p.14)“
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Não regulamentação da 
psicanálise: impossível dizer 
d’isso?

Maria Luiza Bassi1

Sumário: Este trabalho se propõe a discutir sobre 
a lógica que sustenta o movimento dos psicanalis-
tas contra a regulamentação da psicanálise. A psi-
canálise por estar inscrita numa lógica não todo, 
conjunto aberto onde não há exceção, não pode ser 
incluída na lógica de um saber universal. O que 
poderá assegurar a continuidade de uma análise e 
da própria psicanálise é o desejo do analista, uma 
vez que não autoriza um saber para sua existência.

Palavras-chaves: Regulamentação, Lógica uni-
versal, Campo feminino.

Diante de uma tentativa de regulamentação da 
psicanálise através de dois projetos de lei elaborados a par-
tir do ano 2000, instituições de psicanálise do Brasil e de 
Minas se reuniram para formar a Articulação das Entida-
des Psicanalíticas Brasileiras e o Movimento Mineiro de 

1 Psicanalista. Membro da Ato – Escola de psicanálise.
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Psicanálise. Desde então ações têm sido dirigidas contra 
a regulamentação da psicanálise que visa dar ao exercício 
da psicanálise um estatuto legal, prevendo a formação mí-
nima do psicanalista e traçando limites para o exercício da 
profissão. 

Há algum tempo surgiu na internet um dito 
“Conselho Brasileiro” que, numa tentativa de enquadra-
mento da psicanálise, inseriu nomes de psicanalistas de 
diversas instituições sem consentimento prévio. Várias re-
presentações foram feitas no Ministério Público Federal 
com resultado improcedente, visto que se tratava de ações 
movidas por instituições não regulamentadas dirigidas a 
outra da mesma ordem. Cogitou-se recorrer ao Conselho 
Federal de Psicologia. Mas como lançar mão de um conse-
lho quando o movimento trabalha na direção da não regu-
lamentação? 

Há cerca de dois anos, através de carta elaborada 
pelo MMP-Movimento Mineiro de Psicanálise, foi sugerido 
aos psicanalistas que continuavam com seus nomes inscritos 
nesse “Conselho de Psicanálise”, que solicitassem a retirada 
de seus nomes, numa ação temporalmente conjunta. 

No ano de 2012, nas jornadas anuais das insti-
tuições participantes do MMP, psicanalistas discutiram so-
bre o movimento contra a regulamentação. Na verdade, é a 
análise leiga que estava em questão. E sendo leiga muitos 
tentam dela se apropriar numa tentativa de formalizar uma 
prática que poderia ser consumida no mercado capitalista.   
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Lanço para vocês hoje uma questão: Qual a lógica que sus-
tenta o movimento dos psicanalistas contra a regulamenta-
ção da psicanálise? 

Lacan inicia a aula de 13 de março de 1973, do 
Seminário Encore, nos alertando sobre um saber que se 
diz todo. Nessa aula ele propõe uma discussão sobre o 
saber simbolizado como S2 em relação ao significante puro 
inscrito como S1. 

A tentativa de regulamentação pretende incluir 
a psicanálise na lógica de um saber universal. O ideal de 
uma ciência universal sempre foi alvo de pesquisas. Freud 
tentou por muitos anos explicar os fenômenos psíquicos a 
partir de estudos que pudessem ser comprovados cientifi-
camente, de modo que sua produção obtivesse o reconhe-
cimento de seus pares. Posição epistemológica que não se 
sustentou por muito tempo. 

A lógica universal, de um saber todo, está 
inserida no lado homem da tábua da sexuação apresentada 
nessa mesma aula do dia 13 de março. “... é pela função 
fálica – AxFx – que o homem como todo toma inscrição, 
exceto que essa função encontra seu limite na existência de 
um x pelo qual a função Fx é negada, ...” (LACAN, 2008, 
p.85). 

O todo repousa na exceção. Existe um que não se 
inscreve nesse limite – o pai mítico descrito por Freud em 
Totem e Tabu –, os outros fundam o conjunto dos homens. 
Conjunto fechado, fálico, que pretende e busca regras e 

A
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garantias. Portanto, toda declaração universal está baseada 
na ex-sistência de uma exceção que confirma a regra.

HOMEM PAI

S2 S1

Freud em 1920 estabelece um não todo na regu-
lação do aparelho psíquico apontando para uma satisfação 
que excede ao princípio do prazer. Foi a partir de sua clíni-
ca que ele construiu o conceito de pulsão de morte, que diz 
da pulsão em busca de sua total satisfação numa tentativa 
de repetir a primeira experiência de satisfação. Freud per-
cebeu um ponto exterior à ação interpretativa, um mal-es-
tar que ia além do sentido, do saber construído em análise. 

Começa a surgir a particularidade da psicanálise 
em relação à ciência. Freud mostrou os limites da linguagem 
e, portanto, do simbólico na regulação do aparelho psíquico. 
A análise não poderia mais se ater à interpretação do que 
não cessa de se escrever. 

A inscrição do significante inaugural – S1 – que 
fixa o investimento libidinal se daria de forma contingente 
e de tempos em tempos sofreria um rearranjo, uma 
retranscrição (FREUD, v. I, 1969, p.317). Uma vez fixado, o 
aparelho passaria a funcionar conforme aquela escrita, não 
cessando de se escrever. O S1, entre todos os significantes, 
é aquele do qual não há significado, e que, quanto ao 
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sentido, simboliza o seu fracasso (LACAN, 2008, p. 86). 
Existiria sempre uma tentativa de se dizer de S1, num 
movimento contínuo de significação gerando a unidade de 
copulação do sujeito com o saber (LACAN, 2008, p.154).

HOMEM PAI

S2 S1

No entanto, na análise, o sujeito é colocado a 
trabalho, a partir da associação livre, numa tentativa de 
ir além das determinações significantes e das satisfações 
pulsionais. Esse trabalho tem uma orientação que vai do 
necessário ao contingente, ou seja, daquilo que não cessa 
de se escrever ao que cessa de não se escrever. A psicanálise, 
por não estar sujeita às regras universais, reconhece uma 
satisfação que é pulsional, que excede o significante. Está 
inscrita numa lógica não todo, conjunto aberto onde não 
há exceção, tendo a opção de se colocar na função fálica ou 
não estar nela. 

Nesse campo, que é o do feminino, nada se pode 
dizer da mulher. A partir do momento em que ele se anuncia 
como não todo, não pode se escrever. Dentro dessa lógica, 
o psicanalista não existe, psicanalista padrão pretendido 
pela lógica de um saber unificante, pela regulamentação 
da psicanálise. Há psicanalista efeito de um processo 
analítico, produto de um ato, onde o sujeito é confrontado 
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com uma hiância que funciona como objeto causa e com 
a queda das expectativas em relação à reciprocidade, ao 
relacionamento, à complementaridade. 

Quais seriam os efeitos de transmissão gerados 
por uma análise?

Não há relação sexual porque o gozo do Outro, tomado como 
corpo, é sempre inadequado – perverso de um lado, no que 
o Outro se reduz ao objeto a – e do outro, eu direi louco, 
enigmático. Não é do defrontamento com esse impasse, com 
essa impossibilidade de onde se define um real, que é posto à 
prova o amor? (LACAN, 2008, p. 155). 

Pensando no tema dessa jornada “Do 
inconsciente ao real” me vem a ideia de um percurso 
de uma análise em que o sujeito poderá se deslocar da 
mestria do saber inconsciente para pedaços de saber sobre 
o real (LACAN, 2007, p.119) numa passagem da criação à 
invenção. Isso é o que se pode transmitir – e não ensinar – 
numa Escola de psicanálise. 

Concluindo, a psicanálise não é passível de 
regulamentação. O que poderá assegurar a continuidade de 
uma análise e da própria psicanálise é o desejo do analista, 
uma vez que não autoriza um saber para sua existência. O 
trabalho dos psicanalistas no MMP e na Articulação vem 
nos alertar sobre o desafio para assumir a responsabilidade 
de operar sobre o real numa tentativa ética para com o 
desejo. Daí, como Freud já dizia, a impossibilidade de 
nosso ofício: uma práxis sem efeitos garantidos justamente 
por não contar com o apoio do universal.
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Resumen: Este trabajo tiene como objetivo 
discutir la lógica en que se basa el movimiento 
de los psicoanalistas contra la regulación del 
psicoanálisis. El psicoanálisis por estar inscrito en 
una lógica no todos, conjunto abierto, donde no es 
la excepción, no se puede incluir en la lógica de un 
conocimiento universal. ¿Qué se puede garantizar 
la continuidad del análisis y el psicoanálisis en sí 
es el deseo del analista, ya que no autoriza a un 
conocimiento de su existência.

Palabras-llaves: Reglas, Lógica universal, Del 
Campo femenino.
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Chegar ou partir?

Neuza Loureiro1

Sumário: Este texto aborda o momento vivido na 
instituição psicanalítica, na passagem de Grupo 
de Estudos para Escola e os impasses frente à 
nominação: permanecer o nome, que até então os 
representava, ou deixá-lo cair?

Palavras-chave: Escola, Ata de Fundação, Ato, 
Nominação.

Começo essa minha produção com a citação de 
Lacan:

É constante que a psicanálise tenha efeitos sobre toda e 
qualquer prática do sujeito que nela se engaja. Quando essa 
prática provém, por pouco que seja, de efeitos psicanalíticos, 
ele se descobre a gerá-los no lugar em que se espera que os 
reconheça (LACAN, 2003, p.241).

Por que estou me valendo dessa afirmação? 
Porque dispus-me a escrever sobre o ato psicanalítico, 
engajada nas questões suscitadas na última reunião de 
membros do Grep – Ensino e Transmissão em Psicanálise, 

1 Pedagoga. Membro da  Ato – Escola de psicanálise.
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do ano de  2013, mesmo  sabendo  que  não  seria  uma 
tarefa  fácil de ser executada. 

Então, ante a complexidade do tema, para 
atenuar a tensão, apoio-me no dito de Lacan, ainda no Ato 
de Fundação: “deixamos a cargo de cada um descobrir suas 
promessas e seus obstáculos” (LACAN, 2003, p.242).

Tendo que prosseguir, tentando me soltar vem o 
embaraço: como dar consistência ao texto? Ouço a música 
de Milton Nascimento “Encontros e despedidas”:

E assim chegar e partir...

São só dois lados
Da mesma viagem
O trem que chega
É o mesmo trem
Da partida...

A hora do encontro
É também, despedida
A plataforma dessa estação
É a vida desse meu lugar
É a vida...

E por que ela me inspirou? Pelo momento, 
discussões e reflexões acerca da fundação da Escola, que 
aponta para um fim e um começo. Então essa escolha 
da música me remeteu ao que Lacan, no capítulo 1 do 
Seminário O Ato Psicanalítico (1967-68), diz: “... a visão 
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poética propriamente dita da coisa, a poesia também faz 
alguma coisa” (LACAN, s/d, p.3).

Alguns fragmentos da chamada da última 
reunião de membros ilustram bem o que estamos vivendo: 
“Estamos nós ‘nesse tempo’ às voltas com uma questão 
importante: um passe... escola e psicanálise”; “Nesse 
momento da Ata de Fundação, um ato, um corte se dá”; 
“Para zerar faz-se necessário, nesse tempo de giro nos 
discursos, que Grep caia, o que nos aponta para a dimensão 
de um ato”.  

Opiniões diversas se apresentam: uns querendo 
a continuidade do Grep no nome da Escola, já que o 
consideram apenas um aglomerado de letras;  outros com 
a opinião de que se deve deixá-lo cair; e outros sentem a 
nostalgia diante desse cair.

Nesse último encontro, surgiu a pergunta: 
“para se encerrar algo tem que haver corte? Fica zerado?” 
E a resposta obtida foi: “Tem que zerar.” Em cima disso 
veio a conclusão: “Então, se tem que zerar, não justifica o 
nome Grep permanecer na Escola. Se há de se imprimir 
um corte, o que irá começar será algo novo”. Uma das 
questões apontadas foi a de que, ao deixar cair o nome da 
instituição, a Escola continua a ser nomeada Grep.

Talvez esses impasses possam ser situados no 
que diz Lacan: “... para os que aqui estão, marca-se o valor 
do que está em jogo. Pode haver algo que está em jogo que 
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vale para alguns a ponto de lhes ser essencial...” (LACAN, 
2003, p. 250). No caso da Escola, as consequências desse 
corte só serão conhecidas a posteriori e os analistas terão 
que sustentar esse corte.  

Os impasses levaram-me ao Seminário de 1964 
– Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise, no 
qual Lacan se refere à práxis dizendo que “é o termo mais 
amplo para designar uma ação realizada pelo homem, 
qualquer que ela seja, que o põe em condição de tratar o 
real pelo simbólico” (LACAN, 1985, p. 14).

Na Proposição de 9 de outubro de 1967, vemos 
Lacan falar da não garantia e também que “não instituímos 
o novo senão no funcionamento”; completando diz, ainda, 
que o analista deve “tornar-se responsável pelo progresso 
da Escola” (LACAN, 2003, p. 248).

O percurso do Grep, ao longo dos anos, 
deixa claro que os analistas não fizeram dali um espaço 
de acomodação, pelo contrário, fizeram um lugar de 
desassossego condizente com a virulência da descoberta 
de Freud, tendo conhecimento que existe um real em 
jogo e diante das contingências, não hesitaram, não sem 
inventividade, encontrando caminhos diferentes, que 
evitassem os inconvenientes, guiados pelo pode fazê-lo 
e, portanto, deve fazê-lo. Vale a pena ressaltar que o fazer 
não se deu pela intenção, pois isso não é suficiente, ou 
pela moral, mas sim pelas condições que foram dadas, 
instaurando-se assim uma ética, um salto ético.
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As mudanças estruturais foram implementadas 
na Instituição incidindo sobre a nomeação, passando 
de Grupo de Estudos Psicanalíticos para Grep – Ensino 
e Transmissão em Psicanálise, até chegar ao momento 
do passo para Escola, onde o impasse da nominação se 
estabeleceu.

Tais preocupações, levando-se às devidas pro-
porções, podem nos reportar ao ato de Lacan. Diante de 
sua exclusão da lista de analistas didatas da Sociedade 
Freudiana de Paris, SFP – feita em 13/10/1963, mas que 
permitia que continuasse a ensinar –, Lacan se indaga: 
interessava à psicanálise oferecer um saber sem sujeito? 
Tal resolução constitui ponto inegociável a respeito do qual 
teve que tomar posição: “decidir-se quanto à pertença de 
um dentro e um fora da legitimidade oferecida pelo império 
fundado por Freud, em 1910” (RAMOS, jul./dez. 2010, p. 
11).

Lacan optou pela ruptura e funda sua Escola, 
rompendo com a sociedade que havia fundado, dispensando 
a demanda de reconhecimento pelo pai. Ele fez um corte. 
Seu ato de tomada de posição quanto à herança da teoria de 
Freud, não sem angústia e consequências, leva-o a articular 
um novo conceito, o de Ato. Ele fez uma escolha forçada, 
mas tomou posição, “escolheu entre a originalidade de um 
desejo e o apego ao imaginário das origens, no qual sempre 
temos a ilusão de encontrar garantias” (RAMOS, jul./dez. 
2010, p.18).



136

fa
ze

r e
sc

ol
a

Chegar ou partir?

Ato – Escola de psicanálise, Belo Horizonte, Angústia, Ano I n. 0, pp. 131-138, 2015

Na primeira aula do Seminário 11, Os Quatro 
Conceitos Fundamentais da Psicanálise, Lacan fala sobre 
esse momento de ruptura lembrando que fora demitido e 
não expulso, usa a palavra “excomunhão”, significante que 
reúne o luto e a elevação a uma nova posição.

O ato de Lacan situou-o na posição de exercício 
da palavra. Tomou a palavra, da qual somos herdeiros, 
renunciando ao gozo das satisfações imaginárias, que se 
obtêm pagando o preço da renúncia ao ato. “Renunciou 
à prática perversa, que tampona os furos com um fetiche, 
que bem pode ser um texto ou um título” (RAMOS, jul./dez. 
2010, p.18).

Retomando esse momento de “passo para 
Escola”, diante das controvérsias concluo com a afirmação 
de Lacan:

Ela só faz confirmar o que se encontra por toda parte e é 
sabido desde sempre: que não basta a evidência de um dever 
para que ele seja cumprido. É por intermédio de sua hiância 
que ele pode ser posto em ação, e o é toda vez que se encontra 
o meio de utilizá-la (LACAN, 2003, p.251).
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Resumen: En este trabajo se abordará la temática 
del movimiento de pasaje de grupo de estudio  para  
Escuela, experimentado por los miembros de la 
institución psicoanalítica y los enganches delante  
al  nombramiento:  seguir bajo el nombre que, 
hasta entonces, los representaba o dejarlo caer?

Palabras-llaves: Escuela,  Acta de Fundación,  
Acto, Nominación. 
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Cardo ou gonzo no trabalho 
ruma à Escola

Rosana Scarponi Pinto1

Sumário: O texto faz um percurso pela história 
do Grupo de Estudos Psicanalíticos – Grep des-
de sua origem até sua transformação em Escola, 
priorizando, neste artigo, as mudanças relativas às 
referências para a entrada de novos membros.

Palavras-chaves: Instituição, Escola, Ensino, 
Transmissão, Real, Analista.

No texto contido no “Ato de Fundação da Escola 
Freudiana de Paris”, de 1964 (razões epistêmicas); na 
“Proposição de 09 de outubro de 1967 sobre o Psicanalista 
da Escola” (razões clínicas); e na Carta de Dissolução, de 
1980, (razões políticas), Lacan cita razões que justificam 
pensar que a Escola é tão fundamental para a formação 
do psicanalista que não há psicanalista sem escola. Daí 
a importância da reflexão permanente acerca de seus 
dispositivos e funcionamento.

1 Psicanalista. Membro da Ato – Escola de psicanálise.
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O editorial da Cenário, revista proposta pelo 
Grep em 1992, em seu primeiro número, relembra parte da 
história do Grep, então Grupo de Estudos Psicanalíticos, 
e da Psicanálise em Belo Horizonte. Fundado em 1982, o 
Grep nasceu enraizado na experiência clínica de seus dire-
tores que vinham dirigindo um hospital psiquiátrico, onde 
o tratamento era marcado pela orientação psicanalítica.  

Ao longo dos anos que se passaram, acompa-
nhando a demanda dos que iam buscar o aprofundamento 
do estudo e da clínica psicanalítica em cursos opcionais 
existentes, o Grep se transformou numa Instituição de 
“formação” de psicanalistas. O estudo do texto freudiano 
durante cinco anos consecutivos passou a estruturar um 
currículo regular, aliado à leitura de autores pós-freudia-
nos, como Melanie Klein, Winnicott e Lacan.

Entretanto, ao longo desse tempo, a estrutura 
de funcionamento do Grep foi sendo interrogada e 
dentro desse processo tivemos a necessidade de voltar ao 
Regimento e ao Estatuto que pautavam o Grep enquanto 
instituição, análise feita aproximadamente em 2008, no que 
se referia aos critérios para a entrada de novos membros. 
Apenas a título de exemplificação da antiga estrutura, os 
artigos 9º e 10º do Regimento estabeleciam um padrão 
de critérios que não deixava dúvidas sobre: “requisitos e 
documentação necessários para fins de inscrição e seleção 
para a entrada de candidatos ao ensino proposto pelo 
Grep”.
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Diante de novas propostas de funcionamento, 
foram caindo os “artigos” que sustentavam a instituição 
Grep pautada na certeza dos ideais inseridos em seus 
regulamentos e no seu ensino. Partimos para a transmissão, 
com toda a incerteza e investimento que essa mudança 
foi causando. Lacan, no Seminário De um Outro ao outro, 
atesta a diferença da transmissão com relação ao ensino:

... eu gostaria que as pessoas se dessem conta de que já não é 
possível desempenhar o papel que convém à transmissão do 
saber sem ser psicanalista (LACAN, 2008, p.158).

Daí podemos também pensar topologicamente 
intensão/extensão em continuidade.

A partir desse descentramento, iniciamos nos-
sas tentativas de delimitar parâmetros para a entrada de 
novos membros aproximadamente em 2010, através da co-
missão de acolhimento. Ressaltamos a referência que La-
can – no Ato de Fundação (p. 240, item 2), denominado 
“Da candidatura à Escola” – faz a esse trabalho: “A can-
didatura à Escola (...) a princípio, ficará com uma simples 
comissão de acolhimento, chamada Cardo, isto é, gonzo dito 
em latim, o que indica seu espírito” (LACAN, 2003, p. 240). 
[Referência ao mecanismo do cartel e significa dobradiça; 
uma parte presa a um objeto fixo e a outra a um objeto mó-
vel, tal qual uma porta ou janela, permitindo movimento].

O percurso com relação às referências para a 
entrada na Escola envolveu estudos, cartéis, troca de expe-
riências com outras Escolas, apresentações em jornadas. 
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Do que produzimos, elegemos alguns pontos para serem 
balizadores, pautados nos textos de Lacan e nas nossas ex-
periências na comissão de acolhimento.

Se o universal do Regimento e do Estatuto caiu, 
temos pensado que a escuta do pedido para a entrada há 
que ser feita no singular, buscando apurar em que ponto 
o sujeito está causado. Importante também é saber de que 
lugar se opera essa escuta, para que se produza efeito de 
corte, desejo do analista, pois pautar uma direção para o 
sujeito na Escola o aprisiona no lugar de objeto. O corte 
ao gozo não admite uma posição amorosa por parte do 
analista; ele conduz o sujeito à experiência do encontro 
com o seu desejo, e o analista, ao lugar de objeto de causa.  

O percurso na Escola não pode ser a expressão 
de um investimento maciço ou único da imagem especular 
com aquele analista que escuta ou acompanha um candidato 
a membro.

Assim, passamos a privilegiar:
– Como o sujeito se posiciona frente à causa 

analítica. Há uma relação à causa e não há à “profissão”? 
Há uma autenticidade na relação do sujeito à Psicanálise? 
Enfim, há um desejo relançado?  

Há nos textos de Lacan duas maneiras de entrar 
na Escola, dois momentos diferentes de entrada, que 
refletem os tipos de analistas previstos por ele na Escola.

A primeira é demonstrar ser um “trabalhador 
decidido” (Ato de Fundação – 1964). “Não preciso de uma 
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lista numerosa, mas de trabalhadores decididos, como 
sou desde já” (LACAN, 2003, p. 239). Na Proposição 
de 09 de outubro de 1967, Lacan fala que o AME ou 
Analista Membro da Escola é constituído simplesmente 
pelo fato de a Escola o reconhecer como psicanalista que 
comprovou sua capacidade. Diz que é isso que constitui a 
garantia proveniente da Escola. Essa iniciativa compete à 
Escola, onde só se é admitido com base no projeto de um 
trabalho e sem consideração para com a proveniência nem 
as qualificações.

A segunda maneira de entrada seria pelo passe 
(1967 e 1974). Em 1967, Lacan fala do AE ou Analista da 
Escola, a quem se imputa estar entre os que podem dar 
testemunho dos problemas cruciais, nos pontos nodais em 
que se acham eles no tocante à análise. Esse é um lugar que 
implica que se queira ocupá-lo. Em 1974, na Nota Italiana, 
faz ressalvas à entrada pelo passe, dizendo que a análise 
é fundamental para tanto, mas não é suficiente. Além da 
própria análise é necessário conhecer extensamente a 
teoria psicanalítica e para isso deve-se recorrer à Escola.

– Experiência com o saber não todo, como, por 
exemplo, o Cartel. Lacan apresenta o cartel como órgão 
de base em sua proposta de formação de psicanalistas e 
transmissão da Psicanálise justamente no ano de sua 
“excomunhão” da IPA (1963) e no da fundação da Escola 
Francesa de Psicanálise (1964).



144

fa
ze

r e
sc

ol
a

Cardo ou gonzo no trabalho ruma à Escola

Ato – Escola de psicanálise, Belo Horizonte, Angústia, Ano I n. 0, pp. 139-148, 2015

Não por acaso e avesso aos efeitos de grupo, 
ele sugere que seja a transferência de trabalho o motor 
de funcionamento do cartel. A entrada na formação 
psicanalítica por esta via faz trabalhar aquilo que causa um 
a um em sua escolha pela Psicanálise. Fazer parte de um 
cartel depende de um desejo decidido por essa escolha. “A 
adesão à Escola será feita mediante apresentação a ela num 
grupo de trabalho, constituído como dissemos” (LACAN, 
2003, p. 238).

– O percurso de analisante a analista: “o momento 
do pedido da entrada como o momento da experiência do 
desejo de se autorizar analista ‘a partir de si mesmo’ e ‘de 
alguns outros’, enodamento da experiência da Psicanálise 
em intensão e extensão”. Poderíamos pensar esse 
momento de entrada como um ato de se responsabilizar e 
se questionar a respeito da escolha e da posição diante da 
Psicanálise.

– Transferência de trabalho com essa Escola, 
experiências de trabalho endereçadas ao Grep. “O ensino 
da Psicanálise só pode transmitir-se de um sujeito para 
outro pelas vias de uma transferência de trabalho. Os 
‘seminários’, inclusive nosso curso da École d’Études 
Supérieures, não fundarão nada, se não remeterem a essa 
transferência”. (...) “O sucesso da Escola se medirá pelo 
lançamento de trabalhos que sejam aceitáveis em seu 
lugar” (LACAN, 2003, p. 242).
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Após percorrer essas referências para a escuta da 
demanda de entrada na Escola, é importante lembrar um 
ponto: a Escola não se desobriga de estar fundamentada na 
teoria psicanalítica, mas o percurso para tornar-se analista, 
este depende essencialmente da implicação de cada um 
com a causa analítica e com a sua própria experiência.

Essa “formação” do analista continua sendo 
um desafio para as Escolas, que são sempre e novamente 
convocadas a encontrar um modo de pensá-la, sem 
destituir-lhe a essência.

Na intervenção na sessão de trabalho “Sobre o 
passe” (03.11.1973, Lettres de l’École Freudienne, 1975, 
n° 15, p. 185-93), Lacan afirma: 

Eis o que eu obtenho após ter proposto esta experiência. Eu 
obtenho alguma coisa que não é absolutamente da ordem do 
discurso do mestre nem do magister, ainda bem menos alguma 
coisa que partiria da ideia de formação (...)  eu jamais falei de 
formação analítica. Eu falei de formações do inconsciente. 
Não há formação analítica, mas da análise se extrai uma 
experiência, que é completamente errôneo qualificá-la de 
didática. Não é a experiência que é didática, digo isso porque 
há pouco se falava da psicanálise didática; por que vocês 
acreditam que tentei apagar completamente este termo 
didática, e que eu falei de psicanálise pura? Isso tinha, ainda 
assim, uma certa direção, não é? Isso não impede que uma 
psicanálise seja didática, mas o didatismo da coisa, eis como 
nós o situaremos melhor: eu falei no ano passado, em um dos 
últimos Seminários, sobre o que está em jogo na pretensa 
experiência interrogativa a respeito do animal. Colocam-se, 
como vocês sabem, diversos animais em pequenos labirintos, 
onde eles ficam como ratos, é o caso de dizê-lo. O que se 
faz? São ensinados a aprender (on leur apprend à apprendre). 
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Ensiná-los a aprender não é completamente evidente que é 
alguma coisa conforme seu gênio. Pergunta-se sobre aquilo 
que é preciso destacar na noção de aprendizagem: São eles 
capazes, como acontece conosco, de aprender a aprender 
(LACAN, 1975, p. 191).

Na Psicanálise não está em jogo ensino ou 
aprendizagem. Ela opera com o limite da falta estrutural 
do sujeito e transmite o vazio que essa falta comporta; é 
nisso que ela se diferencia e é nessa direção que vamos 
continuar buscando nossas referências.
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Abstract: The text makes a journey through the 
history of the Group-Analytic Studies Grep from its 
origin to its transformation into school, prioritizing, 
in this article, the changes concerning references to 
the entry of new members.

Keywords: Institution, School, Teaching, Trans-
mission, Real, Analyst.
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O mal-estar impõe trabalho, o analista se interroga 
sobre seu ato e responde formalizando-o teoricamen-
te, fazendo circular o saber não todo, pela construção 
permanente em torno do furo.” 

(PINTO, revista Um passo para Escola, 2010, p.134)“

EFEITOS DA 
TRANSMISSÃO
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O brilho inesperado de um 
desejo ou Kafka, um desejo 
indestrutível*

Bárbara M. B. Guatimosim1

Sumário: Aos quarenta anos, Franz Kafka 
definha, após o que considera seu maior fracasso 
na vida: o fracasso amoroso, ao qual atribui sua 
doença. Ao mesmo tempo, durante toda a vida em 
busca do caminho verdadeiro, nesse momento, 
encontra em uma mulher a hora da verdade. Com 
Dora Diamant, Kafka não deixará a vida sem nela 
lançar seu ato, arrancado de todas as angústias 
que o paralisavam. Ato que é também o de escrita 
que separa e une.

Palavras-chave: Supereu, Escrita, Desejo, Ato, 
Amor.

Em 1919, Franz Kafka escreve uma longa Carta 
ao pai, um acerto de contas para o final da vida, tentando 

* Texto escrito a partir de um fragmento da dissertação de Mestrado Kafka 
e a escrita destinada ao pai: de uma Carta à letra. Defendida em 2013 na 
FALE/UFMG.

1 Psicanalista. Membro da Epfcl Brasil Fórum BH. Mestre e doutoranda em 
Estudos Literários pela FALE/UFMG.
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entender e explicar por que havia fracassado como filho, 
homem e escritor. Estamos agora em 1923. O escritor tem 
40 anos. Dois noivados rompidos com Felice, uma nova 
tentativa de se comprometer com Julie Wöhryzek, fazem 
ao todo a conta de três noivados fracassados. Depois de 
ter recebido Milena, sua tradutora para o tcheco, como um 
presente de amor inesperado e sofrido dolorosamente sua 
perda, nosso escritor coleciona fracassos, parecendo estar 
condenado à sua melancolia. Próximo do fim, ele é levado 
por uma tuberculose galopante. Mas eis que entra em cena 
Dora Diamant, a jovem judia polonesa que lhe surge como 
a tão ansiada terra prometida.

Quando eu vi Kafka pela primeira vez, sua imagem 
correspondeu logo à ideia que eu fazia de um homem. Mas 
Kafka, ele também me olhou com muita atenção, como se 
esperasse de mim alguma coisa (DIAMANT, 2011a, s/p).

Encontrar uma mulher não era qualquer coisa 
para Franz, mas algo próximo de uma redenção: 

Por mais insignificante que eu seja, não há contudo aqui 
ninguém que me compreenda inteiramente. Ter alguém 
com uma tal compreensão, talvez uma esposa, significaria ter 
apoios de todos os lados, ter Deus (KAFKA, 2002, p. 304).

Os biógrafos comentam a preferência de Kafka 
por moças mais jovens, associando isso à sua estima especial 
por Ottla, a irmã mais nova (em suas palavras: mãe, irmã, 
esposa). Mas não podemos esquecer que Kafka, mesmo 
com a idade de um senhor, sentia-se doente, fraco, imaturo, 
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mal-acabado como homem e que, portanto, as bem mais 
jovens podiam estar muito mais próximas dele e da pureza 
que prezava no amor do que as já então mulheres feitas. 
A última companheira de Kafka, Dora Diamant, tinha 19 
anos quando o conheceu em 1923. Franz tinha o dobro de 
sua idade. Ela assim o descreve:

Ele era alto e magro, caminhava a passos largos, tinha 
a pele escura, tanto que pensei, primeiro, que ele não 
fosse europeu, mas que tinha sangue indiano. Tinha por 
vezes o andar um pouco vacilante, mas permanecia com a 
postura sempre muito correta. Apenas costumava inclinar 
ligeiramente a cabeça, semelhante àquela atitude que o 
solitário constantemente tem em relação a qualquer coisa de 
misterioso que lhe seja exterior. Dava a impressão de estar à 
espreita, mas acrescentava também nesse gesto uma grande 
ternura que eu interpretei mesmo como sendo um desejo de 
ir em direção aos outros, como se quisesse dizer: “Só. Eu não 
sou nada. Existo somente se me encontro em relação com o 
mundo exterior” (DIAMANT, 2011a, s/p) .

Na companhia de Dora, Kafka conseguiu fazer o 
que até então não fizera com mulher alguma: 

desligou-se da família, desligou-se de Praga e foi viver com 
ela em Berlim. Viveram juntos, em precárias condições 
econômicas, mas num clima de tranquilidade íntima e 
felicidade (KONDER, 1966, p. 80). 

Franz que vivia assolado por fantasmas, diz 
ao amigo Brod que havia escapado deles com a ida para 
Berlim. “Eu escapei por entre os dedos deles. Essa partida 
para Berlim foi magnífica, eles agora me procuram, mas não 
me encontram, pelo menos por enquanto”  (KAFKA apud 
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LEMAIRE, 2006, p. 222). Dora também foi testemunha 
desse desejo de nascer de novo para a vida e para a literatura:

Ele não cessava de dizer: “Como eu gostaria de saber se 
escapei dos fantasmas!”. Com esse apelo, resumia tudo 
aquilo que lhe havia atormentado antes de sua chegada a 
Berlim (...). Para libertar sua alma desses “fantasmas”, ele 
queria queimar tudo aquilo que havia escrito. Eu respeitei sua 
vontade e, debaixo dos seus olhos, enquanto ele repousava, 
doente, em seu leito, queimei alguns de seus textos. Aquilo 
que verdadeiramente gostaria de escrever, Franz faria 
somente depois de conquistada sua “liberdade”. A literatura 
era qualquer coisa de sagrado para ele, de absoluto, de 
intocável. (...) quando se tratava de literatura, ele se tornava 
intransigente e não fazia concessões, pois era toda a sua 
existência que estava envolvida (DIAMANT, 2011b, s/p).

Kafka procurava solo firme, raízes e um judaís-
mo mais legítimo do que tinha encontrado junto ao pai. 
Puah Ben-Tovim, professora de hebraico de Franz, dizia 
que ele queria saber tudo sobre os judeus orientais. Queria 
trabalhar a terra, mas devido as suas condições físicas “o 
estudo do hebraico acabou tornando-se seu laço simbólico 
com a Palestina” (BEN-TOVIM apud LEMAIRE, 2006, p. 
224).

Dora, que era fluente em hebraico e em iídiche, 
encontrou um homem descrito pela mestra como “um 
afogado a debater-se, pronto a pendurar-se em quem quer 
que se aproximasse o bastante para que ele o agarrasse” 
(BEN-TOVIM apud PAVEL, 1986, p. 418). Para o biógrafo 
Ernest Pawel, “a presença silenciosa de Kafka, sua aparência 
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sofrida e sua conduta grave comoveram a menina e a mãe 
que havia nela”. Dora “não apenas se apaixonou por Kafka, 
como também passou a idolatrá-lo como seu professor e 
mestre” (BEN-TOVIM apud PAWEL, 1986, p. 418). Por 
sua vez Dora, apesar de sua pouca idade, era uma mulher 
muito especial. Descrita como solitária, “Estrangeira em 
uma terra estranha” era “intransigentemente apaixonada 
em tudo que fazia, com uma energia equiparável à 
tempestuosa intensidade de suas emoções” (BEN-TOVIM 
apud PAWEL, ibid).  Seja o que for que concorreu para 
a parceria que Dora e Franz sustentaram, o fato de que 
era Ele e era Ela fez a real diferença. Pawel decide, em 
última análise, que “deve ter sido a franqueza límpida de 
Dora” que “derrotou a conspiração das ambiguidades e 
permitiu que ele — com o ardoroso apoio da irmã Ottla — 
arriscasse um passo de coragem literalmente desafiadora 
da morte” (BEN-TOVIM apud PAWEL, idem, p. 418-419).  
Ou segundo as palavras de Kafka: “um feito de temerária 
ousadia, considerando-se meu estado, cujo equivalente 
só se pode encontrar, revirando as páginas da história, 
digamos, até a invasão da Rússia por Napoleão” (KAFKA 
apud PAWEL, 1986, p. 419).

Um passo que se faz ato, antecipado de muita 
angústia da qual arrancou, com todas as forças, uma 
certeza. Descreve em carta a Ottla como foi a noite que 
antecedeu sua partida para a Alemanha: 
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a noite anterior havia sido uma das piores que jamais tive, 
dividida mais ou menos em três partes: primeiro, um ataque 
de todas as minhas angústias, e tão fortes quanto essas 
angústias nenhum exército da história mundial jamais foi 
(KAFKA apud LEMAIRE, 2006, p. 220).

Em seguida, Kafka vacila em levar adiante os 
planos, chegando a passar boa parte da noite a redigir um 
telegrama cancelando a reserva do apartamento em Berlim 
e, ao mesmo tempo, desesperando-se por isso. Mas, enfim, 
consegue com ajuda da governanta fazer as malas e  partir, 
despedindo-se dos seus pais no dia 24/09/1923. Três anos 
antes, entre seus aforismos, encontramos a legenda que 
acompanha seu ato: “A partir de certo ponto não há mais 
qualquer possibilidade de retorno. É exatamente esse o 
ponto que devemos alcançar” (KAFKA, 1993, p. 92). No 
mesmo ano, em uma carta a sua amiga Minze, chega a dizer 
algo que, três anos depois, cabe-lhe como nunca: “Talvez 
paz e lar não chegam como um presente, mas têm que ser 
conquistados, devem ser algo de que você possa dizer: isto 
é obra minha” (KAFKA, s/d, p. 69). Kafka descobre, no 
coração da dívida e de todo seu sentimento de culpa, a 
verdadeira conta que ainda não acertara com seu desejo e 
que seu ato de separação e união retifica.

Porém, nessa altura dos acontecimentos, como 
escreve Lemaire, o fim é o começo: “Tudo parece começar 
para Franz Kafka durante o verão de 1923, quando na rea-
lidade tudo está a ponto de terminar” (LEMAIRE, 2006, p. 
217).
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Podemos ainda considerar que Kafka não des-
conhecia a gravidade de sua situação. Em 1922, já encon-
tramos no Diário: “Na escrita da minha vida ainda se fa-
zem as contas como se a minha vida só começasse amanhã. 
E entretanto chego ao fim” (KAFKA, 2002, p.368). O ato 
na direção em que seu desejo sempre apontou, desde o 
encontro com Felice que também o chamara a Berlim, não 
podia ser mais procrastinado. “Berlim é o antídoto con-
tra Praga” (PAWEL, 1986, p. 419). Comenta Pawel que, 
“àquela altura, a doença havia despojado a vida das am-
biguidades e a reduzia aos elementos essenciais” (PAWEL, 
1986, p. 424). Comentamos nós que, além de produção de 
sofrimento gozoso, a doença pode ter tido, em Kafka, efei-
tos de castração que o lançaram na via do desejo.

Segundo Blanchot, Kafka em seu vínculo com 
Dora, mais uma vez segue repetindo, insistindo em mais 
um dos noivados impossíveis, no qual se reproduz sua 
impotência infinita de casar-se e constituir família e de 
ser mais um sócio na comunidade dos homens. Pelas 
respostas de não autorização que recebe, parece haver 
uma designação pelo negativo de sua condição, no fato de 
estar em exclusão com relação à lei, onde paradoxalmente 
ele aí se reconhece, mais de uma vez, como fora da lei. 
O limite intransponível acaba, então, por se revelar na 
própria transgressão. Para Blanchot, Kafka, “em seu jogo 
trágico com a lei (...) provoca as provocações”, insufla a 
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não autorização; ele “se delata por alterar ou adiantar-se a 
toda lei” (BLANCHOT, 1991, p. 324); o seu próprio passo 
revela-lhe o infranqueável. E com isso, ao final, mais uma 
vez, com o passo transgressivo de sua fuga com Dora, ele 
chama pela interdição, pela lei, com seu quarto pedido de 
casamento, resposta que lhe vem, dias antes de morrer, 
pelo “não” do pai de Dora. Eis a questão que orienta as 
reflexões de Blanchot, que parece entender aqui a lei em 
um sentido moral2: 

Não deixa de surpreender-nos que, inclusive antes que 
o matrimônio com Dora Dymant seja recusado pelo 
conselho supremo, Kafka faça caso omisso e, opondo-se às 
conveniências sociais, ajeite com a adolescente uma espécie 
de vida comum (BLANCHOT, 1991, p. 324).3

Porém, considerando os efeitos imperativos do 
supereu que incidem no caso de Kafka, a dita e suposta 
“transgressão” pede também a leitura a partir de uma 
contextualização primada por uma prudência específica: o 
tipo de relação de Kafka com a lei (leis), o Outro (outros) 
e a autoridade. Kafka se via fora da lei do pai, com parcos 
recursos simbólicos, e, por isso mesmo, precisava obedecer 
tanto, esperando do outro não só autorização de seus atos, 

2 Para entender o que aqui está em jogo é preciso distinguir moral e ética 
como faz Lacan. Logo no início de seu Livro 7, lemos: “Falando de ética da 
psicanálise escolhi uma palavra que não me parece por acaso. Moral, pode-
ria ainda ter dito. Se digo ética, verão por quê, não é pelo prazer de utilizar 
um termo mais raro (LACAN, 1988, p. 10) .

3 Na literatura sobre Kafka encontramos o sobrenome de Dora escrito Dia-
mant e também Dymant.
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mas até mesmo a confirmação de sua existência. Por toda 
sua vida, Kafka buscou uma fuga e uma saída agarrando-se 
à literatura, à escrita de cartas, aos seus Diários.

Além da contingência de encontros reais, como o 
que aconteceu com Dora, o enfrentamento com o supereu 
para um sujeito exige o tempo de muitas repetições. Apesar 
de Kafka não estar falando para um analista, o campo aberto 
da escrita diária faz com que o escritor seja também leitor 
privilegiado. Na lucidez reflexiva de Kafka, temos um leitor 
atento ao que nele insiste e pede tratamento. E em Kafka, 
o que sempre está em tratamento, sob diversas formas, é o 
supereu. Lacan nos diz aqui como se trata a instância que 
paralisa o desejo:

... trazendo cem vezes ao tear o nosso trabalho, o sujeito, 
confessando a sua história na primeira pessoa, progride na 
ordem das relações simbólicas fundamentais em que tem de 
encontrar o tempo, resolvendo as paradas e as inibições que 
constituem o supereu. É preciso o tempo (LACAN, 1983,  p. 
323).

Depois de tanto testemunhar sua dor, investigar 
e tratar seus impasses por escrito, alguma coisa da ordem 
de um trabalho analítico parece ter se processado em 
Kafka. “A rabiscação (Durch das Gekritzel) [garatuja] me 
serve para fugir diante de mim mesmo, mas no ponto final 
(Schlußpunkt) eu me alcanço. Não posso escapar a mim 
mesmo” (JANOUCH, 1983, p. 222).

Temos então um Tour de Force sobredeterminado. 
Em 1923, aos 40 anos, Franz Kafka ainda carrega o “mérito” 
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de ser um funcionário padrão e exemplar; Franz, o eterno 
filho, o obedientíssimo, aposenta-se e, pela primeira vez 
em toda sua vida, arrancando do íntimo a justeza e justiça 
de outra lei, a lei ética do desejo, se faz homem: ele 
escolhe uma mulher. Observa Jorge Alemán quanto Kafka 
é capturado pela postergação ad infinitum do ato. Em 
algumas passagens da Carta, é absolutamente legível que 

o sujeito não pode levar nenhuma ideia até o final, sem que 
o pai a autorize (...). É um dilema para o qual não há saída: 
Não posso ter uma ideia se não está autorizada por ele, mas 
se a tenho, isso quer dizer que não está autorizada por ele 
(ALEMÁN, 2008, s/p). 

Portanto, Kafka prossegue na vida sem conse-
guir se autorizar em atos que o distinguiriam como alguém 
que banca suas próprias escolhas. Casar ou juntar-se a 
uma mulher é um desses atos. Mas diante de Dora, não 
somente não pede autorização aos pais, como também, fa-
zendo valer seu ato, resiste a todas as objeções da família, 
partindo com convicção ao encontro de sua companheira. 
Dora, por sua vez, apesar de não ter rompido com os pais, 
tinha abandonado a Polônia e a vida judaica tradicional que 
a constrangia, em busca de liberdade e independência. Ao 
conhecer Kafka, decidiu ir com ele para uma nova vida em 
Berlim. Por uma única vez Kafka não esperou do Outro a 
autorização para unir-se a uma mulher e agir como ho-
mem em nome próprio. Em Berlim, Kafka, levando uma 
vida espartana para não perder sua liberdade tão duramen-
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te conquistada e não cair novamente na dependência fami-
liar, passa a escrever com mais frequência e entusiasmo, 
chegando mesmo a vender alguns contos para publicação. 
Pensava também em liquidar com isso “dívidas familia-
res” (BROD, s/d, p. 184). Entre esses contos estão “Uma 
pequena mulher”, “Josefina, a cantora” e “O covil” [A toca, 
A construção]:

“A construção” foi escrita em uma única noite, durante 
o inverno; ele começou no início da noite e terminou ao 
amanhecer, antes de retrabalhá-la por completo. Ele me 
contou a história, alternando o tom de gracejo com um tom 
mais sério. (...). O sentimento de medo e pânico presente 
nela talvez tenha sido provocado por um pressentimento 
de retorno aos seus familiares bem como do fim de sua 
liberdade. Ele me explicou que, em sua “construção”, eu 
seria o “coração da cidadela”  (DIAMANT, 2011b, s/p).

  Nessa época, Kafka frequenta como aluno, 
gratuitamente, a Academia Berlinense da Ciência do 
Judaísmo onde encontra “um oásis de paz na violenta Berlim 
e nas regiões turbulentas do eu interior”   (KAFKA apud 
PAWEL, 1986, p. 425) e pensa em ingressar numa escola 
de jardinagem brincando com a ideia de fazer o deserto 
florescer. Já que o deserto que o ocupa não apresenta saída 
possível, o desejo insiste na utopia de habitá-lo. Quem sabe 
transformar o deserto em terra prometida: uma última 
metamorfose...

Apesar do clima da vida tranquila, sem insônia 
e quase feliz, a doença se agrava e a ameaça dos fantasmas 
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permanece. Kafka, quando mais jovem, imaginava morrer 
com satisfação e, depois do fracasso do terceiro noivado, 
já esperava impacientemente pela morte. “Por que 
tantas paradas na estrada para a morte? Por que leva 
tanto tempo?” (KAFKA apud PAWEl, 1986, p. 370). Com 
uma tuberculose que avançava do pulmão até a laringe, 
tardiamente descobre, com Dora, uma razão para buscar 
a saúde e lutar ardentemente pela vida. Comenta Leandro 
Konder que, “Surpreendentemente, não foi a literatura que 
lhe proporcionou a alegria vivida no último ano e sim o 
amor. Até sua morte, Franz teve dúvidas quanto a validade 
do que havia escrito” (KONDER, 1966, p. 19).

Porém, mesmo com a saúde precária e a despeito 
das dificuldades de toda ordem em manter a nova vida com 
Dora, Kafka, no fim de seu último ano de vida, sem poder 
beber ou se alimentar, corrige ainda e incansavelmente as 
provas d‘O artista da fome, pouco antes de sustar a pena 
definitivamente. Kafka, com todo fracasso que carregava, 
nunca desistiu de amar e de escrever. Mesmo com todo 
sentimento de nulidade que nutria por si, sempre esperou 
e lutou pelo amor de uma mulher e pela literatura.
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Sommaire: À l’âge de quarante ans, Franz 
Kafka dépérit après ce qu’il considère son plus 
grand échec de vie: l’échec amoureux, auquel en 
même temps il attribue la maladie de toute sa vie, 
à la recherche du véritable chemin. En ce moment, 
il trouve auprès d’une femme l’heure de la vérité. 
Avec Dora Diamant, il ne quittera pas la vie avant 
d’y réaliser son acte arraché à toutes les angoisses 
qui le paralysaient. Acte qui est aussi acte d’écriture 
qui sépare et unit.

Mot-clés: Surmoi, Écriture Désir, Acte, Amour.
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Ler, escrever e... Se reinventar

Gilda Vaz Rodrigues1

Sumário: A autora fala do amor na perspectiva do 
gozo feminino, o que implica a inscrição na ordem 
do falo para que se possa ir além dele.

Palavras-chave: Amor, Falo, Mulher, Gozo, 
Devastação, Sinthoma.

Este texto foi escrito a partir de um fragmento 
de um filme a que fiz referência no livro Cortes e Suturas 
na Operação Psicanalítica: 

Estar às voltas com linhas, fios e nós lembrou-nos do filme 
de Almodóvar, A flor do meu segredo (1995), em que uma 
escritora de romances açucarados de sucesso assina com um 
pseudônimo seu último livro. Seu casamento está em crise 
e, em consequência, ela não consegue escrever no seu estilo 
anterior e cria, agora, um livro depressivo que é recusado pela 
editora. Tomada pela depressão e pela bebida, a escritora vai 
ao fundo do poço. Há um momento em que, numa tentativa 
desesperada de sair desse estado, ela faz uma viagem para sua 

1 Psicanalista. Autora dos livros: Percursos na transmissão da psicanálise, A 
psicanálise pelo avesso e Cortes e suturas na operação psicanalítica. Autora 
e organizadora de outros livros. Coordenadora do Seminário O ensino de 
Lacan, desde 1992.
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cidade natal e reencontra as velhas tias e vizinhas, mulheres 
com as quais se reúne todas as tardes e, sentadas nas cadeiras 
nas calçadas, conversam e tecem. Assim, passam os dias 
falando e tecendo, até que numa manhã ela acorda, pega suas 
coisas e retorna retomando o fio  de sua vida.
Parece que estamos falando da própria experiência analítica, 
desse espaço-tempo-fora, que Lacan chamou de ex-sistência, 
em que só nos resta falar e tecer cercando o buraco que se 
abre em momentos privilegiados de uma análise em que 
nos deparamos com o vazio de nossa própria estrutura e nos 
perguntamos o que fazer quando nenhuma palavra serve, 
quando nenhuma interpretação tem efeitos, quando a cadeia 
em que nos ancorávamos vacila e já não nos sustenta mais 
como antes. Resta-nos, quem sabe, fazer como a personagem 
do filme – habitar por um tempo lógico esse campo vazio 
do feminino –, onde só se pode falar e tecer, uma fala em 
que a linguagem não tampona e, sim, promove efeitos como 
se acompanhasse as mãos, tecendo a rede que pode conter 
nosso ser de falta (VAZ RODRIGUES, 2013, p.15).

Transportemo-nos à cena analítica e ao discurso 
do analista. Tal discurso é introduzido por meio do ato do 
analista, que, por sua vez, promove a entrada em análise 
pela abertura do inconsciente. A partir de então, aprende-
mos a ler o inconsciente, pois, o inconsciente é estruturado 
como uma linguagem. Essa leitura se faz articulando-se 
uma cadeia de significantes que se ordena segundo a lei 
simbólica.

A leitura do inconsciente vai extraindo, a partir 
da fala do analisante, o ponto de repetição que toca na ques-
tão de cada um. Lacan, em seu seminário Encore, livro 20, 
trata disso ao se referir à dimensão da tolice do inconscien-
te, na medida em que, pela associação livre, demandamos 
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ao analisante que diga o que lhe vem à cabeça, e vem muita 
tolice. A tolice, entretanto, tem tempo curto e não vai muito 
longe. Muitas coisas que são ditas passam e não voltam. O 
que não é tolice persiste e insiste. Dizemos, então, que isso 
é da ordem do real, que volta sempre ao mesmo lugar.

Muita tolice é produzida, também, no campo teó-
rico. Algumas ideias, entretanto, persistem e se tornam um 
marco no pensamento da humanidade, como as teorias de 
Marx, Freud e Darwin, por exemplo, produzindo um corte 
epistemológico ao introduzir algo novo no pensamento da 
humanidade. Isso é encontrado em todos os níveis de pro-
dução. Por isso, Lacan se refere ao fato de não se reler com 
frequência e, quando o faz, ficar admirado com algumas de 
suas formulações que persistem com atualidade, constatan-
do que o que foi dito anos atrás, não é tão tolo assim.

O estilo de Lacan possibilita que se possa extrair 
o que não é da ordem da tolice.

Na clínica psicanalítica constatamos isso por 
meio da repetição de restos que resistem a esse trabalho. 
Aliás, este é o sentido do termo resistência para Lacan. É 
com esses restos que o analista vai operar. São restos de 
significantes que não se encadeiam, que não fazem laço e 
que, portanto, perduram como marcas indeléveis que se 
repetem como um “bate-estaca”, ou como um enxame, 
zumbido, permanentemente. O termo em francês, essaim 
(enxame), joga homofonicamente com o significante 
unário (S1).
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O que fazer com essas marcas, restos ou rastros 
deixados pelo caminho de uma análise?

É preciso tratá-los como letras de gozo que se 
ordenam segundo a teoria matemática dos conjuntos.

Tais conjuntos são formados pelos restos de 
significantes que insistem e se repetem infinitamente, 
embora não conectados à cadeia de significantes. Isso é que 
ele chama de escrita do gozo, que é uma forma de bordejar 
a estrutura. Freud tratou disso em termos de trilhamentos, 
traços de percepção, dentro de uma perspectiva neurológica. 
Mas ele falou também de transcrições e re-transcrições na 
Carta 52. O analista opera como um caçador no deserto, 
seguindo os rastros deixados pela queda dos objetos na 
análise, destituição subjetiva que vai cavando os furos do 
simbólico.

Tais furos, entretanto, não são apenas efeitos 
do simbólico. Existe um campo de um real que nunca 
entrou no simbólico e que se traduz pela impossibilidade 
de se escrever a mulher no inconsciente. Lacan fala disso 
por meio de aforismos: falta um significante no campo do 
Outro, a mulher não existe, a relação sexual não existe.

Sabemos que a mulher é não toda significante. 
Ela é tomada como significante em sua função de mãe, por 
exemplo. É como mãe que a mulher entra na linguagem no 
discurso corrente. Esse gozo em que ela é não toda, implica 
que, em algum lugar, ela está ausente de si mesma, ausente 
como sujeito, exilada de si, e é deste lugar de ausência de 
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si mesma que ela encontrará, em seu filho ou no homem 
que elegerá como seu “porto seguro”, a rolha que tampona 
a falta fálica sustentando-a toda fálica. Se algo fizer vacilar 
a segurança com que ela se garante nessa posição, isto 
poderá abrir a brecha para a mulher. Não tendo em que se 
sustentar como mulher, sentir-se-á ameaçada por um gozo 
que a ultrapassa. Daí Lacan se referir às mulheres como 
não toda loucas. É comum uma mulher apelar ao amor 
como semblante, constatando-se os efeitos benéficos que 
um encontro amoroso exerce nesses casos.

Em que se sustentar, como mulher, se não há 
um significante que a represente?

A mãe é fálica. Cabe à mulher o lugar de 
semblante daquilo que escapa à ordem fálica. No filme A 
flor do meu segredo, há um reencontro da personagem com 
sua mãe cuja aparência já elide a questão do feminino.

Lacan aborda os efeitos de devastação que 
costumam ocorrer na relação mãe e filha quando a mãe, 
por um motivo qualquer, não consegue se sustentar como 
mulher, sendo invadida por um gozo que a ultrapassa. 
Sem possibilidade de fazer alguma amarração fálica se vê 
à mercê desse gozo que escapa à dimensão simbólica.  O 
termo usado em francês é ravage, que tem a mesma raiz 
que ravissement e ravinement, que significam desgaste 
violento, deslizamento, dano, prejuízo ou, ainda, devastação.

Constatamos outra ocorrência do termo ravissement, em 
“Lituraterre”, quando Lacan aproxima ravinement de erosão, 
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desgaste do solo pela água, de uma literatura que não seria do 
significante, mas da letra. [...] Cito Lacan: “o que se evoca 
de gozo ao se romper um semblante, é isso o que no real, 
se apresenta como ravinamento das águas”. É no romper do 
semblante que algo do gozo se evoca como um desgaste, uma 
erosão que marca um território. É na queda dos semblantes 
que a realidade de devastação se dá a ver, revelando um gozo 
opaco, refratário à ordem simbólica. Devastar é tornar deserto, 
despovoar (PESTANA GOULART, 2013, p.147-148).

Ao retornar à sua terra natal, a personagem se 
vê às voltas com um mundo de mulheres, além da própria 
mãe, a irmã, uma referência a uma tia louca, e se põe a 
bordar, conversar e cantar, cercando uma estrutura de 
pontos e furos. Podemos fazer uma analogia com o trabalho 
de luto. Lacan tratará de uma escrita, que vai além do 
trabalho de luto, em termos borromeanos, uma escrita do 
nó, que amarra a estrutura. A escrita pode ser tomada como 
realização de desejo, na medida em que se pode recolher 
as letras que direcionam o desejo de cada um. A escrita 
tem a ver com o desenho que a pulsão faz sulcando o real.

Parto da proposição de que a vida e a psicanálise 
caminham na mesma direção: o real.

O real inicialmente definido por Lacan como 
o impossível de ser simbolizado, correlativo à experiência 
do trauma, será, em seu último ensino, tomado como um 
campo de gozo, um campo sem lei, mas que tem uma lógica 
própria que inclui o corpo como suporte do gozo.
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Na psicanálise, o corpo se revela como 
puro acontecimento, opaco ao sentido, e se manifesta, 
principalmente, por meio da angústia.

Numa análise, o corpo permanece deitado no 
divã, posição de exclusão e inclusão, num só tempo, numa 
posição tão específica do trabalho analítico que o próprio 
divã se tornou um signo do “fazer análise”.  

Durante um tempo desse trabalho, o corpo pode 
parecer ignorado ou alheio à riqueza das associações que 
povoam quase todo o campo da experiência analítica. Mas, 
não todo.

A entrada em cena do corpo é correlativa à entrada 
em cena do gozo. Há um nível de saber que passa pelo 
corpo na medida em que todo o saber formulado se esgota. 
É aí que se dá toda a diferença. Aquele que percorreu a via 
de seu inconsciente – que aprendeu a escutá-lo, a lê-lo, a 
levar em conta a existência de um campo do real que lhe 
impõe a extrema solidão do Um-sozinho que se é na trama 
da vida – terá mais recursos para se haver com as perdas 
que vão extraindo, de cada um, os seus objetos.  

E que recursos seriam esses?
Lacan formulará o conceito de sinthoma a partir 

das marcas de gozo que comemoram a conjunção do Um 
sozinho com o corpo.  

Não sei se tudo isso parece muito abstrato, 
afinal, o que é o sinthoma?
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Tal como a vida, a psicanálise vai produzindo 
uma desconstrução, um desmantelamento daquilo que nos 
serviu de suporte durante algum tempo. As coisas caem, 
passam e se perdem. Se pensarmos pela via do phalus, esse 
caminho acarreta uma destituição subjetiva, uma perda de 
potência fálica, um reencontro com o horizonte desabitado 
do ser. Isso vai ao encontro do que é formulado sobre o final 
de análise, como uma assunção pelo sujeito do “nada que 
ele é”, no nível do seu inconsciente, pois em outros níveis 
da sua existência ele é múltiplas coisas. É isso que Lacan 
chamou de encontro com o real, ou com as vestimentas 
fálicas, com as quais nos sustentávamos, quando começam 
a se desfazer.   

Porém, existe algo na estrutura do sujeito que 
perdura. Há alguma coisa que não passa e que constitui 
a marca do próprio sujeito, seu sinthoma. Podemos dizer 
que o sinthoma é o que resiste do sujeito e em relação ao 
qual só poderá reinventá-lo.

O saber disso nos torna menos tolos frente ao 
real, nos torna capazes de encontrar uma outra satisfação, 
além do campo fálico. Os restos não simbolizados pela 
operação analítica não serão absorvidos, permanecerão, 
para sempre, inconscientes, enodados ou não, na fantasia 
de cada um. Existem substâncias gozantes suplementares, 
objetos que se acrescentam como fontes de prazer além da 
ordem simbólica. Pode-se pensar em uma solidão própria 
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do sinthoma. Esse sinthoma é um gozo solitário, mas a 
partir do qual se estabelecem novos laços com a vida.

Essa nova dimensão do sintoma foi formulada 
por Lacan trabalhando sobre a biografia de James Joyce, 
cuja escrita se tornou seu sinthoma à medida que, por 
meio de sua escrita, Joyce se fez um nome. Cada um de 
nós também faz sua própria escrita no decorrer da vida, 
de modo tal que se pode reconhecer quem se é pelo talho 
dessa escrita.

Se há algo no sujeito que perdura, também há 
em sua estrutura uma variável que escapa à determinação 
e impõe o novo. Determinação e liberdade, dois operadores 
no ato de se reinventar.

Nossa personagem, num belo dia, acorda, junta 
suas coisas, seus restos, sua bagagem e retoma o fio de sua 
vida. O que a espera?

Talvez possa se reinventar e explorar recantos 
de seu ser que ficaram à espera de uma nova montagem, 
uma outra leitura. Isso vem como um a mais, um gozo 
suplementar, um “plus”, a que alguns, como os poetas, 
conseguem aceder: Tudo passará, “... eles passarão... eu 
passarinho”, no bem dizer do poeta Mario Quintana.
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Abstract: The author tell us about love in woman 
pleasure (jouissance) perspective, which  implies 
its inscription in the fallus’ order;  this allows one 
to go beyond  it.

Keywords: Love, Phallus, Woman, Pleasure 
(Jouissance), Devastation (Havoc), Sinthome. 
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A turma do boi

Ivan Vìtová Junqueira1

Sumário: Do Universal da Toxicomania ao 
singular de cada um, como é possível para um 
analista operar na clínica contemporânea, avessa 
ao sentido e do “direito ao gozo”. Pelo estudo 
de um recorte clínico, tentamos construir uma 
resposta, porém sempre não toda.

Palavras-chave: Toxicomania, Psicose ordinária, 
Desejo do analista, Holófrase, Letra de gozo, 
Universal e Singular.

O “boi” em questão nomeia um modo de gozo 
produzido pela ingestão de substâncias opioides presentes 
em medicamentos como xaropes para tosse, analgésicos e 
anestésicos, entre outros. Essas substâncias são ingeridas 
pelo sujeito em grande quantidade, sem a mediação de uma 
prescrição médica, com o intuito de produzir uma sensação 

1 Psiquiatra. Psicanalista. Diretor Clínico da ABRAÇO (Associação Brasileira 
e Comunitária para a Prevenção e Tratamento da Dependência e Abuso 
de Drogas). Psiquiatra responsável pela Unidade 1 do CPPPP (Complexo 
Penitenciário Parceira Público Privada).
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peculiar de sedação e desligamento. O sujeito fica literal-
mente como um boi no pasto: parado e babando, “pastando”.

Já a turma à qual nos referimos inclui três su-
jeitos, uma mulher e dois homens, na faixa dos 40 anos, 
conhecidos entre si, que procuraram uma instituição para 
tratamento de dependências químicas. Cada um a seu 
tempo, sendo que, a partir daí, estão em acompanhamento 
há vários anos. 

Este trabalho procura tratar, então, da psicanálise 
em extensão, mais especificamente da psicanálise aplicada 
à terapêutica, e do lugar de um analista na Instituição. 
E no que sua presença possibilita uma experiência de 
tratamento “moebiana”, no sentido de uma continuidade 
entre a psicanálise pura e a aplicada. Um saber aí fazer 
com a demanda por intervenções propostas pelo discurso 
científico e seus produtos, que não seja segregatória. 
Um saber aí fazer com sintomas contemporâneos que 
são mudos, fechados em si mesmos, isto é, que não 
remetem a nada. Que refletem um rechaço do Outro, do 
inconsciente enquanto decifrável, ou seja, estruturado 
como uma linguagem. Sintomas que refletem uma época, 
segundo Lacan, da queda do operador que articula S1 a 
S2, ou seja, do significante do Nome do Pai. Onde a busca 
por satisfação substitui a busca por liberdade. Uma época 
onde no lugar dos ideais, prevalece um imperativo de gozo. 
Enfim, vivemos numa civilização que podemos chamar 
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de aditiva, onde pelo consumo desenfreado de objetos 
produzidos pela tecnologia ou qualquer outro objeto, os 
sujeitos tentam não lidar com a falta estrutural ou o vazio. 

Freud, no começo de século passado, em seu 
texto “O Mal-Estar na Civilização”, já nomeava a busca 
desse modo de gozo como “intoxicação”, 

como um dos métodos mais interessantes e mais grosseiros de 
evitar o sofrimento, através da influência, sobre nosso próprio 
organismo, da ingestão de substâncias químicas estranhas 
que provocam sensações prazerosas e impedem a recepção 
de estímulos desagradáveis. (...). O serviço prestado pelos 
veículos intoxicantes na luta pela felicidade e no afastamento 
da desgraça é tão altamente apreciado como um benefício, 
que tanto indivíduos quanto povos tentam lhes conceder 
um lugar permanente na economia pulsional.... Com o 
auxílio desse “amortecedor de preocupações” é possível, 
em qualquer ocasião, afastar-se da pressão da realidade e 
encontrar refúgio num mundo próprio (FREUD, v.XXI, 1992, 
p.96-97). Ou seja, afastar-se de um menos de gozo, da falta, 
da insatisfação. 

Porém, segundo Fabian Naparstek, em seu arti-
go “ADICÇÃO”, podemos ainda com Freud “dar um passo 
adiante” em resposta a “uma discussão central e antiquís-
sima sobre as adicções. Estas se devem a uma substância 
ou ao sujeito em questão?” (NAPARSTEK, 2011, p.10). 

Antes de responder, vamos voltar à turma do 
boi na sua interseção com a Instituição para tratamento e 
com um analista. Na entrada, o que sustentava esse gru-
po, como já indicado por Freud, era um reforço identifi-
cador: usuários de opiáceo. E o que sustentou e possibili-
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tou a manutenção de uma transferência com a instituição 
e seus operadores, durante anos, foi o uso contínuo, até 
o momento atual, de substâncias produzidas pela ciência, 
ou seja, o uso de medicamentos. Porém, e isso faz toda a 
diferença, o uso mediado por uma prescrição, ou melhor, 
pelo desejo do psicanalista que permite levar em conta o 
corpo do sujeito e um determinado modo de gozo do qual 
não consegue se abster. Nesse momento não existe a bus-
ca por um sentido do sintoma. A tentativa é, então, de um 
tratamento de substituição. O sujeito demanda uma solu-
ção, mas nada quer saber a que esse gozo satisfaz. Nesse 
momento ele acredita que seu problema é o consumo de 
opiáceos e de outras substâncias associadas. 

Entretanto, com a continuidade do tratamento, 
vão se decantando aspectos singulares da transferência de 
cada um dos membros da turma, em relação ao operador, 
para além da busca pela medicação. A partir desse 
momento, vai se construindo uma localização para a função 
da droga na economia libidinal, singular a cada um, bem 
como se identificam pontos comuns de cada um desses 
sujeitos, na relação com “uma externalidade social”, “uma 
externalidade corporal” e “uma externalidade subjetiva”, 
como cita Jacques-Alain Miller em “Efeito do Retorno à 
Psicose Ordinária”. Esses pontos comuns se presentificam 
primeiramente na relação com o trabalho, com uma função 
profissional. Percebe-se uma dificuldade intensa ou 
uma impossibilidade do sujeito de ter ou sustentar uma 
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profissão, ter um lugar ao sol, permanecendo em “bicos” 
ou numa errância entre empregos.

O sujeito não se ajusta, não no sentido da revolta histérica ou 
da maneira autônoma do obsessivo, mas quando existe uma 
espécie de fosso que constitui misteriosamente uma barreira 
invisível (MILLER, 2012, p. 412). 

Ou então acontece o contrário, quando há uma 
identificação excessiva com a profissão, onde uma função é 
o “único princípio de mundo” de um sujeito. No caso de nossa 
turma, os dois sujeitos masculinos tinham pouco estudo, 
viviam de bicos ou não trabalhavam e eram auxiliados por 
familiares. Já o sujeito feminino era concursado do serviço 
público, tinha curso superior e auxiliava sua família (mãe e 
irmãos). Seu trabalho era tudo para ela. 

Em relação ao corpo, todos eram tatuados e o 
sujeito feminino era obeso e se identificava como homos-
sexual, comportando-se, vestindo-se e referindo a si mes-
ma como pertencendo ao gênero masculino.

Porém, o mais evidente era em relação ao 
aspecto subjetivo, em relação à “experiência de vazio, de 
vago, de vacuidade”, onde se percebe um índice destes 
aspectos de natureza não dialética. Para os três membros 
da turma era impossível a “falta a ser”. Quando esse vazio 
se presentificava, a resposta era sempre o uso de drogas. 
Não havia a percepção de um ponto de angústia, uma 
nomeação dela, mas uma ligação direta, uma passagem ao 
ato para a intoxicação. Outro aspecto comum era uma 
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fixidez da identificação com o objeto “a” como dejeto. A 
identificação não é simbólica, mas real, porque ultrapassa a 
metáfora. Uma identificação a um S1 sozinho, desarticulado 
de um S2. O sujeito pode se transformar num rebotalho, 
negligenciando a si mesmo ao ponto mais extremo. O sujeito 
vai na direção de realizar o dejeto sobre sua pessoa. Finalmente, 
pode defender-se disso por meio de um maneirismo extremo 
(MILLER, 2012, p. 415). 

Enfim, identificação ao dejeto do qual todos os 
três, em algum momento do tratamento, se aproximaram 
perigosamente. Momento no qual cada um deles estaria 
reduzido literalmente a uma droga, a um gozo sem limi-
tes. Momento adiado, por haver uma relação transferen-
cial sustentada pelo desejo do analista que permitiu uma 
escansão, um espaço que evitou essa identificação maciça 
entre o objeto droga e o sujeito.

Deixemos, então, o que existe de universal, pon-
tos que existem em comum entre esses três sujeitos, e retor-
nemos ao que foi possível capturar de singular na transferên-
cia de cada um deles com um analista. Esse singular é o que 
explicita, sob a forma de significantes, a posição, o lugar, a 
resposta ao Outro. Um nome do pai, mas não o significante 
do Nome-do-Pai. Uma amarração possível que mantém uni-
dos, de uma maneira só sua, os três registros RSI. São signi-
ficantes que se repetiam durante anos nas sessões e que em 
algum momento foram pontuados pelo analista, nomeados 
para os sujeitos. Poderiam ser os nomes de cada um deles.

Para um dos sujeitos masculinos o nome foi 
“ninguémligapramim” (na forma de holófrase). Para o 
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outro foi “tudobem”. E para o sujeito feminino: “eles 
querem me destruir” ou “ela me ama”, mas principalmente 
o lugar do “homemdacasa”, um nome do pai para ela. Mas 
então, qual o lugar do tóxico para cada um? 

 O “ninguémligapramim” usava o opiáceo ao 
mesmo tempo para sustentar esse lugar de rechaçado pela 
família, de drogadicto, e buscar estancar o gozo que provi-
nha desse não lugar no desejo do Outro. Um limite para o 
insuportável de um vazio não delimitado pela identificação 
fálica. O que entendo como o que Lacan nomeou de “uma 
desordem provocada na junção mais íntima do sentimento 
de vida do sujeito” (MILLER, 2012, p. 410). 

Já para o “tudobem”, a droga proporcionava um 
gozo que também trazia um alívio para o insuportável de um 
vazio da ausência de uma identificação fálica. E o mantinha 
colado aos nomes que os pais lhe davam, quais sejam: 
viciado, vagabundo, esquizofrênico, etc. A droga também 
o ajudava a manter o “tudobem” para não falar sobre essa 
posição de dejeto, de objeto de gozo do Outro, que ocupava 
dentro de sua família, que inclusive o desautorizava como 
pai, em relação a seu filho e na presença deste. Diante disso, 
sua resposta era o “tudo bem” e para isso ser suportável, 
fazia o uso do boi. 

Quanto ao “homemdacasa”, o uso do xarope se 
dava quando essa identificação a uma letra começava a ruir. 
Seja por querelas no trabalho, seja por aperto financeiro 
que ameaçavam a manutenção de sua função profissional e 
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indiretamente esse lugar fixo, dentro de sua família. O que 
a levava a ser invadida por um gozo insuportável, fora dos 
limites fálicos. Daí o alívio pela droga, real contra real.

Pois bem, durante esses anos de tratamento, 
todos os três continuaram com o uso de uma droga 
de substituição, a metadona, para evitar os sintomas 
de abstinência do opioide, além de medicamentos 
antidepressivos, antipsicóticos e outros. O uso do boi está 
ausente ou em lapsos esporádicos para o “homemdacasa” 
e para o “ninguémligapramim”. O “tudobem” não usa 
mais xaropes. O “ninguémligapramim”, de um lugar de 
demandar apenas receitas ao analista, e nunca ter sido 
dejetado por este, um dia aceita a questão colocada: 
“o que vai fazer com o ‘ninguémligapramim’ além de 
usar o xarope?” Uma resposta diferente foi uma maior 
responsabilização por sua pessoa, se afastar de usuários 
de xarope e sustentar uma profissão que, apesar de estar 
mudando sempre, proporciona um ganho financeiro que 
permite sua sobrevivência. E além disso alguma aceitação 
familiar. Para o “tudobem”, quando interrogo a cada sessão 
“tudo bem?”, isso lhe permite aceitar e falar de muitas coisas 
que não estão bem em sua família e de como ele é levado 
a ocupar o lugar de droga. Isso possibilita também alguma 
responsabilização por parte do sujeito pela manutenção 
desta situação, o que lhe permite tentar sair desse lugar de 
objeto, através do retorno aos estudos, mesmo sem o apoio 
dos pais, com vistas a tentar, através de uma profissão, um 



187

ef
ei

to
s 

da
 tr

an
sm

is
sã

o

Ivan Vìtová Junqueira

Ato – Escola de psicanálise, Belo Horizonte, Angústia, Ano I n. 0, pp. 179-189, 2015

lugar mais digno no Outro social e alguma independência 
da família. Enfim, é uma tentativa de amarrar sua vida de 
outra maneira, mudar de letra de gozo, de sinthoma (S1a). 
Quanto ao “homemdacasa”, as intervenções do analista 
vão no sentido de tentar preservar esse nome bem como 
a identificação à profissão. Intervenções que procuram 
moderar o gozo persecutório e erotomaníaco sem a 
necessidade de uma substância opioide, através de uma 
presença que testemunha e secretaria o sujeito.

Podemos agora retornar à questão que deixamos 
pendente: “As adicções se devem a uma substância ou ao 
sujeito em questão?” A resposta de Naparstek, que no 
nosso entender a situação da “turma do boi” ilustra bem, 
é a seguinte: 

O tóxico não está nem na substância, nem no sujeito, mas 
no sintoma. Um sintoma que amarra o sujeito de maneira 
singular e aditiva. Acrescentando que o sintoma mostra 
a céu aberto sua toxicidade quando está separado dos 
sentidos”(NAPARSTEK, 2011, p.10).

Poderíamos, para terminar, esclarecer que 
no caso de nossos sujeitos, que apresentam sintomas 
separados dos sentidos, ou seja, separados de um S2, a 
direção do tratamento não iria mais na construção de um 
outro sintoma sem sentido (letra de gozo) porém menos 
tóxico, que fixa o gozo (identificação ao sinthoma), ao invés 
da construção de um sentido para o sintoma de cada um? 
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Abstract: From the Universal of Substance Abuse 
to singularity of each one, how is it possible for an 
analyst to operate in contemporary clinical, averse 
to the sense and the “right to enjoy”. By clipping a 
clinical study, we try to construct an answer, but 
always not all.

Keywords: Substance abuse, Ordinary psychosis, 
Analyst’s desire, Holophrase, Letter of enjoyment, 
Universal and Singular.
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A conversação nas escolas e o 
desejo do analista

Márcia Regina de Mesquita1 
Marcilena Assis Toledo2

Paula Melgaço3

Sumário: Este trabalho tem como referencial te-
órico a Psicanálise no diálogo com a Educação e 
oferta como metodologia de pesquisa a Conver-
sação com adolescentes e professores no espaço 
escolar. Essa oferta leva o analista a rever e ques-
tionar o seu lugar de “não saber”, tão caro à psi-
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Horizonte/MG. CPF 035.468.566-00. E-mail para contato: marcilena@
gmail.com  
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e Adolescentes pela PUC/MG, Mestranda em Psicologia pela PUC/MG. 
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canálise e de difícil sustentação numa sociedade 
que se embasa no saber da ciência. Durante as 
Conversações realizadas com adolescentes e pro-
fessores, os integrantes do laboratório inscrito no 
CIEN (Centro Interdisciplinar de Estudos sobre 
a Criança) se veem desafiados para a sustentação 
desse lugar, já que são convocados a todo instante, 
principalmente pelos professores, a dar soluções 
rápidas que excluam a palavra e o saber que cada 
um inventa. A prática das Conversações, no âm-
bito da psicanálise em extensão, que vem aconte-
cendo em instituições, em escolas, requer do ana-
lista e dos pesquisadores a formação psicanalítica. 
A efetividade dessa prática se apresenta quando 
o analista, estando avisado disso, ao ser incluído 
no circuito das angústias e dos sintomas dos pro-
fessores e dos adolescentes, sustente seu lugar de 
suposto saber, apoiado em seu desejo e na ética do 
bem-dizer, e se mantenha incluído fora dessa.

Palavras-chave: Psicanálise aplicada à Educação, 
Desejo do analista, Conversação.

Este trabalho nasceu dentro da proposta de 
pesquisa e intervenção4 no espaço escolar envolvendo o 

4  Pesquisas de Mestrado vinculadas à Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Minas Gerais, à Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais e à Universidade do Vale do Sapucaí, intituladas, respectivamente 
– Uma Experiência de conversação com adolescentes agressivos no espaço 
escolar: O que eles dizem? – a (Re) Inserção dos Adolescentes em Medida 
Socioeducativa de Liberdade Assistida em Escolas Públicas de Belo 
Horizonte – Formação Docente e a Diversidade no Contexto Escolar.
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diálogo possível da psicanálise com a educação e adotou 
como metodologia de realização da pesquisa a Conversação 
com os adolescentes e professores. Tomamos como 
orientação um saber-não saber tão caro à psicanálise e de 
difícil sustentação numa sociedade contemporânea regida 
pelo discurso científico que rechaça o não saber.

A operacionalidade do laboratório5 se dá no 
início de 2013 nas instituições escolares que trabalham com 
adolescentes. Atualmente, ele conta com a participação de 
três profissionais na área da psicologia e da psicanálise. 
De lá pra cá, o trabalho do laboratório tem desafiado as 
profissionais para a experiência junto às escolas, o que pode 
enriquecer nossa prática clínica colocando-nos diante de 
um saber aí fazer com o desejo do analista6. 

Nas conversações realizadas, seja com os 
professores, seja com os adolescentes (muitos deles em 
conflito com a lei), que, por um motivo ou outro, não 
seguem a norma do social ou das instituições, foi possível 

5  Laboratório “Rekalque aqui, bate e volta” está inscrito no CIEN (Centro 
Interdisciplinar de Estudos Sobre a Criança) desde o início de 2013. Os 
laboratórios do CIEN são formados por equipes interdisciplinares que 
se dispõem a trabalhar com a conversação e assumem o desafio de tentar 
operar sobre os efeitos segregativos da cultura contemporânea que incidem 
sobre a criança e o adolescente (Miranda, Vasconcelos, Santiago, 2006).

6 Desejo do analista, conceito lacaniano considerado pelo autor como o 
fio condutor para a direção do tratamento. Ao se perguntar o que quer 
um analista, Lacan não se refere ao ego deste, mas aponta para a função 
exercida por aquele que sustenta o lugar de suposto saber em um 
processo analítico (LACAN, 1998, p. 621).
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notar que esses jovens, muitas vezes,  são etiquetados 
de agressivos, hiperativos, indisciplinados, briguentos, 
dentre outras nomeações. O que não é sem consequências, 
pois tais rótulos, muitas vezes, os engessam nesse lugar 
de identificação oferecido pelo Outro escolar. Nesse 
contexto, o analista que conduz a Conversação geralmente 
é chamado a responder com soluções práticas para 
situações que, por estarem fora da norma, geram o mal-
estar na instituição escolar.

Consentir com as contingências e com o não 
saber nas Conversações não é uma prática sem dificuldades 
para todos que se veem envolvidos com os impasses que 
emergem nesse espaço e que nos colocam inevitavelmente 
frente ao real. São momentos que apontam para um 
possível sucesso a ser verificado a posteriori, ocasião de 
uma saída inédita daqueles que participam da Conversação. 
Momentos que provocam angústias, ansiedades frente 
ao “(não) saber fazer”. De acordo com Reis (2013), ao 
depararmos com o furo – marca do sujeito que precisa “ser 
respeitado no que apresenta como questão” (REIS, 2013, 
p.34) –, podemos trilhar uma via que vai na contramão dos 
discursos que oferecem respostas para tamponar esse furo. 
Respostas que buscam no discurso da ciência um certo 
apaziguamento com tentativas frustradas de tamponar 
o furo, o real, o ineducável de cada um. De cada um dos 
professores que, diante da angústia que lhes assola, muitas 
vezes não sabe como se posicionar diante do furo.
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Por tudo isso, no primeiro semestre os profis-
sionais do laboratório tropeçaram em embaraços que os 
convocam a pensar sobre seu desejo e o lugar que ocupam 
na condução das Conversações que, em alguns momen-
tos, pareciam fazer uso de um discurso pedagógico. Isso 
se dava, mesmo levando em consideração a compreensão 
dos profissionais da não utilização de um roteiro defini-
do, conhecido ou predeterminado para a condução das 
Conversações; de não se ocupar de normas e de seus en-
quadramentos. Afinal, o lugar do analista não passa pela 
compreensão ou por técnicas didáticas e sim pela sua es-
cuta do que se refere ao inconsciente do sujeito. O analista, 
ao lançar mão do dispositivo da Conversação, está ali para 
apreender o real tal como ele se apresenta para os adoles-
centes ou para os docentes, sem uma pretensão de conce-
bê-lo como verdade única, mas com a intenção de conhe-
cer como adolescentes e professores vivem o seu tempo 
(MIRANDA; VASCONCELOS; SANTIAGO, 2006, p. 2). 

Ana Lydia Santiago nos orienta a construir junto 
ao grupo um saber sobre aquilo que está subentendido e se 
apresenta como mal-estar no espaço escolar. Ofertar o lu-
gar da palavra, acolhendo-a, favorecendo o aparecimento do 
singular de cada um. Cabe aos profissionais que conduzem 
as Conversações, manter uma posição do saber-não saber. 
Esse é o seu ponto primordial para propiciar, na institui-
ção escolar, uma possível mudança através da Conversação, 
considerando que o saber constituído é o que se impõe na 



196

ef
ei

to
s 

da
 tr

an
sm

is
sã

o
A conversação nas escolas e o desejo do analista

Ato – Escola de psicanálise, Belo Horizonte, Angústia, Ano I n. 0, pp. 191-200, 2015

instituição de ensino. Por muitas vezes, trata-se de uma 
imposição “pesada” tanto para os adolescentes como para 
os professores e também para os gestores. Sendo assim, a 
nossa entrada na escola talvez possibilite a abertura de um 
lugar para o vazio onde a palavra circule. E com a escuta 
do analista se favoreça um tratamento para o real invasivo. 
Bordejar o real dando a ele um tratamento pelo simbólico, 
abrindo espaço para que o sujeito desconstrua o peso das 
identificações do campo do Outro, possibilitando uma tor-
ção no posicionamento do sujeito frente às contingências.

Nas Conversações realizadas em algumas 
escolas municipais de Belo Horizonte e de Pouso Alegre, foi 
possível escutar professores que dizem de seu mal-estar ao 
se depararem com os “adolescentes de liberdade assistida”7 
na sala de aula. Quando uma professora nos indaga sobre 
a utilidade de nossa pesquisa e das Conversações, dizendo 
que “ficar só na conversa não adianta nada”, nos deparamos 
com uma demanda por um saber sobre o real que angustia 
os educadores. Lacan (2005), no Seminário da Angústia, 
nos aponta como norte para o manejo clínico a necessidade 
de um balizamento para assinalar o que o sujeito suporta 
de sua angústia e como o analista se posiciona diante dela. 
Posicionamento que nos remete ao tripé indispensável para 

7 Cabe ressaltar que os professores nomeiam como “adolescente de liberdade 
assistida” todos os adolescentes que consideram estar em conflito com a 
lei, mesmo que não haja nenhuma determinação judicial que determine o 
cumprimento de uma medida socioeducativa.
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a formação psicanalítica: fundamentos teóricos; a clínica e 
a supervisão; e a própria análise, por ser desse tripé que o 
analista se vale para se manter no lugar de objeto causa de 
desejo, possibilitando o surgimento do sujeito dividido. 

Conforme nos ensina Miranda (2013), os 
professores muitas vezes desafiam o suposto saber e tentam 
colocar o analista no lugar do mestre, ou seja, daquele que 
dá soluções prontas e generalistas. Assim, um dos grandes 
desafios que cabe ao analista é tentar manter a posição de 
não saber. Ainda que seja convocado a dar soluções rápidas 
que excluam a palavra e o saber que cada um inventa. 

Essa experiência de “inclusão” do analista no 
lugar do mestre é vivida pelos participantes do laboratório, 
em três instituições de ensino. Os educadores esperam, na 
entrevista de devolução, que os profissionais falem sobre o 
que fazer e como fazer, seja com os adolescentes que não 
corespondem ao ideal da escola, seja com os professores 
às voltas com suas questões e desafios vividos no campo da 
educação. Os participantes do laboratório não ocuparam 
esse lugar de saber, não respondendo às demandas, mas 
apontando para a implicação de cada um dos professores 
frente ao que se apresenta como sintoma. Em resposta, os 
professores afirmaram que há diferença em estar com os 
adolescentes esporadicamente, como ocorre nas Conver-
sações, e em estar com eles durante todo o ano letivo.

Em todas as experiências, os adolescentes “pro-
blemas” e os adolescentes “infratores” eram, tanto para a 
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instituição como para os professores, o sujeito que encar-
na o impossível para o Outro. Eles são “o sintoma na mira 
do Outro” (SANTIAGO, 2008, p. 114). Segundo a autora, 
a pesquisa intervenção “busca contemplar a dimensão da 
subjetividade para ir além da mera constatação do proble-
ma” (SANTIAGO, 2008, p. 114). Seu desafio está na trans-
missão de efeitos terapêuticos e na formação dos pesquisa-
dores naquilo que os próprios sujeitos nos ensinam sobre 
seus problemas. Assim, o “Me inclui fora dessa” é uma fala 
de um adolescente que participou das Conversações pro-
postas por Célio Garcia em um dos laboratórios do CIEN, 
por diversos momentos, tentaram “incluir” o analista no 
discurso daquele que é o detentor do saber.  

O trabalho se fará efetivo quando o analista, 
estando avisado disso, ao ser incluído no circuito das 
angustias e dos sintomas dos professores e dos adolescentes, 
sustente seu lugar de suposto saber, apoiado em seu desejo 
e na ética do bem-dizer, e se mantenha incluído fora dessa. 
Sustentar o lugar do não saber faz parte do processo de 
formação do analista, de sua experiência na psicanálise em 
intensão e extensão, que acontece também no espaço de 
laboratório.
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Abstract: This work has as theoretical 
background the psychoanalysis on educational 
dialogue and offers as a research methodology the 
Conversational Approach between teenagers and 
teachers at school environment. This offer gets the 
analyst to review and question about their place of 
“not knowing”, so important to psychoanalysis and 
“hard to sustain” in a society that is grounded in the 
knowledge of science. During the Conversational 
Approaches held between the adolescents and 
teachers, the members of the laboratory listed in 
CIEN (Interdisciplinary Center for the Study of 
Child) find themselves challenged to support the 
maintenance of this place as they are called all 
the time, especially by the teachers, to come up 
with quick solutions that exclude the word and 
knowledge that each one invents. The practice of 
conversational approaches within the growing field 
of the psychoanalysis, that has been happening 
in institutions, in schools, requires the analyst 
and researchers a psychoanalytic training. The 
effectiveness of this practice appears at the moment 
that the analyst, being aware of this and when 
included on the distresses and symptoms of the 
teachers and teenagers circuit, sustains his place of 
supposed knowledge. When sustained by his desire 
and by the ethics of “well say”, they keep included 
out of this. 

Keywords: Applied Psychoanalysis to Education, 
Analyst’s desire, Conversational Approach.
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brasileira das obras psicológicas completas de Freud, v. XX, 
p.79. Rio de Janeiro: Imago, 1996.

LACAN, Jacques. O seminário, livro 20: mais, 
ainda. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.

Para autores citados em Anotações pessoais:

ANOTAÇÕES do Seminário Leituras de Freud, 
coordenado por Sérgio Becker, BH, 2013. 

Para obras publicadas em Revista:

PESTANA GOULART, Daniela. A realidade de 
devastação. In Mãe menina mulher – nomes do feminino. 
Revista da Escola Letra Freudiana. Ano XXXII, n. 45, 2013. 
Rio de Janeiro: 7Letras, 2013.
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Para filmes ou obras retiradas da internet:

ALMODÓVAR, Pedro. A Flor do meu Segredo 
(1995). Direção: Pedro Almodóvar. Produção: Pedro 
Almodóvar. Disponível em: WWW.inter-filmes.com/
filme_27405_AFlor.do.Meu.Segredo. Acesso em: 22 
out./2014.

– As citações diretas com até 3 (três) linhas 
deverão ser aspadas, em itálico, e logo após devem trazer, 
dentro de parênteses, o sobrenome do autor em maiúsculas, 
data de publicação da obra e número da página. 

Exemplo: A ideia de causa é “de um exterior de 
antes de uma certa interiorização, que se situa em a, antes 
que o sujeito, no lugar do Outro, capte-se na forma especular, 
em x, forma esta que introduz para ele a distinção entre o 
eu e o não eu” (LACAN, 2005, p.115).

– As citações diretas com mais de 3 (três) 
linhas deverão ser recuadas, sem aspas e com corpo 10, 
sendo que logo depois devem ser informados, dentro de 
parênteses, o sobrenome do autor com letra maiúsculas, 
data de publicação da obra e número da página.

– A citações indiretas deverão ser sem aspas 
e sem itálico e deve ser informado logo após, dentro de 
parênteses, apenas o sobrenome do autor e a data de 
publicação da obra. Ex: (LACAN, 2003).

– As notas de pé de página deverão ser 
numeradas consecutivamente no texto e trazer informações 
de outra natureza que não seja bibliográfica.


