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EDITORIAL

Lacan parte da estrutura do nó borromeano e eno-
da o Simbólico, o Imaginário e o Real, homogeneizando-os. 
A definição do nó borromeano parte de três, e sabe-se que, 
uma vez rompido um anel, os outros dois se soltam.

Ao homogeneizar o Simbólico, o Imaginário e o 
Real, Lacan lhes dá uma consistência, uma consistência do 
Imaginário. E acrescenta que a consistência do Imaginário 
é estritamente equivalente à do simbólico e à do Real.

O nó planeado traz na sua escritura a dimensão 
da ex-sistência. A ex-sistência suporta que cada um dos 
termos Real, Simbólico e Imaginário faça buraco.

O que implica que a psicanálise opere? Indaga 
Lacan no Seminário RSI.

Segundo Maria Aparecida Oliveira do Nasci-
mento, o trabalho analítico, sustentado na transferência, 
opera por meio de um corte que intervém para abrir um 
espaço, uma brecha entre um significante e outro.  É diante 
de um corte, uma fenda, de um interdito que algo toca o nó, 
mas não basta chegar ao nó é preciso fazer sua escritura. 
Podemos dizer que a análise é um espaço entre dois – espaços 
de ex-sistência.

Que história é essa de buraco, de consistência e 
de ex-sistência? Esta indagação foi o ponto de partida para 
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o estudo realizado na Ato – escola de psicanálise em 2015, 
que teve como tema de trabalho “O nó e a Clínica”. 

Trazemos mais uma edição da revista Ato-
escola de psicanálise, “O nó e a Clínica”, como produto da 
interlocução que se fez pela via da consistência, do buraco 
e da ex-sistência.

Tal como o nó borromeano os textos estão 
enodados em três momentos: primeiro momento 
apresentamos as elaborações que nos remetem ao campo 
do “buraco”; no segundo momento apresentamos os textos 
sobre a consistência, e no terceiro momento os textos que 
trabalham a ex-sistência. 

Esta revista é um convite à interlocução, num 
trabalho de fazer uma escola para a psicanálise. 
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O Nó e a Clínica

Margareth Almeida Khattar1

Resumo: Aprofundaremos nos estudos propostos 
por Lacan, chamados por ele de topológicos, inter-
rogando qual seria o objeto de seu interesse, uma 
vez que afirma “[...] que uma topologia é necessá-
ria [...]” (LACAN, 1973).
E, nessa direção, demarcar algo que nos leva à 
questão das voltas em torno de...

Palavras-chaves: Topologia, buraco, objeto pe-
queno  a.

Freud, nos destinos da pulsão, dirá que com a 
pulsão temos algo que volta para a própria pessoa, pois 
somos vividos por forças desconhecidas e incontroláveis 
(FREUD, 1923) que demarcam um funcionamento de 
corpo pulsional, onde o eu é comandado pelo isso, pelo 
inapreensível do pulsional, ponto que vem ressaltar algo 
sobre um efeito real do inconsciente não passível de ser 
conhecido.

1 Psicanalista. Membro da ATO - escola de psicanálise.
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O Nó e a Clínica

Se esse ponto indica funcionamento de corpo 
radical enquanto corpo pulsional, aqui introduzimos a to-
pologia enquanto uma “mostração” disso que diz de um 
modo de operação real.

Ao tentar descrever a estrutura do ser falante, 
Lacan tenta compreender como se enodam neste ser os 
registros “real, simbólico e imaginário”, buscando as refe-
rências freudianas do Estádio do Espelho. O caos pulsio-
nal, corpo Real do ser falante, pode ser unificado por uma 
função simbólica representada como um espelho plano. 
Mas esta estrutura é sempre falha. O que varia é a forma 
como esses registros se enodam (neurose, psicose). (DA-
FUNCHIO, 2009/2010). 

De acordo com Lacan, pela planificação do nó, é 
possível uma figuração do real e do ponto central próprio à 
estrutura, ponto do objeto a, que conjuga três superfícies 
que igualmente se cruzam e que [...] “permite acrescentar 
ai três outros pontos, algo que traz-nos gozo.” (LACAN, 
1974 -1975).

Real

Imaginário Simbólico
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“Um nó de 3, formado por 3 retas infinitas fecha-
das, que se entrecruzam na condição de ex-sistirem entre si, 
o que faz buraco ... retas infinitas, e quando nomeadas RSI 
demarcam o buraco do corpo no imaginário, o buraco do 
recalque originário no simbólico (o que é do sem-sentido, o 
falso binário) e o buraco da vida no real.”  (CAMPOLINA, 
Transfinito, vol.8)

E o objeto a, objeto impossível e inatingível, vem 
alojar-se no encaixe central dos 3 elos, onde o buraco de um 
conjuga-se triplamente ao buraco dos outros dois, fixando 
o vazio de sua ausência. Assim nesse esquema, o do nó, o 
buraco central permite situar três campos de ex-sistência: 
o sentido, o gozo fálico e o gozo do Outro.

Um buraco que se abre a partir do entrecruza-
mento de pequenos traços, ressalta Lacan, uma vez que 
traz como ponto de partida um triskel reduzido [...] “que é 
tanto um nó borromeano como a fonte completa”.

Partindo do nó, para definir algo a ser chamado 
de análise, completa trazendo a dimensão de que este “[...] 
vem a lhe parecer ligado não só a uma noção de buraco, 
onde muitas coisas se turbilhonam a ponto de serem engoli-
das”, e que: “[...] para desenhar um turbilhão, uma hélice, 
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é preciso do meu nó em questão: é necessário pelo menos 3 
para que isso seja um buraco em turbilhão.”

Para completar, conclui: “Se não há buraco, 
não vejo muito bem o que temos que fazer como analistas.”    
(LACAN, citado na Revista da Letra Freudiana n.º 0).

Chegamos, assim, a um ponto chave, pois, par-
tindo da indagação sobre buraco, fala-se de consistência 
e ex-sistência e chega-se ao tema – o nó e a clínica, e à 
dimensão de operação particular a partir desses campos, o 
que permite indagações do tipo: 

O que há de subjetivo nessa demonstração que 
se coloca?

Como operar com o nó na práxis psicanalítica?
Pois quando diz de buraco, que engole e também 

cospe, cospe o nome, o pai como nome no que se refere ao 
simbólico, é certo que há aí alguma coisa sensível que se 
esburaca.

Ao destacar a propriedade borromeana, Dafun-
chio (2010) esclarece que, na psicose, há interpenetração 
de registros, perde-se a mediação de um terceiro registro, 
e, portanto, perde-se a propriedade borromeana. Já na clí-
nica da neurose, os psicanalistas podem fazer uma série de 
movimentos no nó, variando as intervenções, sem a preo-
cupação de que um registro se solte ou o paciente sinta os 
efeitos da interpenetração de dois registros. Estes movi-
mentos feitos pelo analista irão se refletir no processo de 
cada paciente, conduzindo a avanços no tratamento.
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Vamos observando, no decorrer de nossas dis-
cussões, que Lacan vem a se utilizar da Linguística e da 
Matemática para entrar na dimensão do real, disso que não 
se alcança pelo sentido – um ab-sense, mas que circula no 
vazio da demanda pelo dito.

O toro

”Tudo que se diga fica esquecido atrás do que se 
diz no que se ouve.” (LACAN,1973).

Temos assim toda uma problemática que se co-
loca entre o que se diz naquilo que se ouve, e do que se 
alcança sobre a dimensão do objeto que se revela, pois este 
está no mesmo lugar em que se revela algo da ausência fá-
lica, a castração. 

Algo que se apresenta enquanto uma “[...] ma-
terialidade sonora do saber inconsciente, no qual, pelo dis-
curso analítico, anuncia-se o fracasso do pai, separando 
saber e gozo ao reduzir o sentido sexual”. (CAMPOLINA)

O que vem a possibilitar saídas, como; da inibição 
para cair na angústia e produzir um sintoma. E do sintoma 
ao sinthoma, esse quarto elemento introduzido por Lacan, 
que elucida um tipo especial de amarração possível à escrita 
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real do impossível do sexo, é no qual se encontra o ponto de 
trabalho numa operação analítica.

Ao tentar descrever a estrutura do ser falante, 
Lacan busca compreender como se enodam neste ser os 
registros real, simbólico e imaginário.

Os efeitos desse planeamento, esclarece, leva à 
pratica de um discurso e a algo que ele, a partir de Freud 
chama de identificação tripla.

Sobre isso da identificação e ainda aprisiona-
mento a um ideal, Freud e Lacan ressaltam algo que nos 
remete a questão da vida e morte. Corpo, morte e vida, re-
tornando ao nó, um nó que a psicanálise propõe tratar de 
forma lógica e entrecruzada pelos desdobramentos contin-
gentes por sermos falantes, assim estruturalmente marca-
dos pela falha. 

Para concluir, se nesse jogo é preciso não 
desconhecer o real, sabemos que uma análise não opera 
sem o sentido, assim “que se diga”, mas para que algo 
opere, “por trás daquilo que se ouve”, faz-se necessário 
um percurso, pois no discurso analítico estamos reduzidos 
à não relação, o que nos confere a possibilidade de uma 
escuta outra disso que perpassa pela materialidade de um 
saber inconsciente. 

Summary: We will deepen the studies proposed 
by Lacan, which he called topological, wondering 
what would be his object of interest, since he states 
[ ... ] “that a topology is required [...]” ( LACAN, 
1973) . 
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And through that direction demarcate something 
that leads us to the question of the turns around 
of ...

Keywords: Topology, hole, small object a.
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A presença de “a” enquanto 
presença do inconsciente

Maria Cristina M. Moura

Sumário: O inconsciente se apresenta a partir de 
suas formações como uma linguagem: o trabalho 
do sonho, o chiste, o sintoma e os atos falhos 
testemunham isso. 
Por outro lado, a presença do analista é, ela 
própria, uma manifestação do inconsciente e, 
segundo Lacan, “os psicanalistas fazem parte do 
conceito de inconsciente, posto que constituem 
seu destinatário”, portanto,  a posição do analista 
enquanto  presença de “a”, por se situar no lugar 
do Outro do inconsciente, deve ser buscada em 
todo discurso, em sua enunciação.

Palavras-chave: presença do analista, presença 
do inconsciente, inconsciente estruturado como 
uma linguagem.

Falar da posição do psicanalista e sua experiên-
cia clínica é falar da emergência de a, enquanto causa de 
desejo. Esse a, produzido como efeito da própria análise, é 
um dos pilares do tornar-se analista.
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A presença de “a” enquanto presença do inconsciente

Isso assim colocado, logo no início da conversa, 
nos convida a cernir o campo da causa, enquanto desejo 
do analista. Esse não é um desejo puro, uma vez que, 
confrontado com a fenda significante que o determina, 
posiciona-se marcado pela lei que o institui. Posição de 
assujeitamento ao significante primordial, uma vez que 
essa barra o coloca em condição de renúncia ao objeto que 
lhe é oferecido. 

Fez-se necessária essa elaboração da posição 
do psicanalista articulada ao desejo do analista, enquanto 
desejo de buscar a mínima diferença, para que estejamos 
em condições de construir o que Lacan diz da presença do 
inconsciente enquanto presença do analista.

Certamente, seguindo os trilhos de Freud, 
ao abordar o inconsciente pelo ponto de vista dinâmico, 
econômico e topográfico, Lacan é convocado a partir de 
sua práxis, a conceituar os fundamentos da psicanálise: o 
inconsciente, a repetição, a pulsão e a transferência.

Por um lado, está colocado que o inconsciente 
é o discurso do Outro, uma vez que a linguagem fornece 
o suporte em forma de tecido significante. O Outro deixa 
cair significantes, e esses organizam de modo inaugural as 
relações, dão-lhes a estrutura de funcionamento. E é essa 
estrutura que dá seu estatuto ao inconsciente, e leva Lacan 
([1964] 2008, p. 25) a afirmar, que “[...] o inconsciente é 
estruturado como uma linguagem [...]”.  Mas desde Freud 
já está posto que o inconsciente se apresenta a partir de 
suas formações como uma linguagem: o trabalho do sonho, 
o chiste, o sintoma e os atos falhos testemunham isso. 
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Por outro lado, Lacan afirma que “a presença do 
analista é, ela própria, uma manifestação do inconsciente” 
([1964]2008, p.1210), ou ainda que “os psicanalistas fazem 
parte do conceito de inconsciente, posto que constituem 
seu destinatário,  a presença do inconsciente, por se situar 
no lugar do Outro, deve ser buscada em todo discurso, em 
sua enunciação “([1966]1988,p.848)”. Essas afirmações 
convocam a uma elaboração. 

A análise se engaja na falta central em que o 
sujeito faz a experiência de desejar, na hiância aberta entre 
o sujeito e o Outro. O a minúsculo, esse objeto paradoxal, 
não atravessa jamais essa hiância. Esse a se apresenta como 
“objeto indeglutível” e, acrescento, insignificantizável, 
dizemos com Lacan, “[...] que resta atravessado na garganta 
do significante”. [...] “O objeto a é esse objeto que, na 
experiência mesma, na marcha e no processo sustentado 
pela transferência, se assinala para nós por um estatuto 
especial” (LACAN, [1964] 1988, p. 255). 

A presença do objeto é sempre encontrada 
no movimento da transferência, e ao analista a operação 
transferencial há de ser regrada para manter a distância 
entre o amor e a causa como falta por a, de modo que a 
hiância não fique arrolhada amorosamente por, a - na - lista.

“Eu deixei a mala lá”, diz o analisante. 
Endereça ao analista esses pares significantes 

como um presente de um sujeito barrado dirigindo-se ao 
Outro, feliz por sua conquista de sustentação imaginária. 
É nessa situação paradoxal da transferência enquanto 
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A presença de “a” enquanto presença do inconsciente

atualização, abertura e fechamento do inconsciente, que o 
analista pode ser descoberto como presença.

Ao se encontrar constituído como o destinatário 
do material inconsciente, por se situar no lugar do Outro, 
o analista está avisado de que há de buscar elementos 
inconscientes, em sua enunciação, naquele que o diz.  É 
uma experiência de discurso. Se o discurso do Outro, que 
se trata de realizar, o do inconsciente, ele não está em 
abertura, é ele que pela presença do analista, enquanto 
semblante de a, apela à reabertura

“Você diz isso mesmo: ‘Eu deixei amá-la lá’”, diz 
o analista.

Bate à porta com um enigma, sem o saber. A 
posição do psicanalista enquanto presença de a, pode ser 
que se torne presença do inconsciente. Sem garantia. Disso 
não se sabe a priori.

“Silêncio. Um olhar e um sorriso se fecham. E 
em seu lugar, soluços.” 

Desde Freud, está posto que o tratamento 
possível às neuroses se constituía em estabelecer a neurose 
de transferência, pois o analista incluído naquela cena, 
estava em condições de operar com o material inconsciente. 

Se o analisante, do lugar do discurso histérico 
S, convida o analista a ocupar o lugar de S1, oferecendo o 
amor ou uma demanda de saber, o analista, avisado pela 
experiência, devolve para ele o fio da palavra, enquanto 
semblante, como presença de “a”.  Pode ser que se inaugure 
um trabalho com o inconsciente.
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Quando Lacan toma a presença do psicanalista 
para falar de presença do inconsciente, ele o faz referendado 
sempre na posição do psicanalista: a enquanto causa de 
desejo. A abertura do inconsciente é um efeito da fala, 
e exige do analista considerar seu fechamento como 
efeito da hiância, pulsação e não como interior/exterior.  
A emergência do discurso do psicanalista provoca a 
passagem de um discurso ao outro, um giro nos discursos: 
uma passagem do discurso histérico para o discurso 
do inconsciente, da constituição do sintoma analítico à 
abertura do inconsciente.

 A clínica nos mostra que o discurso do 
inconsciente (DM) se apresenta limitado em virtude da 
castração que está colocada no campo de sua verdade, há 
uma impossibilidade discursiva. Daí a construção de um 
sintoma, que possa dar sentido ao que não há!  Algo não 
anda bem entre S1 e S2, e isso se encaminha para a produção 
de gozo. Sabemos que esse discurso só se esclarece, ou só 
se resolve por uma regressão do discurso histérico, onde o 
fazer desejar coloca em marcha um trabalho com a rede de 
significantes.

É a função da causa que orienta a pesquisa de 
Lacan em Freud. O que encontra no buraco, na fenda, na 
hiância, enquanto característica da causa, exige uma escrita 
lógica da estrutura, uma vez que não existe significante 
para dizê-la, e nem há como suturar a hiância.

É dessa posição de falta que o analisante fala 
mais do que sabe, e não sabe o que nele diz. O analista, 
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A presença de “a” enquanto presença do inconsciente

enquanto manifestação do inconsciente, ao presentificar a 
como causa de desejo, convoca o analisante a dizer mais, 
pois a experiência é determinante em sustentar que, 
mesmo não sabendo o que diz, há saber no inconsciente.

E se a transferência é o que desvia a demanda da 
pulsão, o desejo do analista, ao fazer parte do inconsciente 
através de a, é o que a traz de volta ao trabalho com o 
inconsciente, a pulsão e a repetição. 

A interpretação feita pelo analista no fragmento 
citado. “Deixei amá-la lá”, implica o sujeito com sua 
questão, “a mala” como significante em pura divisão, 
faz surgir um significante qualquer, “amá-la”, fazendo 
desse significante qualquer, um significante Mestre, uma 
entrada para o trabalho com o inconsciente, de onde parte 
em soluços dizendo: 

“Deixei de amá-la, lá no...”. 
A interpretação tem valor de verdade, se for 

capaz de provocar uma torção. Uma vez que a presença do 
analista enquanto semblante de a é, ela própria, a presença 
do inconsciente.

Esse objeto paradoxal, único que chamamos 
objeto a, “[...] eu o presentifico para vocês de modo 
mais sincopado, sublinhando que o analisando diz em 
suma a seu parceiro, ao analista – Eu te amo, mas porque 
inexplicavelmente amo em ti, algo que é mais do que tu – o 
objeto a minúsculo, eu te mutilo ([1964]1988, p. 254)”.

Lacan estabelece que, estando pelas trilhas do 
inconsciente estruturado como uma linguagem, o sujeito 
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não pode dizer tudo, então que ele venha dizer besteiras. 
“É com essas besteiras que vamos fazer a análise, e que 
entramos no novo sujeito que é o do inconsciente. É 
justamente na medida em que ele não quer mesmo mais 
pensar, o homenzinho, que se saberá talvez um pouco mais 
dele, que se tirarão algumas consequências dos ditos – 
ditos de que não podemos nos desdizer, é a regra do jogo.” 
(LACAN, [1972-1973] 1985, p. 254).

É desse lugar que a posição do psicanalista 
é determinante enquanto presença de a na abertura do 
inconsciente!  Não sem o analisante, afinal essa é também 
a regra do jogo, pois só há analista lá onde há analisante.

Sommaire: Les cadeaus inconscients de leur 
formation en tant que langue: le travail de rêve, 
la blague, le symptôme et les actes manques sont 
témoins.
D’autee part, la présence de l’analyste est lui-
même une manifestation de l’inconscient, selon 
Lacan, “psychanalyste font partir du concept 
de l’inconscient car ils sont votre destinataire”, 
de sorte que la position de l’analyste que la 
présence de “a” à être situe à la place de l’Autre 
de l’inconscient, doit être recherché dans tous 
discours dans son énonciation.

Mots-clés: Présence de l’analyste, la présence de 
l’inconscient, inconscient structuré comme un 
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A presença de “a” enquanto presença do inconsciente

langage
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Que história é essa de 
consistência?

Ana Maria Fabrino Favato1

Resumo: O texto aborda a consistência do nó 
borromeano e indica a inibição, sintoma e angústia 
como nominações que produzem as amarrações 
e sustentam o sujeito. Traz o fundamental da 
consistência, pois, sem ao menos uma consistência 
de corda não há nó, não há com o que trabalhar numa 
análise. Indica que qualquer que seja o caráter 
da topologia borromeana, na sua consistência há 
buracos, como num tecido com fios que se cruzam 
repleto de pontos de junção e disjunção, de lapsos, 
falhas, erros de tessitura. A estrutura do nó traz 
as marcas do recalcamento primordial e isso nos 
convida a examinar o caminho que nos leva ao 
que não faz relação. Finaliza com o domínio das 
identificações, que Freud coloca como essenciais 
na constituição do sujeito e na formação do sintoma 
neurótico e que farão função de enlaçamento.

1  Psicanalista. Membro da ATO - escola de psicanálise.
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Que história é essa de consistência?

Palavras-chave: Consistência; nó borromeano; 
identificação; recalcamento primordial.

Desde que iniciamos nossos estudos sobre a 
topologia dos nós, uma questão sempre retorna: como o 
sujeito neurótico se apresenta no nó e se aguenta nele? 
Como explorar, a partir da experiência analítica, o que 
Lacan chamou a “Trindade infernal”? 

Não é fácil figurar o nó, mas por meio da movi-
mentação e sobreposição dos três registros do Real, Sim-
bólico e Imaginário é possível abordar os efeitos dessa cir-
culação no cotidiano da clínica. Lacan parte da tese de que 
o sujeito é determinado por essa figura topológica, deter-
minado pelos cruzamentos de suas cordas e indica a inibi-
ção, sintoma e angústia como nominações que produzem 
as amarrações e sustentam o sujeito nos pontos de encon-
tro e estreitamento. 
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Inibição, Sintoma e Angústia representam três 
consistências, três possibilidades de o sujeito evitar o real 
da castração. O que pode unir Imaginário, Simbólico e Real 
desunidos é a consistência do terceiro anel, que unirá os 
outros dois. Não importa quem faça o enodamento, pois 
não há hierarquia entre os registros. 

Em “A terceira”, Lacan sugere que, para que 
haja nó borromeu, não é necessário que as três consistên-
cias sejam todas tóricas. Ressalta que uma reta tem a pos-
sibilidade de se fechar no infinito. Dos três registros, pode 
haver dois que se caracterizam por não se fechar. O real se 
distingue justamente por não fazer todo e a mesma coisa 
pode-se dizer do simbólico. Então, basta que o imaginário 
manifeste-se como toro, sendo o lugar onde certamente 
se anda em roda para, com duas retas abertas ao infinito, 
ter-se o nó borromeu. Isso é próprio do que a experiência 
clínica nos traz. Uma paciente diz algumas vezes se sentir 
andar em círculos, voltar no mesmo ponto, ficar dando vol-
tas, funcionar como um disco arranhado ou uma máquina 
de lavar roupas, que roda, roda, e não sai do lugar. 

Nesse sentido, a consistência é fundamental, 
pois sem essa ao menos uma consistência de corda 
não há nó, não há com o que trabalhar numa análise. O 
Imaginário é onde toda verdade se enuncia e se confessa. 
Sem o fechamento da rodela, não temos nem o furo, 
nem a ex-sistência e muito menos a consistência. E a 
consistência do Imaginário é equivalente à do Real e do 
Simbólico. Lacan nos diz que o que impele a consistência 
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Que história é essa de consistência?

da corda de dois registros sobrepostos é o terceiro anel que 
ex-siste (LACAN, 1974/1975). A ex-sistência se define por 
relação a uma certa consistência, ou seja, é um fora que se 
inclui no dentro. É assim que dirá que o falo, que ex-siste 
ao Real, lhe dá consistência. Podemos então dizer que o 
inconsciente ex-siste e dá consistência ao Simbólico e o 
pré-consciente ao Imaginário.

Mas Lacan se pergunta: que necessidade faz a 
corda se extenuar a ponto do fio se tornar inconsistente? 
Ele diz: 

Talvez haja aí essa alguma coisa que está em relação com 
um recalcamento? Antes de se adiantar até dizer que 
esse recalcado é o primordial, é a Urverdrangt, é o que 

Angústia
Pré-consciente

Sintoma Inibição

Inconsciente

R S

I

se
ntid

o

Φ

JA

a

Jφ

angústia = o que não anda no corpo.
Inibição = o que não anda no simbólico.
Simtoma = o que não anda no real.
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Freud designa como o inacessível do Inconsciente. Deve 
se partir disso, do quanto facilmente se perde a figuração 
desse nó especial que designo como sendo borromeano 
e que tem essa propriedade singular de bastar romper 
algo que, no entanto, figura aí simplesmente, a saber, 
um toro que, justamente basta cortá-lo para se ter em 
mão essa espessura, essa consistência, do que faz corda. 
(LACAN, 1974/1975, p. 53)

Há, portanto, um campo implícito ao nó que 
mostra a inconsistência no enodamento. Esse diz do 
recalcado originário ou primordial, que funda a estrutura, 
mas faz buraco, sendo o nó um exemplo de armação 
marcada pela falha, marcada pelo inconsciente inacessível. 
Isso mostra a fenda presente na consistência do nó.

Freud, em a “Carta 52”, concebe o recalcamento 
como fracasso na tradução do material psíquico que 
provocaria uma perturbação no funcionamento do aparelho 
(FREUD, 1986). Vemos, então, que qualquer que seja o 
caráter dessa topologia, na sua consistência há buracos, 
como num tecido com fios que se cruzam repleto de pontos 
de junção e disjunção, de lapsos, falhas, erros de tessitura. 
A estrutura traz as marcas desse recalcamento primordial 
e Lacan nos convida a examinar seu caminho, pois ele 
nos leva ao que não fecha, ao que não encontra resposta, 
ao que não acha identidade, ao que não descobre o par, ao 
que não leva à proporção, ao que não faz relação. (LACAN, 
1974/1975).

Mas a falha não deixa de manter seu sentido ou 
seu valor. Quando se considera um buraco, tem-se a noção 



32

So
br

e 
a 

co
ns

is
tê

nc
ia

.

Revista da ATO - escola de psicanálise, Belo Horizonte, O Nó e a Clínica, Ano III, n. 2, pp. 27-36, 2016

Que história é essa de consistência?

do que se perde e se produz em termos de figuração do nó. 
A consistência se funda a partir do buraco: no caso do corpo 
essa consistência é dada pelos orifícios do corpo; quando 
falamos do sujeito suposto saber é o recalque originário 
que o inaugura; por último, a não relação dá lugar a vida 
sexuada. 

O nó é triplo, numa relação entre Imaginário, 
Simbólico e Real, mas sem perder seu peso de Real, afinal 
o nó é Real, indicado pelo lugar onde está o a. Se há um 
outro Real, ele está no nó, diz Lacan (LACAN, 1974/1975). 
Ele está no triskel. Ao planear o nó temos a dimensão 
dos domínios triplos nas vizinhanças do a, e Lacan nos 
remete ao domínio das identificações, que Freud coloca 
como essenciais na constituição do sujeito e na formação 
do sintoma neurótico e que farão função de enlaçamento, 
também dando consistência às amarrações, mas mostrando 
seus pontos de furo. Pelo que chamou de identificação 
tripla, Lacan marca a triplicidade desse Outro Real, um 
Real que consiste. São três - RSI - mais um e esse mais 
um é a identificação. “Como ao ser falante falta o ser, falta-
lhe a identidade, este arma seu nó com identificações” 
(DAFUNCHIO, 2013, p. 223)

A identificação ao pai, conhecida em Freud 
como a primeira exteriorização de um laço de sentimento 
a uma outra pessoa, revelada por Lacan como identificação 
primária, prepara a estrutura. É a identificação Real do 
Outro Real sugerida como Nome do pai, em que o pai é 
tomado como modelo e acontece antes de uma escolha de 
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objeto, portanto, o Real está em jogo. Essa identificação ao 
pai se faz pela via do amor com a incorporação do objeto 
desejado. A referência é o pai da horda, o pai mítico de 
Totem e Tabu, um pai na função de ex-sistência ou de 
exceção em relação aos filhos e que é devorado por eles. 
Mas é preciso gostar do pai, amá-lo, respeitá-lo, para poder 
incorporá-lo.

No mesmo tempo da identificação ao pai 
Real se dá a identificação ao traço significante do Outro. 
Lacan a sugere como identificação Simbólica do Outro 
Real. Está em Freud que, enquanto o pai é visto como 
modelo ideal, o menino toma a mãe como objeto sexual. 
Nessa identificação, o domínio é simbólico e a estrutura 
se enoda pelo sintoma. A identificação ao traço do Outro 
engendra um furo Simbólico no Real, chave para a entrada 
do significante como traço ainda não enumerável, pois diz 
do campo do vazio do traço unário. São, portanto, efeitos 
de corte da identificação pela entrada do significante que 
lança o sujeito na divisão. 

Freud fala de um terceiro tipo de identificação 
muito frequente e significativo que também participa da 
formação do sintoma neurótico e que prescinde totalmente 
da relação de objeto. Lacan a elege como a identificação ao 
desejo do Outro e sua vertente é imaginária. O laço ao outro 
se faz pela imitação ou infecção mental, como diz Freud, 
em que o sujeito se identifica ao sintoma do outro, havendo 
recobrimento de eus, muito comuns nos fenômenos de 
massa. É uma identificação unificadora que deixa o sujeito 
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sustentado pelo eu e não pelo próprio desejo. Aqui estamos 
falando da identificação Imaginária do Outro Real.

Lacan diz ao se referir a Freud: 

Não é estranho que, de identificação, ele só nos enuncie 
três e que nessas três haja todo o necessário para que se 
leia o meu nó borromeano? Pois ele chega, inclusive, a 
designar propriamente a consistência como tal, enquanto 
que nesse nó ela está em todos os lugares. Fazendo 
buraco ou não, a consistência é a base, a saber, o triskel, 
isto, por exemplo, já que só aí tenho o exemplo, e o triskel 
não é um nó. Ele só se inscreve com a consistência, Freud 
chamou a isso o traço unário. Não se podia dizer melhor 
o que compõe o nó, não sem ter na cabeça não haver 
amor senão aquele que, do Nome do pai, faz anel entre 
os três, faz anel dos três do triskel. (LACAN, 1974/1975, 
p. 65).

No triskel, coração ou centro do nó, está a 
possibilidade da identificação, pela via do amor no Nome 
do Pai, pela via do desejo do Outro na histeria e pela via do 
traço unário.

Résumé: Le texte aborde la consistance du nœud 
borroméen et indique l’inhibition, le symptôme et 
l’angoisse en tant que nominations qui produisent 
les nouages et qui soutiennent le sujet. Il apporte le 
plus fondamental de la consistance, puisque sans 
au moins une consistance de corde il n’y aura pas de 
nœud, il n’y aura rien à travailler dans une analyse. 
Cet écrit indique que quel que soit le caractère de 
la topologie borroméenne dans sa consistance, il y 



Ana Maria Fabrino Favato

Revista da ATO - escola de psicanálise, Belo Horizonte, O Nó e a Clínica, Ano III, n. 2, pp. 27-36, 2016 35

So
br

e 
a 

co
ns

is
tê

nc
ia

.

a des trous, comme dans un tissu dont les fils se 
croisent et qui est rempli de points de jonction et 
de disjonction, de lapsus, de défaillances, d’erreurs 
de tessiture. La structure du nœud porte des 
traces de refoulement originaire et cela nous invite 
à examiner le chemin qui nous conduit à ce qui ne 
fait pas de rapport. Pour finir, le texte se rapporte 
au domaine des identifications, lesquelles Freud 
considère essentielles dans la constitution du sujet 
et dans la formation du symptôme névrotique et 
qui joueront le rôle de lien.

Mots-clés: consistance ; nœud borroméen ; 
identification; refoulement originaire.
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A lógica do pressentimento

Thales Siqueira de Carvalho1

Resumo: Toda crise é econômica, seja ela do 
estado ou do sujeito. Saber ler o saber no real é uma 
direção em tempos de crise. Um pressentimento 
de uma analisante retorna-nos ao rigor no saber no 
real. Uma escuta da enunciação e não um raciocínio 
do que se escuta. Não que a escuta seja irracional, 
mas o que raciocina aqui é de ‘uma outra cena’. 
Ao enodarmos este pressentimento do sujeito, 
no real, estaremos mais próximos de ‘des-ser’ 
da razão e irmos ao encontro do saber que há na 
estrutura. Uma bússola do analisante em meio 
ao engodo do enamoramento no fantasma, e uma 
direção para o analista em seu ato.

Palavras-chave: crise, saber no real, pressenti-
mento, função da pressa. 

1 Psicanalista – Aleph - Escola de Psicanálise - Belo Horizonte. 

E-mail: siqueiracarvalho@hotmail.com
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A lógica do pressentimento

“ existe saber no real”
(Lacan, 2003, p. 312.)

Insisto em escrever algo daquilo que insiste em 
não se inscrever. Não por acaso, mas pelo caso, que insisto 
nisto: há saber no real. E um pressentimento de uma 
analisante em crise nos retorna ao rigor neste saber. Alguns 
poderiam questionar: e por acaso o real sabe de alguma 
coisa? O real não precisa saber, a ele não falta nada. Nele, 
real, há um saber, de elevada estima ao psicanalista, que, 
por princípio ético, precisa o ler. É bem isso, digo, saber ler 
o saber no real, que pode se tornar uma saída em tempos 
de crise. Toda crise é econômica, seja ela do estado ou do 
sujeito. Um desajuste econômico é exatamente aquilo que 
escutamos de um sujeito em crise. Um não enodamento 
da castração, o abafamento do saber do real, a recusa da 
Matemática, não é esse o problema de nossos analisantes e 
de nossos governantes? Estes últimos talvez ainda piores, 
por uma pegada perversa, do famoso ‘eu sei bem, mas 
mesmo assim...’.

Quando uma mulher, em análise, lhe disser que 
está tendo um pressentimento, é importante acreditar nisto! 
Nada místico, nada espiritual, algo de real, basta escutá-lo 
como tal e assimilar a sua lógica de funcionamento. Neste 
rumo, será que o que Freud recomenda como técnica da 
‘atenção flutuante’ é uma escuta exclusiva deste saber 
no real? Isto é, a escuta seletiva daquilo que, neste caso 
em questão, aparece sob o nome de “pressentimento”? 
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Uma escuta da enunciação e não um raciocínio do que 
se escuta. Não que a escuta seja irracional, mas o que 
raciocina aqui é de ‘uma outra cena’. Ao nos fiarmos neste 
pressentimento que vem do real estaremos mais próximos 
de ‘des-ser’ da razão e irmos ao encontro do saber que há 
na estrutura. Os termos ‘raciocínio’ e ‘razão’ nos remetem 
a rationem, que em latim significa cálculo, medida, conta. 
E o que nos interessa enquanto psicanalistas é o cálculo 
pelo afeto em jogo, uma conta que leva em conta a pulsão, 
ou seja, uma razão, pressentida sobre, inclusive, o que há 
do ponto de vista econômico. Na Matemática, ‘razão’ é o 
resultado de uma divisão. Termo propício para o trabalho 
aqui em questão, pois escrevo de uma divisão, a razão de 
um sujeito entre o seu fantasma e o real, e que, pela via do 
pressentimento encontra uma saída de conclusão.

A analisante chega aos meus cuidados, alguns 
dias depois de sua reação de fúria e agressividade contra 
o namorado, ao tomar conhecimento de uma traição 
que já vinha se arrastando ao longo do namoro. Falava 
da dificuldade de se desligar desta pessoa com a qual se 
relacionou e se dizia culpada pela reação agressiva que ela 
teve diante da constatação dos fatos. Aqui me lembro de 
Lacan, na última lição do seminário da Ética, ao nos propor 
que “a única coisa da qual se possa ser culpado, pelo menos 
na perspectiva analítica, é de ter cedido de seu desejo” 
(LACAN, 2008, p.373). 

Confrontada com a divisão, ao longo das sessões, 
a analisante chegou a uma razão: se deu conta da sua 
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idealização da relação. Porém, o ex-namorado a procurava 
e tentava reatar o relacionamento, e, ao mesmo tempo em 
que ele investia, ela percebia nele os mesmos traços e os 
velhos comportamentos que a levariam a repetir toda a cena 
de grande sofrimento, de considerável desapontamento e 
de uma possível nova reação agressiva. E é aqui que uma 
torção se dá em análise, a partir da frase: “fico com um 
pressentimento de que seu eu for, novamente vai dar errado! 
Mas eu acabo não dando valor pra este pressentimento e 
aí novamente me vejo anulada e triste. Isso não adianta!”. 
Retomo Lacan: “algo se desenrola em torno da traição, 
quando se a tolera [...] se cede a ponto de diminuir suas 
próprias pretensões [...] aqui vocês podem estar certos de 
que se reencontra a estrutura que se chama ceder de seu 
desejo” (LACAN, 2008, p.375).

Fiar-se neste pré-sentimento e não dar passos de 
errância é enodar-se no saber que se apresenta no sujeito, 
algo do real, que, através da idealização, fica anulado, 
esquecido e perde seu efeito de borda. Como a analisante 
mesma diz, de forma exclamativa: “vai dar errado!” e “não 
adianta!”. O fantasma não adianta, ele é a estagnação no 
gozo. Um axioma constante pelo qual o sujeito estabelece 
alguma entrada no real (LACAN, 2003, p.326-327). Mas 
ficar por aí, sem nada querer do saber, é mesmo quando 
alguém pode entrar em crise, se trair, se atrasar, não se 
adiantar e ceder de seu desejo. 

Tocada em algum ponto do seu gozo, a analisante 
calcula: “Preciso cercar isso”. Cercar o empuxo ao 
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enamoramento, não do parceiro idealizado, mas se cercar 
do enamoramento do seu fantasma. O esvaziamento da 
idealização é uma ressonância deste passo de cerco ao gozo. 
Esta pegada clínica já nos foi apontada por Lacan ao dizer 
do cuidado com o enamoramento no fantasma, no qual o 
sujeito cai como “la dupe” (LACAN, 1973-1974, lição 15), 
ou seja, como “a presa” do fantasma. Posição que distancia 
o sujeito de seu encontro com o saber do real. Retomo uma 
frase do meu trabalho do ano passado publicado na Revista 
Transfinitos n.º14 do Aleph Escola de Psicanálise: “O 
imperativo de amar e se fazer amada, é o que muitas vezes 
impede uma mulher de desprender-se do fantasma para 
colar no real da estrutura” (CARVALHO, 2015, p. 218).

O saber do real reaparece na analisante, com 
outras palavras: “Quando me agarro nos fatos e menos na 
imaginação, eu fico melhor. Algo me diz que é para eu não 
ir e dar um tempo para ver se é isso mesmo”. Pois bem, 
agarrar-se nos fatos para se antecipar, mesmo que seja para 
concluir logo que é preciso dar um tempo. Isso nos remete 
ao que Lacan disse sobre a ‘função da pressa na lógica’, 
afirmando que “é na urgência do movimento lógico que o 
sujeito precipita simultaneamente seu juízo e sua saída, no 
sentido etimológico do termo ‘de cabeça’” (LACAN, 1998, 
p. 206).

Não se trata de precipitar-se em erro, mas de 
se antecipar sem hesitar, pois isso é o que pode “cercar”. 
Um pré-sentimento que vem do real é o que pode barrar 
o gozo, como uma conclusão lógica antecipada. O 
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momento de concluir advém de uma tensão temporal, via 
pela qual, um sujeito se antecipa ‘de cabeça’. Anúncio de 
uma possibilidade de corte, no presente, frente ao gozo 
pré-sentido. Conforme Lacan, no seminário Encore, “a 
função da pressa (hâte) é a função desse pequeno a, desse 
pequeno h(a)té” (LACAN, 2005, p.120). Manifestação 
deste saber do real, onde o a se apressa em se apresentar, 
terreno propício para que o convidemos a se colocar. O 
analista precisa ser este anfitrião atento, que não somente 
convida o objeto a para se apresentar, mas logo, sem 
hesitar, ajeita um bom lugar para esse pequeno apressado 
participar. Um lugar estratégico para poder entrar na roda 
e se enodar, sem a obrigação de ter que se comportar. 

Existe um chamado de Lacan para que sejamos 
tolos (dupes) do real, ou tributários da “boa tolice, aquela que 
não erra” (LACAN, 1973-1974, lição 3). Uma convocação 
para nos permitirmos sermos guiados pelo pré-sentimento 
apressado, que insiste em se fazer presente, mesmo 
quando não é convidado. Uma conclusão, uma certeza 
antecipada de corte. Uma bússola do ato analítico, e uma 
direção de corte para o analisando em meio ao engodo do 
enamoramento no fantasma. 

Escutar o pressentimento de uma mulher pode 
nos ensinar antecipar e não perder o time de, com o objeto 
a, poder manejar. O pequeno apressado [h(a)té] está por 
aí, queiram ou não, ele vai se antecipar à festinha neurótica 
de cada dia. Ele vai antecipar-se ao gozo e apontar um 
corte, inclusive pela via do corriqueiro “pressentimento”. 
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Este convidado de especial estima ao psicanalista pode 
fazer toda diferença no desenrolar da festa. Depende de 
como o analista irá recebê-lo, se vai escutá-lo, onde irá 
assentá-lo e de que irá servi-lo. No banquete, de Platão, o 
pequeno apressado se antecipou sem ser convidado, mas 
precisou que o primeiro protótipo de psicanalista fizesse 
o papel de anfitrião e logo lhe oferecesse uma colocação. 
De forma moëbiana, o desejo e o gozo se apresentaram 
no enamoramento de Alcibíades, mas coube àquele da 
escuta do real, dar o devido lugar ao fantasma e apontar um 
escoamento do gozo. Este da Ágora e o outro da Seleção, 
dois Sócrates que sabiam muito bem driblar uma demanda 
e estrategicamente transformar o gozo em ‘golzo’.

Sejamos bons anfitriões do objeto a! No 
trânsito dos significantes, deem passagem a este pequeno 
apressado! Esta foi a tolice de Lacan, ao retomar a tolice 
de Freud: ambos colaram no saber do real, na escuta não 
foram tapados, e, no final das contas, causados como bons 
e atenciosos anfitriões, não erraram! 

Abstract: Every crisis is economic, whether the 
state or the subject. Knowing how to read the 
knowledge in the real is a direction in times of 
crisis. A feeling of a patient returns us to the rigor 
in knowledge in the real. A hearing of enunciation 
and not reasoning than listening. Not that listening 
is irrational , but the reasoning here is from ‘an 
another scene’. When we listen to this subject’s 
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feeling, in real, we will be closer to ‘de-being’ of 
reason and go to meet the knowledge that is in the 
structure. A compass of the patient against the 
mistake of love the fantasy, and a direction for the 
analyst in his act.

Key-words: crisis, know in real, feeling, hurry 
function.
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A função mais-um no cartel

Marisa G. Cunha Martins1

Sumário: A autora discorre sobre a estrutura do 
cartel, situando as modificações elaboradas por 
Lacan no curso de sua obra. Destaca as distinções 
salientadas por Lacan na estrutura de um grupo e 
na do cartel. No grupo, é a relação dual, especular 
que toma corpo, podendo manifestar-se também 
no cartel, se a função mais-um não se encontrar 
presente no um a um da estrutura. Em seguida, 
relata a experiência vivida por um cartelisante 
que ocupara a posição da função mais-um em um 
cartel, marca a importância das manifestações 
trazidas pelos sonhos – um saber sobre a verdade 
e sua relação com o impossível.

Palavras-chave: função mais-um, cartel, sonhos.

Os cartéis passaram a ser considerados como 
o núcleo da transmissão do saber psicanalítico. A ideia do 

1  Psicanalista. Membro da ATO - escola de psicanálise.
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cartel parte de uma determinada concepção da formação 
do analista: a de transformar uma transferência dirigida 
a alguém que sabe e a quem se pede que ensine numa 
transferência de trabalho, quer dizer, num desejo de 
produzir dirigido para um lugar em que essa produção 
possa ser exposta; transformar o que poderia ser a busca 
de uma verdade doutrinal num saber sobre a verdade e sua 
relação com o impossível (JIMENES, 1994, p. 12) 

Esse trabalho foi elaborado num ensejo de poder 
dizer da experiência da função do mais-um em um cartel. 
Para tanto, será feita uma breve descrição da formalização 
do cartel em Lacan, situando desde o momento de sua 
criação às modificações que foram acontecendo de acordo 
com os avanços desenvolvidos por Lacan. 

Em 21 de junho de 1964, Lacan funda a Escola 
Francesa de Psicanálise e propõe que a adesão à Escola seja 
“feita mediante apresentação a ela num grupo de trabalho” 
(LACAN, 2003, p.238). Um pequeno grupo, diz ele, em 
que “cada um deles se comporá de no mínimo três pessoas e 
no máximo cinco, sendo quatro a justa medida. MAIS UM 
encarregado da seleção, da discussão e do destino a ser 
reservado ao trabalho de cada um” (LACAN, 2003, p.235). 
A esse pequeno grupo constituído por escolha mútua Lacan 
vai chamar de Cartel.

Segundo Jimenez (1994), nas Jornadas de 1975 
da Escola Freudiana de Paris, os psicanalistas dessa Escola 
se reuniram para uma discussão sobre o Cartel, pois, até 
essa época, há quase onze anos da fundação da Escola,  
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ainda não existia uma representação verdadeira do cartel 
e da lógica do mais-um. Dessa forma, Lacan esclarece que 
a origem etimológica da palavra cartel provém da palavra 
cardo, que significa, em latim, gonzo, dobradiça, e também 
tem relação com o número quatro. Sua estrutura é a do nó 
borromeano, que é matematicamente designado por x, o 
número de anéis, e +1, a qualidade borromeana. É sabido 
que o nó borromeano é constituído por um entrelaçamento 
de três anéis, e basta que corte um para que os outros se 
soltem. Assim como o nó, Lacan pensa o cartel, ou seja, 
três elementos mais-um. O mais-um aqui, representa a 
qualidade borromeana que sustenta a amarração do nó, 
fazendo com que permaneçam juntos os elementos do 
cartel.  

Em R.S.I, na aula do dia 15 de abril de 1975, 
Lacan faz referência ao cartel: “Mas foi bem por isso que 
me vi, no fim dessas jornadas, tendo que responder a algo a 
que ninguém, é claro, prestara atenção na Escola, ou seja, 
no que constitui o que a gente chama de cartel”. E ele segue 
explicando o porquê da configuração que fez do cartel, ou 
melhor, porque colocou que precisamente “um cartel parte 
de três mais uma pessoa, coisa que, em princípio, faz quatro, 
e que dei como máximo cinco, graças ao que, faz seis. Quer 
isso dizer que eu penso que, como o nó borromeano, há três 
que devem encarnar o Simbólico, o Imaginário e o Real?” 
Lacan deixa claro que para que um nó se constitua, o 
ponto de partida se encontra “na não-relação sexual como 
buraco”. Por isso, um cartel não se forma com apenas duas 
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pessoas, e sim pelo menos três, o que já faz quatro, e já 
inclui a mais uma, mesmo que só sejam três. E se uma 
só for retirada o grupo se desfaz. Para que se dê a prova 
de que o nó é borromeano e que ali se encontram as três 
consistências mínimas que o constituem, é necessário que 
se tire uma real. “Em três não se sabe nunca qual das três 
é real, e é por isso que é necessário que sejam quatro...” 
(LACAN, aula de 15 de abril de 1975).

Contudo, Cabas nos diz que o sinal mais que 
integra essa função mais-um não indica uma adição. Esse 
um não se adiciona, sua propriedade associativa se reduz a 
zero. “O resultado é que o “mais” não é um signo algebraico; 
é um significante que denota a separação. A fórmula “quatro 
mais um” deve ser lida ao pé da letra: quatro separados um 
por um” (CABAS, 1994, p. 52).

Mas voltando a Jimenez (1994, p. 14), ela situa 
que, das discussões sobre o cartel, fica claro que “a função 
do mais-um deve ser individualizada e encarnada em 
uma pessoa”. O mais-um nunca poderia assumir o lugar 
de um líder, não se situar no lugar do coordenador de um 
grupo, nem se passar por um professor ou por um analista. 
Entretanto, com a dissolução da Escola em 1980, Lacan 
descola rumo à Causa Freudiana, e, munido de experiências 
alcançadas ao longo desses onze anos de Escola, faz novas 
indicações sobre o funcionamento do Cartel. 

Segundo essa autora, Lacan formaliza que, 
para se constituir um cartel, quatro pessoas devem se 
escolher para fazer um trabalho que deve ter no final um 
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produto. Ele especifica que esse produto não deve ser 
coletivo, e sim, individual. Num segundo momento, o 
cartel deve passar pela eleição de um mais-um que passe 
pela concordância dos demais membros e uma demanda 
deve ser feita ao elemento eleito. A função do mais-um é 
de velar pelos efeitos internos e provocar uma elaboração, 
bem como selecionar, discutir e dar saída ao trabalho de 
cada um. Como o mais-um é qualquer um, a ele também 
fica estabelecido produzir um trabalho, da mesma forma 
que qualquer outro participante do cartel.

Cabas (1994, p. 51) precisa que a função mais-um 
se encontra presente em todo grupo humano. E que, “tal 
como ocorrera com a libido (que até o advento de Freud 
ficou oculta sob o limo da sugestão) a função do mais-um 
permaneceu na penumbra velada pelo brilho que envolve 
a presença do ideal”. Ele comenta que diante de um final 
de análise em que a identificação se dava ao analista, 
Lacan encontra uma maneira diferente pela qual há uma 
separação do sujeito e do Outro da transferência, sem que 
se dê o rompimento do laço que o liga à linguagem.  Nesse 
momento ele situa a função do mais-um, uma função ímpar.  

Esse mais-um que é qualquer um, portanto, 
deve ser alguém, uma pessoa, e Lacan afirma seu propósito 
de isolar essa pessoa do grupo. Cabas (1994) interroga: 
Como entender isso? Segundo ele, a psicanálise, a partir 
da transferência, coloca em evidência a propriedade do 
significante, que é encarnar-se. A transferência visa a um 
encontro com alguém que possa encarnar um Outro. Um 
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Outro suposto saber a significação do sintoma. “Nessa 
experiência onde o sujeito se endereça a alguém (e por certo 
uma pessoa), como desconhecer que o estofo desse alguém 
é um objeto, um cujo nome é “nada”?” (CABAS, 1994, p. 
54). Essa é a lei de todo endereçamento do sujeito ao saber. 
É por isso que Lacan não concorda quando se diz que o 
mais-um não deve ser encarnado para que não se alimente 
os fenômenos de grupo e a cristalização do líder. Cabas 
entende o mais-um como sintoma da transmissão, um 
sintoma que não se reduz, dentre outros, como é o caso da 
psicanalise, a psicanalise como sintoma social.   

Este cartel está acontecendo na formalização 
dada em 1975: “um cartel parte de três mais uma pessoa, 
coisa que, em princípio, faz quatro, e que dei como máximo 
cinco, graças ao que, faz seis” (LACAN, aula de 15 de abril 
de 1975). O cartel iniciou-se da seguinte forma: quatro 
pessoas com certo saber sobre o discurso psicanalítico, mas 
que ainda não haviam passado pela experiência do cartel, se 
reuniram e escolheram mais-uma. A essa mais uma pessoa 
foi confiado o tema do estudo: um saber sobre o cartel.  
A princípio, o mais-um foi encarnado pelo grupo como o 
sujeito suposto saber desse discurso. Esse sujeito, alguma 
coisa sabia, sabia que não podia encarnar um mestre nem 
mesmo um analista, nem se colocar na posição de um líder, 
para não se promover a cola num Ideal. E também sabia 
que dessa empreitada muito iria colher. E assim, o grupo 
avançou. O mais-um apostava em si e nos membros do 
grupo, e estes apostavam no mais-um. 
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No primeiro encontro, o grupo colocou suas 
curiosidades e suas dúvidas quanto ao tema, e o mais-um, 
que naquele momento exercia a função de mestre, ficou 
encarregado da seleção de alguns textos. Em cada encontro, 
as discussões dos textos ficavam mais calorosas, o cartel 
parecia ter engrenado. Assim, o mais-um entendeu que 
chegara o momento de nomear o cartel para fazer sua 
inscrição na Escola, delegando aos membros do grupo um 
por um a tarefa de buscar um nome. A implicação nessa 
tarefa foi tamanha que os participantes descolaram do líder 
e o cartel decolou. Foram meses de pesquisas, e cada um 
trazia junto com a sugestão do nome a sua questão que 
mais tarde se tornaria a produção de cada um.

Dessa forma, de encontro a encontro os textos 
apontavam uma articulação do cartel com a Escola e o Passe. 
As discussões desse entrecruzamento esbarravam sempre 
na escuta psicanalítica, momento em que os participantes 
falavam de sua clínica, expondo seus impasses. Não foi 
por mera coincidência que o cartel foi nomeado e inscrito 
“Escola, Cartel, Passe: impasses”. Esse nome, essa inscrição 
não foi sem efeitos, apontou o âmago do menos-um, apontou 
o significante do Outro barrado em que se consiste o mais-
um no cartel, instituindo a angústia do não saber. Mas, 
ao mesmo tempo essa angústia do não saber implicava 
uma causa, um desejo de saber que mantinha o grupo e o 
animava ao trabalho.
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Foi então, que esse mais-um eleito pelo grupo 
caiu nas amarras das imagens oníricas que o remeteram ao 
significante toquarto. Essas imagens eram impressas no 
corpo em negrito e trazia todas as letras causando angústia 
e confusão. Que lugar melhor para desvendar essa incógnita 
senão a análise? Era ali, tentando interpretar os caminhos 
mostrados pelos sonhos que sempre ocorriam, atenta aos 
transbordamentos do inconsciente e às pontuações do 
analista, que corpo e mente encontravam significado para 
a torrente que dali era cuspida por um vulcão em erupção.

Uma grade, tecida com os significantes que 
esse sujeito dispunha, era um símbolo que o atormentava, 
gerando impedimento e horror. Depois do primeiro 
sonho já explicitado, as imagens oníricas não cessavam, 
parecia mostrar a esse sujeito o esburacado da grade 
que o convidava à libertação. Mas a trouxa em que ele se 
identificara era muito pesada, impedindo sua saída mesmo 
quando um outro abrira a grade apontando sua libertação. 
Do lado de fora havia muitos degraus, uma subida muito 
íngreme que o impelia ao desvanecimento. Como podia 
esse sujeito almejar tamanha altura, se aos seus quatro 
anos passara por uma experiência em que outras crianças 
se encontravam no topo da escada por ter asas, enquanto 
ela, que não as tinha, ficava ao pé da escada.

Porém, outras cenas vieram. O sujeito agora 
se encontrava no alto de uma montanha, onde um vulcão 
adormecido oferecia suas lavas já endurecidas como 
escapatória. Do cume, essa criança descia, fazendo de 
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escada as marcas cravadas no solo, chegando a um enorme 
círculo que lhe indicava uma saída, um lugarejo repleto de 
labirintos, em que essa criança novamente se perdia. Mas 
as cenas não cessavam. Dessa vez, aparece um pai, não o pai 
castrador, gozador, detentor da Lei. Mas um pai que toma 
uma mulher como causa para seu desejo, um pai “père-
vertidamente orientado, isto é, feito de uma mulher, objeto 
pequeno a que causa seu desejo” (LACAN, RSI, aula de 21 
de janeiro de 1975). Esse pai, como função de sintoma, 
indica uma mulher que aponta a esse sujeito uma saída 
pelo enquadramento de uma janela. Esse sujeito ainda 
resiste, pois o salto era alto demais, portanto, ele corria 
o risco de se machucar, até mesmo, se perder. Mas, ao se 
aproximar da janela avista lá embaixo aquela grade. Aquela 
grade que tanto o detinha, trazendo impedimentos, agora 
se transformara em uma rede pronta a acolher aquele 
sujeito para libertá-lo. Assim, ele saltou, saltou para o 
infinito, sem perceber que lá embaixo, ao lado de um 
automóvel, lhe esperavam seus filhos. Mas A Mulher disse-
lhe: podem embarcar cada um em um compartimento. O 
sujeito pergunta: para onde vamos? Ela responde: o destino 
não importa. Desse sonho, o sujeito deduz que o pai como 
função de sintoma, como pai real, aponta um mais além, 
um não-todo fálico. Um mais além, lugar indeterminado, 
lugar ímpar, onde não comporta o duplo.

 Dafunchio (2013), observa em Lacan que a an-
gústia como nominação do real equivale à identificação pri-
mária em Freud e faz função de enlaçamento. Assim sendo, 
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essa função mais-um aponta para o lugar da ex-sistência, 
lugar da exceção que possibilita ao falasser fazer uma nova 
invenção. 

Segundo Duret (1994, p. 172), “o cartel em 
sua estrutura antecipa o final de análise” em que duas 
experiências podem acontecer para o sujeito, sendo 
diferentes para o analista e para o analisando. Lacan situa 
uma experiência de désêtre para o analista e a destituição 
subjetiva para o analisando. “Algo do final de análise pode 
ser desenhado em termos do désêtre (des-ser)” na estrutura 
apresentada pelo cartel, “pois não se pode cair no engodo de 
uma equivalência ou identificação da função do mais-um, 
com a do sujeito suposto saber”.

O cartel aqui descrito se encontra com mais de 
um ano de trabalho. A função mais-um deverá continuar 
circulando entre os participantes proporcionando a cada 
um sua produção, pois o cartel, desde o momento em que 
foi instituído, implica uma função de limite que é, desde já, 
dada, “permitindo romper também com a função do grupo de 
se perenizar, estabelecendo em seu funcionamento mesmo a 
antecipação de sua dissolução, de sua redução ao nada que 
ele é feito para velar” (LÉRÉS, 1994, p. 150).  

Sommaire:  L’auteur discourt sur la structure du 
cartel à mesure qu’elle y repère les modifications 
élaborées par Lacan au cours de son travail. Elle met 
en évidence les distinctions soulignées par Lacan 
dans la structure d’un groupe et dans la du cartel. 
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Dans le groupe, c’est la relation duale et spéculaire 
qui prend corps, pouvant aussi se manifester dans 
le cartel, dans le cas-où la fonction plus-un ne 
se trouverait pas présente dans le un à un de la 
structure. Ensuite, l’auteur rapporte l’expérience 
vécue par un cartélisant ayant occupé la position 
de la fonction plus-un dans un cartel et affirme 
l’importance des manifestations apportées par 
les rêves - un savoir sur la vérité et son rapport à 
l’impossible.

 Mots clé: fonction plus-un, cartel, rêves.
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Inibição, sintoma e angústia: 
enodamento borromeano

Maria Luiza Bassi1

Resumo: Esse texto pretende levantar questões 
que remetem à posição do sujeito frente a uma 
experiência de real enodando inibição, sintoma e 
angústia.

Palavras-chave: Real; simbólico; imaginário; 
inibição; sintoma; angústia. 

Freud, em seu texto de 1926: “Inibição, Sintoma 
e Ansiedade”, trata a angústia como algo que se sente, um 
estado afetivo que se apresenta no corpo. Seria uma reação 
a um estado de perigo e reproduzida diante de uma possível 
ameaça. 

Lacan (1962-63), no último capítulo do 
Seminário 10, diz que a angústia está relacionada de 
maneira complexa com o desejo do Outro e indica que a 
função angustiante do desejo está ligada a “eu não saber 
que objeto a sou para esse desejo”. (p.353) 

1  Psicanalista. Membro da ATO - escola de psicanálise.
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Por meio do Estádio do Espelho, Lacan (1949) 
constrói uma teoria da formação da função do eu a partir 
de um aspecto instantâneo da imagem, de uma identificação 
que produz uma transformação no sujeito, momento jubila-
tório que constitui a matriz simbólica da constituição subje-
tiva. Avança quando nos apresenta o esquema ótico criando 
aí o furo, o vazio (-φ), ou seja, aquilo que acontece no lado 
esquerdo não necessariamente se reproduz do lado direito, 
existe uma assimetria. O sujeito responderia a essa assime-
tria com inibição, sintoma e angústia. Lacan, a partir do va-
zio e da falta, constrói o conceito do objeto a e da angústia.

Interessante ressaltar que essa operação 
de unificação do corpo Real, ou seja, organização do 
caos pulsional do corpo em uma unidade, não se dá 
naturalmente, não depende apenas da presença de um 
espelho. É preciso que esse espelho possa encarnar uma 
dimensão simbólica que vai se constituir a partir do olhar 
do Outro. O júbilo aparece no momento em que o Outro 
lhe confirma. Podemos pensar que, nesse momento inicial 
de constituição psíquica do sujeito, houve um enodamento 
entre o Real do corpo, Imaginário do corpo e Simbólico, 
que faz a mediação entre os outros dois.

No momento de constituição de uma imagem de 
a - i(a)- que suporta o eu(m) fica marcada a pretensão do 
sujeito de construir uma imagem perfeita, ideal – eu ideal, 
que possa responder ao olhar do Outro. Mas, na realidade, 
essa imagem apenas circunda a falta, o não especularizável, 
ou seja, o a.
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Através do i(a) fica marcada a impossibilidade 
de uma imagem perfeita, de uma resposta perfeita, de uma 
relação toda. Dessa forma, como a questão sobre o olhar e o 
desejo do Outro permanece, é preciso tentar uma resposta 
por uma via que não a imagem especular.

Que queres de mim? Numa tentativa de 
responder à demanda do Outro, diante da possibilidade 
de ser castrado ou não ser amado, o sujeito se angustia e 
constrói o fantasma (S◊a)

O fragmento clínico de uma menina de 15 anos 
diz da resposta do sujeito frente a uma experiência de real, 
em que a angústia toma o corpo, inibe a função motora de 
caminhar e produz um sintoma. Segundo ela, certo dia 
estava na escola e sentiu um mal-estar súbito, acompanhado 
de falta de ar e, a partir daí, não conseguiu mais andar. 
Foi internada em um hospital, onde foi realizada extensa 
investigação diagnóstica, com a conclusão de que seria um 
“transtorno somatoforme não especificado”. (F45.9).

Em uma das sessões, a menina revela um 
incidente familiar no qual a mãe se depara com algo 
inesperado no comportamento da filha, algo divergente 
daquilo que esperava da menina.

Selecionei um pequeno fragmento em que a 
menina me mostra seu “livro de cabeceira” e cita o trecho 
preferido “Então essa é minha vida. E quero que você 
saiba que sou feliz e triste ao mesmo tempo, e estou tentando 
entender como posso ser assim”. Uma questão endereçada 
“tentando entender?” marca para a menina o ponto de 
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real que diz de um não saber e possibilita o início de uma 
elaboração de sua posição subjetiva.

A partir do momento em que algo é revelado à 
mãe, algo estranho (unheimlich) aparece. A fantasia que 
sustentava a posição de sujeito vacila, a menina despenca, a 
angústia toma o corpo que fica imobilizado, impedido. “... 
a inibição, como o próprio Freud articula, é sempre negócio 
de corpo ou de função” (LACAN, 1975, p.6).

Logo no início do texto “Inibição, Sintoma e 
Ansiedade”, Freud (1926) assinala que o mais característico 
da inibição é evitar, poupar o desencadeamento da angústia 
a partir do impedimento de uma função. A inibição parte 
do eu e procura evitar um conflito com o Supereu e com o 
Isso, evitando o recalcamento e freando o movimento do 
simbólico.

 Lacan (1962-63) nos apresenta no seminário 10 
um quadro em que a inibição é o ponto de partida, ponto 
zero de angústia numa tentativa de evitar toda e qualquer 
dificuldade e movimento. Esse quadro nos traz uma 
dimensão clínica muito importante. A inibição localizada 
no ponto zero resguarda o sujeito de qualquer angústia. 
O impedimento é da ordem da inibição, mas leva consigo 
certa dimensão sintomática. O impedimento vem quando 
a inibição se sintomatiza. O sujeito se faz presente aí e 
percebe que esse impedimento pode dificultar a sua vida: 
o sujeito ainda limitado em seu movimento começa a se 
angustiar, apresentando certo embaraço. No decorrer das 
sessões, a menina passa a questionar o diagnóstico recebido 
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e quer saber a razão de estar impedida de andar: seria uma 
doença grave? Voltaria a acontecer?

Ainda, seguindo esse mesmo quadro, Lacan 
(1962-63), para dizer do acting out e da passagem ao 
ato, trabalha dois casos de Freud : “Dora” e “A jovem 
homossexual”, nos quais apresenta uma lógica que leva  o 
sujeito do acting out à passagem ao ato.

No caso Dora, Lacan qualificou como acting 
out todo o seu comportamento na casa dos K, como se ela 
estivesse numa cena. O acting out “é essencialmente, alguma 
coisa que se mostra na conduta do sujeito, sua orientação 
para o Outro deve ser destacada” (LACAN, 1962-63, p. 
137), se caracteriza por colocar claramente a dimensão do a 
da pulsão na cena. No caso da jovem homossexual, o acting 
out está no tempo entre o cortejo à dama até o momento em 
que ela passeia acompanhada da mesma, diante da janela 
do pai. É aos olhos de todos que a conduta dessa jovem é 
exibida.

Na cena do lago, quando o Sr. K diz à Dora 
que a sua mulher não valia nada para ele, ela – Dora – cai 
de cena . Perde a possibilidade de identificação com ele 
e sua questão sobre a feminilidade fica em aberto. Dora 
passa ao ato e dá uma bofetada no Sr. K. No caso da jovem 
homossexual, quando ela passeava diante da janela do pai e 
ele lhe dirige um olhar fulminante, a dama rompe a relação 
entre elas. Nesse momento, a jovem se atira na linha do 
trem. A passagem ao ato implica a queda da cena.
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No caso de nossa menina, a paralização da função 
de caminhar seria uma atuação? De formas diferentes, o 
corpo está em jogo tanto no acting out como na passagem 
ao ato. No acting out, o corpo entra na cena que é dirigida 
ao Outro. A passagem ao ato implica a queda da cena. No 
momento em que a mãe toma conhecimento das mensagens 
da menina com os colegas, a imagem que a representava 
para os pais é desmontada e ela cai de cena.

Questões que nos remetem à posição do sujeito 
frente ao Real enodando inibição, sintoma e angústia. A essa 
menina foi ofertada uma escuta diferenciada, que permitiu 
que o discurso fosse colocado em ação no campo do 
simbólico, bordejando o gozo fálico, reduzindo a abertura 
da angústia no imaginário/corpo. Esse trabalho permitiu 
traçar com a linha do inconsciente uma possibilidade de 
escrita do sintoma e através da escuta das representações 
pré-conscientes a falta no Outro pode se inscrever. Surge 
o sujeito desejante permitindo que a menina se deparasse 
com sua divisão e iniciasse um questionamento sobre sua 
posição de sujeito.

Resumen: Este texto tiene como objetivo plantear 
cuestiones que se refieran a la posición del sujeto 
delante a una experiencia de real entrelazando 
ihnibición, síntoma e ansiedad.

Palavras clave: Real; simbólico; imaginario; 
ihnibición; síntoma; ansiedad.
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O desejo do analista como 
operador lógico e o espaço de 
ex-sistência

Maria Aparecida Oliveira do Nascimento1

Sumário: a autora busca trazer um ponto de entre-
laçamento do desejo do analista como um operador 
lógico que incide num espaço de ex-sistência.

Palavras-chave: buraco, consistência, ex-sistência, 
desejo do analista, nó borromeano, inibição, sinto-
ma, angústia.

Que história é essa de buraco, de consistência 
e de ex-sistência? O que faz com que a psicanálise opere a 
partir desses campos? Pois, estamos às voltas com um tipo 
especial de saber, esse saber inconsciente, que implica o 
sujeito, o qual aí coloca algo de si. Partindo da chamada 
da jornada da Ato - escola de psicanálise, busco trazer um 
ponto de entrelaçamento do desejo do analista como um 
operador lógico que incide num espaço de ex-sistência.

O trabalho analítico opera, então, por meio de 

1 Psicanalista. Membro da Ato-escola de psicanálise
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um corte que intervém para abrir um espaço, uma brecha 
entre um significante e outro. Podemos dizer que a análise 
é um espaço entre dois espaços de ex-sistência. 

Se a ex-sistência se define por relação a uma certa 
consistência, se essa ex-sistência é de certa maneira esse 
em volta do que se evapora uma substância [...] nem por 
isso a noção de uma falha, a noção de um buraco, mesmo 
em algo tão extenuado quanto à existência, deixa de 
manter seu sentido. Pois se eu lhes disse de início haver 
no simbólico um recalcado, há também no real algo que 
faz buraco, há também no imaginário, Freud se deu bem 
conta, e foi por isso que burilou tudo que há de pulsões 
no corpo como estando centradas em torno da passagem 
de um orifício a outro. ( R.S.I. pág 19)

Ex-sistência seria, assim, o efeito que um 
registro, furando o outro, provocaria ao criar um espaço ao 
mesmo tempo fora e interno ao primeiro. É o que enoda 
desejo e real e o que sustenta o desejo do analista.    

Lacan aponta que real, simbólico e imaginário 
têm um sentido, sentidos diferentes, mas com uma medida 
comum. E todos se referem ao real, ao real pelo qual cada 
um responde. O real, no ponto triplo do cruzamento dos 
três elos, é a medida comum. Assim, o objeto a, objeto 
impossível e inatingível, vem alojar-se no encaixe central 
dos três elos, onde o buraco de um conjuga-se triplamente 
ao buraco dos outros dois, fixando o vazio da sua ausência. 
Portanto, o buraco central permite situar três campos de 
ex-sistência: o sentido, o gozo fálico e o gozo do Outro.

A inibição, como nominação do imaginário, 
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produz-se no campo do simbólico como efeito do 
imaginário e constitui laço entre o real e o simbólico. 
A angústia, nominação do real, produz-se no campo do 
imaginário, no corpo, como efeito do real e constitui o 
enlace do simbólico e do imaginário. O sintoma, nominação 
do simbólico, que constitui laço entre o imaginário e o real, 
produz-se no campo do real, como efeito do simbólico.

Essa amarração feita a 3, onde um não é sem 
o outro e só se desfaz quando um dos elos se desata, 
sustenta-se no tecido vazio que é o nó. Lacan, em R.S.I, 
diz-nos que “o nó borromeano pode ser escrito, pois ele é 
uma escritura. Uma escritura que suporta um real”. (R.S.I. 
pág. 9).

Gilda Vaz aponta que

“É preciso amarrar a estrutura e fazer o nó que supõe 
escrever o buraco que resulta do próprio enodamento. 
É a função do desejo do analista que mantém em tensão 
esse lugar da falha e possibilita uma superfície discursiva 
pela qual a palavra pode fazer cortes e produzir novos 
enodamentos. Não é dar significação ou decifrar o que 
está escrito, mas produzir uma nova escrita”. (Rodrigues, 
pág. 122).

Tomemos um caso clínico para ilustrar:
Uma paciente, tomada de muita angústia, 

depois de “dar um tempo na análise” resolve se internar 
em um hospital psiquiátrico. Não quer que sua analista 
vá vê-la e fica cerca de trinta e poucos dias internada. No 
entanto, mantém um certo contato através do WhatsApp. 
Nas suas idas e vindas, fala da vida no hospital, dos filhos, 
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do marido. Tento não render muito assunto, pois o telefone 
não é o meio mais adequado para se trabalhar, mas permito 
que fale, é o que fez algumas vezes, apesar do risco que 
corria, pois não é permitido usar telefone.  Assim que sai 
do hospital pede para voltar. Lá me diz que não quer saber 
da psicanálise, pois é muito dolorido e profundo. Digo que 
não importa o nome que se dê, mas que é importante que 
fale. E ela então retoma sua análise de uma maneira tal, 
como raramente havia feito antes. Diante desse fragmento, 
vemos surgir algo interessante. A paciente não quer saber 
da psicanálise, mas retorna ao trabalho do inconsciente. 

Sua angústia, neurótica, é a angústia de castração 
e sendo que, para a mulher, que já está castrada desde o 
início, ameaça de castração não é Real, porque não toca 
o corpo. O que toca o corpo de uma mulher é a angústia 
diante das possibilidades de perder o objeto de amor. 
Angústia diante do desejo do Outro – Che vuoi? O que sou 
no desejo do Outro? É a mesma coisa da angústia frente 
ao próprio desejo. Há pouco tempo, seu filho, caçula e 
preferido, casa-se. E todos os seus atos antes e depois do 
casamento são para ela a justificativa de sua dor pela perda 
do filho.

A psicanálise é uma experiência original, nos 
diz Lacan, e no começo dela está a transferência; e está lá 
graças ao analisante. (Proposição de 9/10/67 – pág 32).

Estamos, pois, no trabalho do inconsciente, 
trabalho este que enoda inibição, sintoma e angústia que 
se enodam a partir do dizer do analisante.
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Sustentar a transferência é o que vai garantir o 
andamento da análise. É diante de um corte, uma fenda, de 
um interdito, que não é nada mais que o recalcado, é que 
algo toca o nó. Mas não basta chegar a ele, é preciso fazer 
sua escritura.

Summary: author tries to bring an interlacing 
point of the analyst’s desire as a logical operator 
that focuses in an area of   former resistance .

Keywords: hole , consistency, ex - resistance , 
analyst’s desire , Borromean knot , inhibition, 
symptom distress.
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Do máximo de agitação à 
angústia: um percurso a se 
construir na análise

Marília Pires Botelho1

Viviane Gambogi Cardoso2

Resumo: Este texto discute a abordagem da 
psicanálise sobre o sujeito por trás dos Transtornos 
de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 
e sua maneira de conduzir o tratamento sem se 
dobrar ao discurso médico. A partir do conceito 
de ato em Freud e Lacan, pretende-se fazer uma 
articulação desses transtornos com a angústia que 
marca o sujeito desde o nascimento. Essa questão 
será abordada no nó borromeano.

Palavras-chave: Ato - Repetição - Angústia - 
Gozo - Transtornos de Déficit de Atenção (TDAH)

1  Psicanalista. Membro da ATO - escola de psicanálise.

2  Psicanalista. Membro da ATO - escola de psicanálise.
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Na prática analítica, tem sido frequente a queixa 
de sujeitos com impulsividade, desorganização, agitação 
e dificuldade de atenção e concentração. Esses sintomas 
caracterizam o Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH) conforme o Código Internacional 
de Doenças - CID. Esse diagnóstico é massificado pelos 
meios de comunicação e usado de forma indiscriminada 
principalmente pelo discurso médico e pelo sistema 
educacional, excluindo a dimensão de sujeito. 

Evidencia-se uma demanda cada vez maior por 
tratamentos que visam a eliminar os “sintomas” por meio 
de medicações que tentam calar o sujeito que está por trás 
da agitação e da desatenção.

Seria importante trabalhar a questão do ato 
a partir de uma construção teórica desde Freud. Sônia 
Albert (1999) faz uma extensa pesquisa na obra de Freud 
e constata que o ato foi designado por diversos termos: 
Aktion, Handlung, Akt, Tat e Agierem. Não pretendemos 
aqui abordar cada termo detalhadamente, mas apenas 
situá-los dentro de uma organização lógica. 

O termo Aktion aparece em Freud associado a 
dois contextos: o da ação específica e o das ações de repetição. 
A ação específica é a resposta do mundo externo, a partir 
de certos arranjos do aparelho psíquico, aos estímulos que 
advêm do próprio organismo. Ela implica uma relação do 
organismo com o mundo, via aparelho psíquico.

A Handlung é a ação específica muito mais 
complexa, em que é preciso não somente armazenar energia 
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como também prorrogar a descarga motora. Depois de 
várias ações experimentais, que serão aceitas ou expulsas 
pela faculdade de julgamento, a vontade fará o sujeito agir 
com a finalidade de modificar o mundo exterior, tornando-o 
eficaz para si. O pensamento, em sua articulação com a 
vontade, torna-se ação. A ação Handlung não é um ato. É 
uma ação verbalizável uma vez que é função do julgamento 
pré-consciente. 

O termo Akt, no início da obra de Freud, está 
relacionado ao ato sexual. O primeiro ato sexual não é do 
sujeito. É antes de tudo o Akt do qual o sujeito é produto a. 
Ele engendra o sujeito. É a cena originária, o Akt de seus 
pais. Freud fala do ato sexual como ato não concluído. 

Em “Para além do princípio do prazer” surge 
outra acepção do termo Akt, que seria o ato fundado sobre 
a repetição. Ato que se inscreve como significante. Essa 
acepção aproxima-se do ato em Lacan.

Em “Totem e tabu”, Freud diz que o homem 
primitivo, ao contrário do neurótico, não é inibido, está no 
registro do Tat, que é um equivalente do pensamento. O 
Tat é o assassinato do pai primevo e que não deveria ser 
repetido. No entanto, apesar de não estar fundado sobre a 
repetição, funda a própria repetição, tal como o simbólico 
funda o real. Este ato cria o objeto. Nas passagens em 
que Freud usa esse termo, uma constante sobressai-se: a 
violência, alguma coisa que toca o irremediável. O termo Tat 
está relacionado ao que Lacan elaborou sobre o suicídio: o 
único ato bem sucedido. 
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Após a ação específica, todo ato e toda ação 
humana inscrevem-se nas condições morais, que podem 
restringir a ação do sujeito ou ainda obrigá-lo a ações 
obsessivas que impedem o desejo. A inibição neurótica faz 
com que o sujeito ceda sobre o seu desejo, o que o faz agir 
sob o domínio da culpa. 

É neste contexto da neurose, que Freud inventa 
o termo Agieren para designar o momento em que o 
sujeito age sem estar lá; somente o Outro inconsciente 
está presente. No momento do Agieren, não há sujeito e, 
portanto, não há escolha.  

A resposta não neurótica à angústia é o ato. 
Segundo Lacan (1962-1963), em todo ato há uma dimensão 
da angústia. O ato tira a certeza da angústia. 

Lacan trabalha, em “O Tempo Lógico e a 
Asserção da Certeza Antecipada”, sobre a lógica do ato 
numa temporalidade que implica um instante de ver, um 
tempo de compreender  e um momento de concluir. Como 
ressalta Dafunchio (2013), Lacan mostra que a passagem 
do tempo de compreender para o momento de concluir 
exige um salto do sujeito, um jogo de tudo ou nada, que 
não é sem angústia. É uma pressa angustiante, que leva o 
sujeito ao ato antes que termine esse processo lógico. Essa 
antecipação é uma resposta desejante ao sinal de angústia. 
Na neurose, como no caso do obsessivo, ao contrário, o 
tempo de compreender é prolongado indefinidamente para 
não cometer esse ato desejante. Ele cai numa compulsão à 
repetição. São ações de repetição. 
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É frequente, na infância, o sujeito manifestar seu 
mal-estar por meio de atuações que perturbam o ambiente 
ao seu redor, assim como seus laços e funções. 

Essas atuações podem ser vistas como encenações 
insistentes do sintoma endereçado ao Outro, sem que o 
sujeito tenha consciência imediata do que representam 
para ele próprio. São expressão do real no corpo. 
(SANTIAGO, 2013, p.80)  

Ou seja, o sujeito é agido por seu gozo e fica 
aprisionado por pontos de fixação que o impedem de 
exercer plenamente suas funções. 

Por meio do nó borromeano, podemos visualizar, 
nessas atuações, como o gozo do Outro invade o corpo sem 
que a angústia possa fazer uma barreira de contenção.

Na adolescência, há também uma tendência a 
agir. Agir sem pensar, que pode ser efeito tanto da alienação 
quanto da separação. Alguns agem para dar conta de lidar 
com a invasão do campo do Outro. Outros, para romper o 
laço com tudo o que os determina no Outro, no inconsciente. 
Cada sujeito é determinado a agir por questões diferentes. 
Por isso, as respostas para lidar com essas questões não 
podem ser generalizadas. O uso abusivo da medicação, 
para controlar essas atuações, contribui para disseminar o 
diagnóstico de TDAH e buscar resultados padronizados. 

Como podemos situar esse máximo de agitação, 
a partir da lógica do conceito de ato? Vimos que as 
primeiras experiências psíquicas do homem inauguram 
um campo ético. Essa “implicação ética será a responsável 
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pelo surgimento da inibição, da linguagem, do ato sexual, 
da religião, do ato criador e até das ações de repetição.” 
(ALBERTI, 1999, p.54). Isto significa que as ações humanas 
são marcadas pelo Outro e se orientam por sua presença e 
ausência. São uma resposta à angústia que provém dessa 
relação com o Outro. Nesses casos, o sujeito responde com 
o máximo de agitação para tentar escapar dos perigos da 
pulsão. A angústia é um ponto nodal para a psicanálise, 
pois é a partir dela que o sujeito do inconsciente emerge. 

Podemos pensar na vertente desejante ou na 
vertente do gozo da angústia determinando essas ações. 
No caso de uma agitação extrema, estaria mais próxima à 
vertente do gozo, que paralisa o sujeito em várias funções. O 
fato de ser uma criança agitada não significa que ela esteja se 
movimentando. Pelo contrário, vários comprometimentos 
motores, intelectuais e emocionais são observados. A 
agitação tem a finalidade de mascarar a angústia que 
paralisa. Angústia que se coloca ante a presença do objeto 
a. Aqui a angústia não é sinal do desejo, mas um gozo no 
corpo, que está em disjunção com o desejo. 

Lacan afirma no seminário 10 que a angústia se 
localiza entre o gozo e desejo e, mesmo se apresentando 
como gozo, sabemos que ela é essa dobradiça que permite 
passar ao desejo. Assim ele escreve: “Isso é tão certo que 
o tempo da angústia não está ausente da constituição 
do desejo, mesmo que esse tempo seja elidido, não seja 
identificável no concreto” (LACAN, 2005, p.193). No 
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tratamento, é importante uma manobra do analista para 
dosar a angústia. 

Freud construiu o conceito de angústia pouco a 
pouco, talvez pela exigência de sua escuta clínica. Ao lon-
go do período que vai de 1892 a 1932, várias conclusões 
importantes foram elaboradas e algumas retificadas. Nesse 
percurso, fica evidente que a angústia é o problema funda-
mental das neuroses. 

Em seu texto Inibição, Sintoma e Angústia 
(1926) - texto fundamental para a compreensão da clínica 
- vemos que toda a estrutura neurótica é uma resposta à 
angústia. Os fenômenos clínicos, inibição e sintoma, são 
respostas que o sujeito neurótico dá para a sua angústia.

O sujeito se defende da angústia na inibição, evi-
tando o seu desencadeamento por meio do impedimento 
de uma função. A inibição parte do eu e seus efeitos pro-
duzem certa limitação no funcionamento do eu, deixando 
o sujeito paralisado. Freud assinala ainda que a inibição 
pode ser localizada ou generalizada. Deixa-nos uma pista 
bastante clínica ao afirmar que, quando a inibição chega 
a se generalizar, teremos o fenômeno da depressão e da 
melancolia.

Freud trabalha a angústia sob dois aspectos: a 
angústia como um sinal de castração, apontada como sendo 
o núcleo das neuroses, que é operada pelo eu, que faz algo 
para evitar o seu desenvolvimento; e a angústia maciça, que 
não funciona como sinal de castração. Esta última perde os 
laços com o eu e a castração e se manifesta como angústia 
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de morte. Surge na forma de repetição, manifestação da 
pulsão de morte e rompe as barreiras protetoras do aparato 
anímico. 

Este tipo de angústia é encontrado no desenca-
deamento das psicoses, assim como em certos momentos 
de uma neurose, na medida em que a operação edípica, que 
tem como consequência a castração, é uma operação sem-
pre falha.

Se a inibição é algo que impede o surgimento 
da angústia, o sintoma é uma resposta que aparece com o 
surgimento da angústia. A angústia dá um sinal de alarme 
no eu, e este, como resposta, opera um recalque que tem 
como resultado a formação do sintoma. 

O sintoma aparece como um corpo estranho que 
o eu gostaria de assimilar, mas que escapa ao seu controle. 
Seus efeitos vão além da estrutura do eu. Já na inibição, o 
eu tem o controle da situação. 

Lacan, no seminário da Angústia, aponta a 
inibição como a defesa mais radical diante da angústia. Essa 
defesa consiste em evitar tudo o que possa trazer angústia 
e, assim, chegar ao mínimo de dificuldade e evitar todo o 
movimento. 

O sintoma vem como uma resposta ao 
desencadeamento de um quantum de angústia que operou 
o recalque, portanto, está mais próximo da angústia do que 
a inibição. 

Na leitura do texto freudiano vemos que o 
sintoma:
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É criado para evitar uma situação de perigo cuja presença 
foi assinalada pelo sinal de angústia. O perigo é o perigo 
da castração ou de algo que remonta à castração. Vale 
assinalar: o perigo é perigo de a castração faltar. Nas 
mulheres, diz Freud, a poética da castração aparece 
nas vestes da ‘angústia da perda do amor do objeto’ 
(FERREIRA, 2011,p. 56). 

É a angustia diante desta possibilidade de perda 
de amor do objeto que toca o corpo de uma mulher, pois 
nela, que já está castrada desde o início, a ameaça de 
castração não é Real.

Em nossa prática, muitas vezes, a demanda de 
análise origina-se de uma queixa do Outro e o sintoma é 
algo a ser construído pelo sujeito. A ciência, ao nomear 
o mal-estar tentando universalizar as respostas diante da 
manifestação do real, oferece uma identificação ao sujeito, 
obturando-lhe a possibilidade de inventar seu próprio 
sintoma. Mas é o sintoma que introduz a falha no Real, 
apontando aquilo que não funciona no Real. 

Quando Lacan (1974-1975) trabalha o nó borro-
meano em R.S.I, ele propõe, numa perspectiva estrutural, 
que cada um dos três registros seja uma forma de nomi-
nação, e que esses nomes que constituem a estrutura do 
ser falante sejam: Inibição, Sintoma e Angústia. A nomina-
ção tem uma função de enodamento, de enlaçamento. Ele 
afirma que “A nominação é a única coisa de que estejamos 
certos fazer buraco”, (LACAN,1975, p.65).

A Inibição é a nominação do Imaginário, que 
coloca um impedimento  ao desdobramento infinito da 
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cadeia de significantes, possibilitando um efeito de sentido. 
É pela nominação imaginária que o Simbólico é enlaçado 
no nó. O Sintoma é a nominação do Simbólico, que 
introduz o furo, a falha, a falta. Ele enlaça no nó o registro 
do Real. A Angústia, como nominação real, implica um 
transbordamento do Real sobre o Imaginário. A angústia 
é quando o interior do corpo se manifesta fora dele. Faz 
ex-sistir o interior do corpo e incide sobre a imagem 
narcísica. Ela faz manifestar uma parte do gozo que exclui 
o Simbólico: o gozo do Outro sem barra.

Qual seria o desafio da psicanálise em lidar 
com esses transtornos para além do déficit confirmado 
e atestado pelo discurso médico? O desafio é tentar 
reconciliar o sujeito com seu modo de gozo. O sujeito 
precisa “inventar seu próprio sintoma” para se livrar das 
respostas estereotipadas e universais do saber médico.

Abstract: This article discusses the psychoanalytic 
approach to the subject behind the Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder ( ADHD)  and the 
way to conduct treatment without bending the 
medical discourse. From the concept of act in Freud 
and Lacan, we intend to link these disorders with 
anguish that marks the subject from birth. This 
issue will be addressed in the Borromean knot.

Keywords: Act - Repetition - Anguish - Gozo - 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder ( ADHD) 
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