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EDITORIAL

Atingimos o quarto ano de edição de nossa revista eletrônica, 
reiterando assim o nosso compromisso de consolidar os 
pressupostos teórico-clínicos  da obra de Freud.

Atingir tal marca nos traz sensação prazerosa, gratificante e 
inquietante pela tarefa de promover a descoberta freudiana 
e sua transmissão, sabendo  que ela esbarra na ordem do 
infinito não-saber, mas que nos desafia a persegui-lo. 

Esta publicação sobre “A economia pulsional, o gozo e sua 
lógica” surgiu da provocação que estes dois significantes, 
pulsão e gozo, suscitam no psicanalista a partir de sua 
clínica, e também por apontar para uma relação complexa 
e paradoxal entre a lógica e a psicanálise. Quando se busca 
compreender a articulação entre a lógica e a psicanálise, 
nos deparamos com questões concernentes à prática 
analítica e à epistemologia. Lacan, a partir da linguagem, 
estabelece essa relação entre lógica e psicanálise. Freud 
criou a psicanálise, e Lacan buscou aprimorar sua teoria 
para situá-la epistemologicamente.

A psicanálise subverte o modo de ver a ética e a política 
devido ao seu objeto de estudo se referir ao insconsciente. 
Tanto o conceito de pulsão, cunhado por Freud, quanto o 
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campo do gozo, demarcado por Lacan, demonstram esse 
novo modo de pensar a ética, contrária a do bem-estar, a 
do prazer. Ao ser atravessado pelo significante, o sujeito 
terá como bem supremo algo que não é prazeroso. A ética 
freudiana é a do mal fundamental para o qual o homem 
tende. Lacan, em “O Seminário 7: a ética da psicanálise”, diz 
que: “O bem não poderá reinar sobre tudo sem que apareça 
um excesso, de cujas consequências fatais nos adverte a 
tragédia” (LACAN, 1959-1960, p. 314). Esse excesso seria 
o gozo que o sujeito busca em detrimento de seu bem. O 
gozo fundamenta a ética do mal-estar. A clínica põe isso à 
mostra através de perguntas como: por que faço isso que 
me faz sofrer; por que repito tal comportamento que me 
faz mal? O modo de gozo do sujeito nos diz da satisfação 
da pulsão e nos remete ao objeto a, objeto pulsional cuja 
estrutura topológica abre para a dimensão do real a ser 
tratado em análise.

O leitor encontrará nesta edição a possibilidade de 
aprofundamento do tema e também outras questões sobre 
a clínica através da contribuição de nossos membros como 
daqueles analistas de outras instituições. 

Alguns fragmentos dos textos sinalizam para a qualidade 
do conteúdo teórico desta edição:  

—  Não há, no campo psicanalítico, certeza prévia. 
Não há, tampouco, teoria alguma capaz de, por si 
só, assegurar ao analista o seu fazer. O que há são 
alguns preciosos conceitos norteadores, os quais 
não podemos perder de vista.
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—  É, pois, no campo do silêncio e da voz – silêncio 
e voz tanto do analista quanto do analisante – que 
se estrutura o cenário onde ambos, cada um a seu 
modo, com seus respectivos saberes e ignorâncias, 
realizam seus trabalhos.

—  A vivência de um afeto, ou melhor, da angústia é, 
portanto, sempre um acontecimento de real que se 
repete. Esse resíduo não apreendido do corpo vem 
manifestar-se no lugar previsto para a fala de um 
modo às vezes difícil de situar. 

—  O gozo afeta nossas vidas a partir da repetição 
infinitizada que causa enorme sofrimento.

—  Lacan, quando nos propõe que o psicanalista 
deve estar atento à linha do horizonte de seu tempo, 
para ali localizar a subjetividade de sua época, diz 
que já não é mais concebível uma psicanálise que 
não esteja e não seja da polis, sobretudo porque 
ali, nas contradições da polis, temos o locus do 
mal-entendido, do dito a mais, do dito a menos, 
sobretudo, do mal-dito.

— Em “O Seminário 11: os quatro conceitos 
fundamentais da psicanálise”, Lacan, com um 
novo corte, cria dois novos “corpos”: o corpo dos 
instintos e o corpo das pulsões. O corpo dos instintos 
diz respeito à vida biológica, às necessidades 
indispensáveis para a nossa sobrevivência. O corpo 
das pulsões não diz respeito à sobrevivência. É um 
corpo de falta, de querer ou de exigência. Uma 
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exigência tão forte e avassaladora, que muitas vezes 
é sentida como uma necessidade.

—  A gramática da pulsão nos permite ver sua 
atividade: o esforço do eu que, sem o significante, 
tem que impedir que o outro o devore.

—  Na perspectiva lacaniana, a repetição é uma 
tendência a retornar, que orienta o sujeito na busca 
do objeto, o que revela o movimento da pulsão de 
morte e uma fixação num gozo demasiado, gozo do 
Outro, que está fora do simbólico. Nesse circuito, a 
pulsão, ao repetir, nada escreve.

—  Mas a partir da entrada do sujeito em análise, há 
uma aposta de que algo pode ser mudado e de que, 
no circuito pulsional, possa ocorrer novas escritas.

—  Lacan se utiliza da lógica para caracterizar a 
sexualidade como sexuação. O passo dado por ele 
ao abordar a dissimetria das posições sexuais foi de 
grande importância. 

—  A posição de semblante que o analista ocupa é a 
única que permite a ele apreender o gozo nos ditos 
do analisando.

Nossos agradecimentos a todos que se uniram a nós na 
construção desta revista. 

Boa leitura!

Comissão da Revista
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De um resto que ainda resta: o 
traço e a lógica

Cláudia Aparecida de Oliveira Leite1

Resumo: O presente trabalho destaca a elabora-
ção lacaniana sobre o traço unário como suporte 
da diferença absoluta e como marca do ato inau-
gural da constituição do sujeito. Para a construção 
desse argumento, o texto segue a proposta laca-
niana de reconhecer as contribuições de Gottlob 
Frege para o desenvolvimento da lógica moderna. 
Desse modo, pretende-se delinear os desdobra-
mentos teóricos que sucederam essa elaboração e 
as consequências para o estatuto do sujeito e para 
a invenção do objeto a.

Palavras-chave: Traço unário. Corpo. Gozo. Ló-
gica.

Ser contado como um, ser lido pelo Outro. Durante a cons-
trução de “O Seminário 9: a identificação”, Jacques Lacan 
(1961-1962) intensifica seu argumento sobre a íntima 
relação entre o sujeito e o significante. Nas palavras que 
abriram a primeira lição desse seminário, proferida em 15 
de novembro de 1961, ele afirma que, embora a identifi-

1  Psicanalista. Membro do Parlêtre Divinópolis.
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De um resto que ainda resta: o traço e a lógica

cação seja um processo – uma operação –, fácil de consta-
tar, ela não se configura como algo fácil de conceber. Esse 
argumento permite a Lacan reconhecer a alternância que 
podemos localizar em seus seminários anteriores, entre a 
temática do sujeito e a do significante. Além disso, Lacan 
(1961-1962) nos permite reconhecer sua primeira demar-
cação quando afirma que na identificação trata-se da rela-
ção do sujeito ao significante.

Ao retornar à obra de Freud (1921), “Psicologia das mas-
sas e análise do eu”, Lacan nos lembra que Freud define a 
identificação como “a mais remota expressão de um laço 
emocional com outra pessoa” (FREUD, 1921, p. 133). E 
que, em Freud, a identificação se estabelece em três mo-
vimentos, quais sejam: a primeira, por incorporação, é a 
identificação ao Pai; a segunda é a identificação ao traço, 
permitindo que o eu assuma as características do objeto; 
e a terceira, frequentemente reconhecível na histeria, é a 
identificação ao desejo.

Se ficarmos tentados a entender as três identificações dia-
cronicamente, envolvidos pela forma ordinária apresentada 
por Freud, incorremos em um erro lógico, difícil de solu-
cionar. Algo nesses movimentos inclui uma sincronicida-
de que faz da primeira identificação – ao pai – estabelecer, 
por incorporação, o surgimento do corpo, solidarizando-se 
à segunda identificação – ao traço – que é aquela que faz 
aparecer o sujeito como aquele que conta. 
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Lacan destaca a potência dessa identificação ao traço – ein-
zigen Zug –, traduzindo o termo einzigen (unicidade) por 
“unário”.  Dessa maneira, o traço unário remete a uma mar-
ca que designa a diferença absoluta, mantendo um caráter 
distintivo. Lacan ressalta que “o traço unário é anterior ao 
sujeito. No princípio era o verbo, quer dizer, no princípio é 
o traço unário. Tudo que é passível de ser ensinado deve 
conservar a marca desse initium ultra-simples” (LACAN, 
1962-1963, p. 31). 

O traço unário é o suporte da diferença absoluta, trazendo 
como consequência lógica o inaugural do sujeito, a impo-
sição de um initium e a possibilidade de sermos contados 
como únicos. Por prefigurar um traço sem qualidades, La-
can (1962-1963) toma esse suporte da diferença para elevar 
a noção de traço unário a uma pertinência estrutural, vin-
culando-o aos desdobramentos da relação do sujeito com o 
significante e, portanto, com o Outro. O traço unário marca 
um apagamento, marca o Um que conta e, por isso mesmo, 
demarca um erro de conta e inscreve a emergência da re-
petição.

Esse traço, que nos faz contados pelo Outro, ganha de La-
can (1962) uma ilustração na lição de 28 de março do mes-
mo ano.  Nesse momento, Lacan relata a “Experiência de 
Shackleton na Antártida”. Trata-se da “Expedição Imperial 
Transantártica”, liderada e organizada pelo irlandês Ernest 
Shackleton. Essa expedição, feita a bordo do navio Endu-
rance, que teve início em 5 de dezembro de 1914, figura 
na história como um dos maiores feitos heroicos de todos 
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De um resto que ainda resta: o traço e a lógica

os tempos, ao lado, por exemplo, da chegada do homem à 
Lua, embora a expedição tenha fracassado em seu objetivo. 

O Endurance ficou preso no gelo do Mar Weddell e perma-
neceu à deriva durante todo o inverno antártico de 1915. E, 
por fim, no dia 27 de outubro, do mesmo ano, o gelo esma-
gou o navio que se desintegrou completamente. Seus 28 
tripulantes, que abandonaram o navio antes de se afundar, 
tornaram-se náufragos na escuridão gelada de meses, sub-
metidos ao frio de -50oC, envoltos nas roupas constante-
mente molhadas, com escassa provisão e, por isso mesmo, 
se alimentando de focas e pinguins. Eles tentaram encon-
trar insistentemente uma rota de fuga em botes e foram 
resgatados finalmente em  janeiro de 1917. O ápice dessa 
façanha de mais de 500 dias é o fato de que todos os 28 ho-
mens sobreviveram. 

Lacan recorre a essa aventura para falar do traço unário, 
considerando:

Portanto, a abordagem que escolhi, com a segunda forma de 
identificação, não foi ao acaso; é porque essa identificação 
é apreensível, sob o modo de abordagem pelo significante 
puro, pelo fato de que nós podemos apreender de uma ma-
neira clara e racional uma via para entrar no que quer dizer a 
identificação do sujeito, enquanto este faz surgir no mundo 
o traço unário. [...] antes que o traço unário, uma vez desta-
cado, faz aparecer o sujeito como aquele que conta – no du-
plo sentido do termo. A amplitude da ambiguidade que vo-
cês podem dar a essa fórmula ‘aquele que conta’, ativamente 
sem dúvida, mas também o que conta, exatamente o tempo 
que  levaremos para percorrer tudo o que acabo de lhes in-
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dicar aqui – terá para vocês um sentido pleno. Shackleton e 
seus companheiros na Antártica, a várias centenas de quilô-
metros da costa, exploradores entregues à maior frustração, 
[...] nos trazem em notas bem singulares de se ler, que eles 
contavam sempre um a mais do que eram, que eles não se 
reencontravam nessa conta: ‘Nós nos perguntávamos sem-
pre para onde tinha ido o ausente’, o ausente que não faltava 
senão pelo fato de que todo esforço de conta lhes sugeria 
sempre que havia um a mais, logo, um a menos’ (LACAN, 
1961-1962, p. 225, grifos nossos).

O que chama a atenção de Lacan é o vacilo na contagem. 
Como o sujeito conta? Há sempre um-a-mais e, portanto, 
há sempre um-a-menos. Esse ponto interessa a Lacan para 
apresentar o traço unário, tratando do aparecimento no es-
tado nu do sujeito, que, segundo Lacan, não é nada mais 
além da possibilidade de um significante a mais, de um-a
-mais que impõe a constatação de que existe um que falta.

Dessa maneira, Lacan (1961-1962) interpõe a relação do 
traço unário com o corpo e com os números, recomendando 
a leitura do livro de Gottlob Frege, intitulado “Fundamen-
tos de Aritmética”, de 1884. Lacan retoma o argumento de 
Frege sobre a evidência, no qual não há nenhuma dedução 
empírica possível da função do número. O encantamento 
de Lacan pela elaboração fregeana tem um lugar privilegia-
do, que invade todo seu ensino. Na construção de “O Se-
minário 9: a identificação”, ele diz que, mesmo sem saber 
do que está falando, Frege fala da função do traço unário 
em sua teoria sobre os números. Tal afirmação de Lacan 
nos impõe perguntar “quem é Gottlob Frege?” e “qual a 
inscrição possível que sua teoria traz para a psicanálise?”. 



18

A 
ec

on
om

ia
 p

ul
sio

na
l, 

o 
go

zo
 e

 s
ua

 ló
gi

ca

Revista da ATO – escola de psicanálise, Belo Horizonte, ano 4, n. 4, p. 13-27, 2018

De um resto que ainda resta: o traço e a lógica

Já que estamos em torno das interlocuções sobre “A econo-
mia pulsional, o gozo e sua lógica”, podemos interrogar se 
a “sua lógica” articula-se ao campo lacaniano, que é o cam-
po do gozo, ou se estamos delineando a lógica da economia 
pulsional. Mas, sobre Frege, qual é sua lógica?

O nome de Gottlob Frege (1848-1925), filósofo e matemá-
tico alemão, surge em muitos momentos no “Ensino de 
Lacan” que o retoma em várias configurações2. Essas reto-
madas se impuseram a Lacan quando ele buscava esclare-
cer o interesse da psicanálise pela questão do “Zero” e do 
“Um”, pela questão do sujeito e estrutura, para demarcar a 
relação entre identidade e identificação, ao abordar a ques-
tão do nome próprio, no uso dos quantificadores lógicos 
das fórmulas da sexuação etc.

Gottlob Frege foi responsável por derrubar a vigência da ló-
gica aristotélica construindo, conforme o historiador San-
tos, “uma lógica formal liberta dos entraves que impediram 
o desenvolvimento da lógica clássica” (SANTOS, 1983, p. 
180). Por esse mérito, Frege é considerado por muitos his-
toriadores o verdadeiro fundador da moderna lógica mate-
mática.

2 Se fizermos uma busca decidida pelos seminários, encontraremos Lacan 
se referindo a Frege em Os Seminários, livros 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 22, 24.
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Em sua obra intitulada Begriffsschift3, Frege (1978) propõe 
construir uma linguagem por fórmulas de pensamento 
puro, imitando a linguagem aritmética, sendo uma lingua-
gem simbólica artificial. A conceitografia fregeana, como 
toda linguagem simbólica, tem por objetivo substituir a 
linguagem natural. Pois, para Frege, esta possui insufi-
ciências e pode provocar deduções ilegítimas, logo, impró-
prias ao uso científico. A conceitografia seria, portanto, um 
meio preciso para veicular conceitos, tendo seu domínio 
em determinados campos científicos. O núcleo da amplia-
ção do campo da lógica realizada por Frege encontra-se em 
sua teoria do conceito.4 O que tradicionalmente se chama 
“conceito” nada mais é para Frege do que uma função que 
tem para qualquer argumento um valor de verdade. A ex-
tensão de um conceito pode também ser entendida como 
o conjunto de objetos que caem sob esse conceito. Frege 
refere-se ao conceito em seu sentido lógico, denunciando 
que essa palavra é empregada de diversos modos; em parte, 
no sentido psicológico, em parte, no sentido lógico e, em 
parte, talvez, confusa, mistura ambos. 

3 Alguns autores traduzem o termo Begriffsschift por conceitografia; outros 
preferem o termo ideografia.

4 “Sobre o conceito e o objeto” – Über Begriff und Gegenstand –, artigo 
publicado por Frege também em 1892. O artigo é uma resposta a Benno 
Kerry que, numa série de artigos, referiu-se aos escritos de Frege em 
acordo com algumas partes e em desacordo com outras. Frege entende 
que as críticas de Kerry recaem sobre a má compreensão que este último 
faz do “conceito” e, dessa forma, decide discorrer sobre esse tema.
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De um resto que ainda resta: o traço e a lógica

No ponto em que Frege constrói o conceito, é que encontra-
mos sua definição de número, que tanto interessou a Lacan. 
Oldenhove (2006) nos lembra que a maior parte das pro-
postas de Lacan sobre o Zero em seus seminários se refere 
à maneira como o matemático Gottlob Frege fundou a se-
quência dos números cardinais sobre o Zero. Nesse sentido, 
Lacan diz que “o sujeito seria em suma reconhecível nisso 
que se constata, no pensamento matemático, estreitamente 
atrelado ao conceito de falta, a este conceito cujo número é 
Zero” (LACAN, 1964-1965, p. 177).  

Frege avança ainda mais ao definir o Zero e o Um e, nesse 
avanço, reencontramos o interesse de Lacan por ele. A de-
finição fregeana afirma que o número não é representação, 
pois “se o número fosse uma representação, a aritmética 
seria psicologia” (FREGE, 1989, apud IANNINI, 2009, p. 
5). Essa nova demarcação nos leva à invenção do Zero que 
tem uma longa história. Lacan (1964-1965) retorna a esse 
ponto, em “O Seminário 12: problemas cruciais para a psi-
canálise”, falando do Zero, do Um e do Dois. Como nos 
lembra  Krymkiewicz:

As teses de Frege demonstram que o ‘ser’ do número não 
se sustenta na natureza física, mas na natureza lógica do 
conceito. A importância desta  tese para Lacan está em sua 
postulação de moterialismo e parlêtre: no sentido de uma 
ontologia que se realiza no campo da linguagem, de natu-
reza lógica, absolutamente independente da natureza física 
(KRYMKIEWICZ, 2017, p. 4, tradução nossa).
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De maneira semelhante, Frege (1983) deriva a definição de 
número em termos do conceito de “equinumerosidade”, 
um termo que foi introduzido na discussão dos “Funda-
mentos da Matemática” por Georg Cantor (1845-1918). A 
palavra “equinumérico” pode ser definida em termos pu-
ramente lógicos e denota uma propriedade de um concei-
to. Dois conceitos são “equinuméricos” se os itens que se 
incluem em um deles puderem ser colocados em corres-
pondência de um para um com os itens que se incluem no 
outro. 

Nesse ponto, foi possível definir o primeiro dos números 
naturais – o Zero –, e a relação de sucessão pela qual os nú-
meros restantes são determinados. Ou seja, Frege (1983) 
define o Zero como o número que pertence ao conceito 
‘não idêntico a si mesmo’, portanto, não tem extensão. Pitt 
nos esclarece melhor essas definições:

A partir dessas definições podemos ver que Frege na sua 
definição de número utiliza termos lógicos como conceito, 
extensão de conceito e equinumerosidade. O objetivo do 
seu logicismo em fundamentar a Aritmética em princípios 
lógicos necessitava que o objeto mais próximo dessa ciên-
cia, digo, o número cardinal, fosse desvendado a partir de 
noções elementares da lógica. A inovação de Frege ao rela-
cionar os números a conceitos e não a objetos possibilitou 
a definição dos números individuais como um objeto lógico 
definido como a extensão do conceito de segunda ordem 
“equinumérico a...”. Sem dúvida, o princípio que uma atri-
buição numérica contém uma predicação de um conceito, é 
considerado por Frege o resultado mais importante de Os 
Fundamentos da Aritmética (PITT, 2009, p. 48).
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De um resto que ainda resta: o traço e a lógica

Se o Zero é o conceito de “não ser idêntico a si mesmo”, 
possuindo um escopo vazio, não haverá equinumerosida-
de entre um conceito que nada subsume com um conceito 
que ocorre a presença de um ou mais objetos. Se associar-
mos o número ‘0’ à extensão do conceito “ser equinuméri-
co ao conceito ‘não ser idêntico a si mesmo’” porque esse 
conceito apresenta uma extensão vazia, logo associamos o 
número ‘1’ à extensão do conceito “ser equinumérico ao 
conceito ‘ser igual a 0’”, pois sob esse conceito cai exclusi-
vamente o objeto ‘0’. Dessa maneira, o ‘2’ é definido como a 
extensão do conceito “ser equinumérico ao conceito ‘igual 
a 0 ou ‘1’”. Assim a sucessão dos números cardinais segui-
riam a mesma direção. A elucidação de Pitt (2009) pode 
nos auxiliar: 

[...] portanto, para Frege, segundo as suas elucidações, o 
número cardinal que vem para a extensão do conceito “ser 
equinumérico ao conceito ‘ser igual a 0’” é ‘1’ e este segue 
imediatamente na série natural dos números a ‘0’. Da mes-
ma maneira, a relação de sucessor faz com que o ‘2’ siga 
imediatamente na série natural dos números a ‘1’ e, assim 
por diante, Somente a elucidação lógica de seguir-se numa 
série é que torna possível reconduzir as leis lógicas gerais 
à forma de inferência de n para (n + 1) que é tão comum 
na Matemática. Frege, a partir dessas definições, considera 
que cada número cardinal, à exceção do ‘0’, segue-se ime-
diatamente na série natural dos números a um número car-
dinal (PITT, 2009, p. 49).

Durante as elaborações de “O Seminário 12: problemas 
cruciais para a psicanálise”, na lição de 3 de março de 1965, 
Lacan destaca que:



Cláudia Aparecida de Oliveira Leite

Revista da ATO – escola de psicanálise, Belo Horizonte, ano 4, n. 4, p. 13-27, 2018 23

A 
ec

on
om

ia
 p

ul
sio

na
l, 

o 
go

zo
 e

 s
ua

 ló
gi

ca

[...] o sujeito é insituável, impensável fora dessa pulsação, 
tão bem figurada por esta oscilação do Zero ao Um que se 
verifica como sendo, em toda aproximação do número, ne-
cessária para que o número seja pensável (LACAN, 1964-
1965, p. 186). 

Desse modo, para Lacan, arrancados que fomos da natu-
reza, passamos a ser contados antes mesmo de contar e 
nos contar. Carregamos o traço do Outro que perfura a car-
ne para torná-la corpo. A palavra “corpo sutil” humaniza a 
carne e faz um corpo imerso no laço social que nos faz ser 
contados, lidos antes mesmo do nosso nascimento. 

Nessa operação, resta um resto que nos “im-porta”. Olde-
nhove (2006) descreve esse resto “informulável”, que in-
clusive embaraçou Frege, nos seguintes termos: 

Para um matemático ou para um lógico, não pode haver res-
to: a sutura deve ser completa, perfeita, sem falhas. Aqui 
onde a ciência e a lógica se embaraçam neste resto na re-
lação do Um com o Zero, Lacan o identifica, o nomeia, o 
escreve: a. Pequeno a, o que escapa tanto ao significante 
quanto ao número, mas que funda seus funcionamentos 
(OLDENHOVE, 2006, p. 84, tradução nossa).

Objeto a, o resto informulável é efeito da intrusão do Ou-
tro. A experiência subjetiva, nos orifícios que restam do en-
contro com o Outro, faz modelar a invenção lacaniana que 
se chama objeto a, e que, por sua extensão, inclina, inter-
fere em toda economia possível disso que comparece como 
corpo. Um a mais, Um demais, Um a menos. A conta não 
fecha quando se conta com o corpo. Ao ver os homens da 
expedição de Shackleton, nós podemos interrogar: O que 
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eles faziam com o corpo que tinham? E o que desse corpo 
provoca um vacilo na contagem? Cruglak nos diz que:

[...] o sujeito possa aceder a seu próprio corpo não é algo 
natural. O corpo, o que chamamos corpo próprio, sofre um 
dispêndio de gozo pelo fato de que é tomado pelo signifi-
cante precisamente para ser corpo. O que distingue ‘essa 
presença de corpo animal do que logo nomeamos corpo pró-
prio’ é a inscrição de uma marca significante. Isso depende 
inteiramente do Outro não somente porque, como bem sa-
bemos, o significante está no campo do Outro, senão porque 
é um ‘pequeno gesto de amor’ que esboça a marca. É possí-
vel que deste pequeno gesto dependam os destinos da ins-
crição, já que nela está comprometida a lógica da extração 
pela qual, desde o movimento inicial, a marca terá chance 
de ordenar-se em uma cadeia significante para poder ser 
marca própria ou não. Movimento inicial indatável, a álgebra 
lacaniana nos oferece a possibilidade de anotar a extração 
com um Um afetado pelo signo – menos –, que designa o 
lugar do Outro (A). ‘Do Um-a-menos, o leito é constituído 
pela intrusão que avança da extrusão; é o significante mes-
mo’ (CRUGLAK, 2001, p. 129).

Somos tomados pelo resto que impõe uma lógica própria, 
que compõe a lógica de um campo e a lógica do corpo. Nes-
se sentido, Lacan demarca que:

[...] o gozo é exatamente correlativo à forma primeira da en-
trada em ação do que chamo a marca, o traço unário, que 
marca para a morte, se quiserem dar-lhe seu sentido. Ob-
servem bem que nada toma sentido até que a morte entre na 
jogada (LACAN, 1969-1970, p. 169).

Nessa lógica, cada um é convocado a ler sua própria marca, 
como nos ensina a letra do poeta:
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Soy hombre: duro poco
y es enorme la noche. 
Pero miro hacia arriba: 
las estrellas escriben. 
Sin entender comprendo: 
también soy escritura 
y en este mismo instante 
alguien me deletrea.

(Hermandad - Octavio Paz)

Résumé: Ce travail met en relief l’élaboration 
lacanienne à propos du trait unaire comme sup-
port de la différence absolue et comme marque 
de l’acte inaugural de la constitution du sujet. 
Pour construire cette argumentation, le texte 
suit la proposition lacanienne qui consiste à re-
connaître les contributions de Gottlob Frege pour 
le développement de la Logique Moderne. De 
cette façon, nous prétendons distinguer les dé-
doublements théoriques qui résultent de cette 
élaboration et les conséquences  pour le statut du 
sujet et pour l’invention de l’objet a.

Mots-clés: Trait unaire. Corps. Jouissance. Lo-
gique.
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A lógica na formalização do 
Um do campo do Uniano

Labibe Geralda Gil Alcon Mendes1

Resumo: A proposta deste texto é abordar a lógica 
na formalização do significante Um do campo do 
Uniano. Inicialmente a autora estabelece a distin-
ção Unário, Uniano. Num movimento crescente, 
trabalha a lógica para caracterizar a sexualidade 
como sexuação, situando ali o significante da exis-
tência, para marcar que a existência se enuncia a 
partir de uma inexistência correlativa. E, através 
da lógica matemática, se servindo da notação do 
conjunto vazio {ɸ, {ɸ}} = 1 demonstra que o 1 
real ou 1 matemático é inexistente, não entra na 
linguagem. Finalizando, a autora traz um frag-
mento clínico para ilustrar essa teoria.

Palavras-chave:  Unário. Uniano. Ex-sistência. 
Inexistência.

Em “O Seminário 19: ...ou pior”, Lacan trabalha a 
formalização lógica do significante. A frase Il y a d’l’un 
abre o campo do que Lacan vem a chamar de Uniano. O 

1 Psicanalista. Membro da ATO – escola de psicanálise.
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A lógica na formalização do Um do campo do Uniano

Um da lógica ou Um do real, apontando para a não-relação, 
sempre encoberto pela fala, diferente do traço unário, que 
é do campo do possível, do que é possível dizer. Há Um é o 
Um-todo-só revelado no discurso analítico a partir do real 
do número.

O Unário e o Uniano funcionam em campos distintos. No 
campo da significação, o traço unário comanda o processo 
de identificação, em que traços emprestados pelo outro 
passam a ter função de signos para o sujeito, operando 
como recobrimento da falta a ser. O Uniano é do campo 
do real, do sem sentido. O Unário diz de um traço. O 
Uniano diz respeito ao resto que deixa rastro. Em francês, 
existem duas palavras distintas: lá trace, o traço e lê trait, 
o rastro. O traço é da ordem da imagem, e o Uniano é o 
efeito de uma escritura. Dizendo de uma outra maneira, 
o traço e o rastro produzem dois efeitos: o primeiro, a 
fala; o segundo, a escrita. A escrita se caracterizaria por 
não suportar nenhum remetimento de ordem significante: 
nem metáfora nem metonímia. A escrita é da ordem da 
estrutura, definida por Lacan em o “Aturdito” como o real 
que vem à luz na linguagem. 

Lacan (1971-1972) se utiliza da lógica para caracterizar 
a sexualidade como sexuação. O passo dado por ele, ao 
abordar a dissimetria das posições sexuais, foi de grande 
importância. A posição masculina, determinada pela 
lógica do todo, formaliza o universal para todo sujeito, é 
representada pela fórmula que diz ∀xɸx  para todo x falo 
de x. A função fálica domina a significação na estrutura 
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de linguagem, produz o gozo sexual sustentado pelo 
significante fálico. No caso da posição feminina, esta não 
provém totalmente do universal, sua fórmula na sexuação 
é  ∀xɸ x  não para todo x falo de x.  Isso quer dizer que 
a mulher é não toda inscrita na função fálica pelo fato de 
constatar a insistência do real atrelado à sexualidade. Os 
sujeitos que se localizam nessa posição estão submetidos 
ao gozo do corpo inominável, sem localização, sem medida, 
que determina a presença de uma relação ao infinito. A 
fórmula ∃xɸx traz o impossível na tábua da sexuação, não 
há significante, é o lugar do vazio. A escrita vem marcar 
o lugar deste real que não pode se escrever. A lógica vem 
demonstrar o que se funda a partir da inexistência. Com 
a condição de inexistência, temos a possibilidade de 
engendrar uma necessidade. Lacan (1971-1972) coloca do 
lado esquerdo da fórmula do impossível o necessário, cuja 
fórmula é ∃xɸx ,  que diz existir sim um significante para 
o qual a função fálica é negada. Esse significante é o Um 
matemático, significante do gozo do corpo. Algo passa a 
existir onde o pulsional insiste. Sobre isso, Vidal escreve: 
“Entre o ∃xɸx e ∃xɸx se situa a questão da existência que se 
enuncia a partir de uma inexistência correlativa. Ex-sistire, 
tomar seu ponto de apoio correlativo em um fora que não é” 
(VIDAL, 2001, p. 50-51). E é precisamente isso que demarca 
o campo do Uniano o que existe ao não ser. Campolina, em 
seu seminário de 2017: “Abordagem topológica da presença 
do analista” diz: “A ex-sistência são os Uns como pontos 
de letras que passeiam pela linguagem”. No momento, 
em que esses pontos se ordenam e formam um conjunto 
fechado de letras, aí, surge o significante da existência.
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Em “O Seminário 19: ...ou pior”, ao formalizar o real 
pela lógica matemática, Lacan (1971-1972) recorre à 
matemática de Cantor, à lógica de Frege e outros destes 
campos; e trabalha alguns enunciados como: o conceito do 
conjunto vazio parte do zero na edificação dos números. 
Esse conceito repousa na lógica que diz que o 1 é idêntico 
a 0 e 0 é idêntico a 1. Vejamos a notação do conjunto vazio: 

{ɸ,  {ɸ}} = 1

  0      1 

Na identidade, coloca-se o 1 como marca da falta. O 1 da 
falta é formado pelos 2 subconjuntos 0 e 1. Chama-se o 1 
real de 1 matemático, composto dos enumeráveis 0 e 1. O 
elemento 1 do conjunto acima é o vazio. Esse 1 é inexistente,  
intraduzível, não entra na linguagem, é inacessível. Esse 1, 
cujo elemento é o vazio, torna o fundamento do número. “O 
que se constitui a partir de 1 e do 0 como inacessibilidade 
do 2 só se revela no nível do álefe zero, ou seja, do infinito 
atual” (LACAN, 1971-72, p.170). Um número é acessível 
por poder ser produzido como soma ou por exponenciação 
de números menores que ele. Lacan nos dá um exemplo: 
“3 se faz com 1 e 2”  e “O 4 pode ser feito com 2 elevado a 
sua própria potência” (LACAN, 1971-72, p.171). Quanto 
ao 2, Lacan diz: 

[...] “não há 2 que se gere por meio do 1 e do 0”. (...) “O 
álefe zero, ou seja o infinito atual mostra realizar a mesma 
situação do 1”. (...) “É justamente isso que falta no nível do 
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1”. E é por este isso que se reproduz no nível do álefe zero 
essa falta de inacessibilidade (LACAN, 1971-72, p.171).  

Então, de que se trata na análise?

A posição de semblante que o analista ocupa é a única que 
permite a ele apreender o gozo nos ditos do analisando. 
Campolina, em seu seminário de 2017, ressalta: “Fazer 
semblante significa trabalhar o real da estrutura que se dá 
através do significante da existência, que traz as marcas de 
gozo do corpo inscritas como letra”. O analista enquanto 
semblante de a visa o nada pulsional, enquanto pontos de 
letra para a produção do 1 disjunto do 2. Dito de uma outra 
forma do S1 disjunto do S2. 

O significante é ordenado por elementos lógicos que for-
mam um conjunto fechado. Em “O Seminário 3: as psico-
ses”, Lacan diz que a estrutura se define como manifesta-
ção do significante. E acrescenta: “[...] a noção de estrutura 
e de significante são inseparáveis” (LACAN, 1956, p. 209).

No campo da linguagem, o significante fálico domina a 
significação. No fora linguagem, o analista vai trabalhar com 
o significante necessário ∃xɸx , significante matemático ou 
significante do pai. Esse significante vai fazer a sustentação 
onde a função fálica é negada, isso acontece porque a 
função do pai, na estrutura, é unien. Juntar as letras que 
não dizem.

Uma analisanda faz um sonho, e neste ela traz o significante, 
“paralela”. Paralela no discurso do mestre está no S2 como 
símbolo, como verdade, porque esse símbolo carrega 
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lalangue, sons encarnados daquele sujeito. Esses sons 
impregnados de afeto são marcas de gozo, inscritas como 
letra. Lacan vai chamar essas marcas de uns matemáticos, 
que transitam incansavelmente pela linguagem como 
ex-sistência. Os uns matemáticos correspondem ao 
traumatismo intraduzível, indestrutível.

Lacan afirma que “o gozo, tal como funciona como 
necessidade de discurso, ele só funciona como inexistência” 
(LACAN, 1971-72, p. 50). Esses Uns, que passeiam 
incansavelmente, é o automatismo de repetição, isto é, 
o sintoma. “Lembrando que a inexistência é a própria 
consistência do sintoma” (LACAN, 1971-72, p. 49). 
Quando o analista, pela orelha, recorta paralela no S2, esse 
símbolo contém a verdade. Essa verdade é sustentada pelo 
álefe zero que é a pulsação da falta. O álefe zero é habitado 
pelo 0 e 1. Assim a verdade irá franquear o conjunto aberto 
de letras p.a.r.a.l.e.l.a., e estas vão se juntar, e dos sons 
de lalangue produz o dizer lógico “para ela” e libera o 
objeto a e a consistência imaginária, consequentemente, 
os sintomas de náuseas, de dores de cabeça e de vômitos 
deixam de existir.

Resumen: La propuesta de este texto es tratar la 
lógica en la formalización del significante Uno del 
campo del Uniano. Inicialmente la autora estable-
ce la distinción Unario, Uniano. En un movimiento 
creciente trabaja la lógica para caracterizar la sexu-
alidad como sexuación, situando allí el significante 
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de la existencia, para marcar que la existencia se 
enuncia a partir de una inexistencia correlativa. Y, 
a través de la lógica matemática sirviéndose de la 
notación del conjunto vacío {ɸ, {ɸ}} = 1 demues-
tra que el 1 real o 1 matemático es inexistente, no 
entra en el lenguaje. Al finalizar la autora trae un 
fragmento clínico para ilustrar la teoría.

Palabras llave: Unario. Uniano. Existencia. Ine-
xistencia.
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O que se perde no nível da 
pulsão

Ana Maria Fabrino Favato1

Resumo: Na elaboração do mecanismo psíquico 
dos fenômenos histéricos, Freud percebe que as 
excitações somáticas provocadas por um trauma 
psíquico são acompanhados de intensos afetos. 
A reação adequada em relação ao trauma somen-
te exerce um efeito inteiramente “catártico” pela 
via da ab-reação, cuja força está no dizer, pois o 
resíduo não apreendido do corpo encontra lugar 
na fala. Mas, nesse processo de apreensão da lin-
guagem, algo escapa à articulação significante. 
Nosso corpo biológico é perdido com a entrada da 
linguagem e a libra de carne é o que se paga pela 
vida para fazer do organismo um corpo de signifi-
cantes. Na peça “O Mercador de Veneza”, veremos 
como a libra de carne entra na economia pulsional 
do inconsciente, representando o objeto a, que se 
precipita tanto na ab-reação quanto na atuação.

Palavras-chave: Ab-reação. Corpo. Real. Objeto a. 
Atuação.

1 Psicanalista. Membro da ATO – escola de psicanálise.
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O que se perde no nível da pulsão

Ao retomar pontos de sua teoria no “Esboço de Psicaná-
lise”, Freud (1938) reforça que a verdadeira essência do 
psíquico está nos processos físicos e somáticos. Isso mos-
tra o quanto o psíquico está sujeito ao corpo e depende da 
fonte somática. O aparelho psíquico e sua topografia nada 
tem a ver com a anatomia, diz Freud, “... refere-se a regiões 
do mecanismo mental onde quer que estejam situadas no 
corpo” (FREUD, 1915, p. 201). Portanto, o corpo todo faz 
parte desse aparelho ou dessa topografia. 

A fonte somática da pulsão está presente em Freud, desde 
1893, nos relatos traumáticos de suas pacientes histéricas. 
Na comunicação preliminar dos “Estudos sobre a Histe-
ria”, escrita com Breuer, encontramos a elaboração do me-
canismo psíquico dos fenômenos histéricos, no qual exci-
tações somáticas provocadas por um trauma psíquico são 
acompanhadas de intensos afetos. Susto, angústia, vergo-
nha, dor física, ou seja, emoções aflitivas atuam como trau-
mas no sujeito, conservando o fenômeno histérico que é 
eliminado somente quando o paciente fala sobre ele. Freud 
ressalta que a vivência nesses casos, ainda que sob efeito de 
uma somatização, resulta de uma exigência lógica da fala. 
Diz que “os histéricos sofrem principalmente de reminis-
cências” (BREUER; FREUD, 1893, p. 48). E se indaga 
como fatos experimentados há tanto tempo continuam a 
atuar de forma tão intensa nesses sujeitos. 

Para Freud (1893), o enfraquecimento de uma lembrança 
traumática ou a perda de sua emoção depende de vários fa-
tores, sendo importante saber se houve uma reação adequa-
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da do sujeito ao fato que provocou a emoção. Essa “reação” 
indica atos nos quais as emoções são descarregadas e que 
vão das lágrimas a atos de vingança. “Desabafar através do 
pranto”, “desafogar através de um acesso de cólera”, tudo 
isso são usos linguísticos que fazemos para expressar esse 
estado de coisa. Caso o sujeito reprima a ação, a emoção 
permanece vinculada à lembrança. Conclui que uma ofen-
sa que tenha sido revidada, inclusive com o uso da palavra, 
é recordada de forma bem diferente daquela que foi aceita 
ou “engolida goela abaixo”, como costumamos dizer. Uma 
paciente relata, em análise, uma fala da mãe, dita quando 
jovem e que reverbera em seu corpo por anos: Você não dá 
para ser uma jornalista, não tem uma boa aparência para 
isso. Desde então, essa paciente só se faz desaparecer. Ou-
tra paciente relata também que sua mãe lhe havia dito que 
era uma criança indesejada, e que, por isso, ela deveria ter 
feito um aborto. Esse objeto morto, caído, para a paciente, 
sempre retorna na angústia. 

Freud (1893) esclarece que a linguagem descreve uma 
injúria sofrida em silêncio como “uma mortificação” – 
Kränkung –, literalmente, “fazendo adoecer”. Portanto, a 
reação adequada em relação ao trauma somente exerce um 
efeito inteiramente “catártico” se for pela via da ab-reação, 
da vingança, melhor dizendo, da descarga verbal, para fora 
(ab) da carga emocional intolerável. Podemos dizer da ca-
tarse como um esvaziamento, não no sentido apenas de co-
locar para fora, mas de colocar o vazio e, da vingança, como 
algo que deu certo, que vingou, que teve êxito. A palavra 
alemã para vingança, usada por Freud, é rache, que tem o 



42

A 
ec

on
om

ia
 p

ul
sio

na
l, 

o 
go

zo
 e

 s
ua

 ló
gi

ca

Revista da ATO – escola de psicanálise, Belo Horizonte, ano 4, n. 4, p. 39-49, 2018

O que se perde no nível da pulsão

mesmo radical para linguagem sprache.2 A etimologia do 
termo vingança vem do latim, vindicare, “liberar, clamar, 
tomar desforra”, relacionado à vindicta, “vingança”, prova-
velmente de vim dicta, “mostrar autoridade”, de vim, “for-
ça”, mais a raiz de dicere, “dizer”.3 Portanto, é a força no 
dizer. Freud assinala que “a linguagem serve de substituto 
para a ação; com sua ajuda, uma emoção pode ser ‘ab-reagi-
da’ quase que com a mesma eficácia” (BREUER; FREUD, 
1893, p. 49). A ab-reação não é simplesmente uma reação e 
nem é não-reação, é outra coisa. Agir e reagir estão no eixo 
imaginário; a ab-reação inclui o simbólico, o dizer, inclui a 
enunciação, é um bem-dizer. 

Freud (1893) inclusive se vê atraído pelo uso de expressões 
somáticas usadas por suas pacientes para as emoções que 
vivem. Ele diz que ao sentir a “punhalada no coração”, ou 
a “bofetada na face”, a histérica não toma liberdade com as 
palavras, ela simplesmente revive as sensações às quais a 
expressão verbal deve sua justificativa. Com Darwin, Freud 
compreendeu que a expressão das emoções consistia an-
tes em ações, que originalmente possuíam um significado 
e serviam a uma finalidade, contudo, ao longo do tempo, 
essas ações se enfraqueceram de tal forma que passaram a 
ser expressas em sentido figurado, ou descritas em sentido 
literal pelas palavras. Pode-se dizer que o enfraquecimento 
das emoções estaria ligado ao acesso à linguagem, ou seja, 

2 Notas do Seminário de Sergio Becker.

3 Quem sou eu: origem da palavra vingança/binho-quemsoueu.blogspot.
com.br
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tudo aquilo que pertence ao campo da expressão das emo-
ções foi perdido com o uso da fala.

A dimensão do Outro, presente na experiência com a lin-
guagem, é sempre de estranhamento e de angústia pela 
presença do objeto que escapa à articulação significante e 
que nunca pode ser apreendido. Por isso, para Freud, “todo 
afeto é apenas uma reminiscência de um acontecimento” 
ou, indo no mesmo sentido, “o núcleo de um afeto é a re-
petição de alguma vivência significativa” (FREUD, 1925, 
p. 103). A vivência de um afeto, ou melhor, da angústia é, 
portanto, sempre um acontecimento de real que se repete. 
Esse resíduo não apreendido do corpo vem manifestar-se 
no lugar previsto para a fala de um modo às vezes difícil 
de situar. Os ataques histéricos ou as vivências de angústia 
de um sujeito são revivescências desses acontecimentos do 
real. O que passa pelo real do corpo da histérica é restaura-
do pela via da linguagem. Freud descreve: “A histeria está 
certa em restaurar o significado original das palavras ao re-
tratar suas inervações inusitadamente fortes” (BREUER; 
FREUD, 1893, p. 231). Mas ele conclui que é errado dizer 
que a histeria cria essas sensações através da simbolização. 
Ela não toma o uso da língua como modelo; tanto a histeria 
quanto o uso da língua extraem seu material de uma fonte 
comum: o real do corpo, a fonte somática, a zona erógena, 
o real impossível. É a saída que o falante tem diante da pul-
são.

Como declara Lacan (1964), a entrada da pulsão no hu-
mano é traumática. A pulsão é o próprio desassossego, ela 
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altera o instinto e é surreal. A pulsão introduz a perda, e a 
linguagem coloca o desejo; diferentemente do instinto que, 
em seu programa, tudo está estabelecido e não há nenhu-
ma perda e nada a desejar. Como um tecido ensanguenta-
do, nosso corpo biológico recebe o golpe da linguagem, e a 
libra de carne é o que se paga pela vida para fazer desse or-
ganismo um corpo de significantes. A libra de carne é o ob-
jeto a, o que cai da marca do significante, algo de separado, 
algo de sacrificado, algo de inerte que se perde na dívida 
com a linguagem. É sempre com nossa carne, que temos 
que saldar a dívida. Lacan (1962-1963) lembra o pacto com 
Deus na religião judaica e o que se perde na circuncisão, 
sendo esse o motivo do sentimento antissemita. Nesse pac-
to subsiste a função do objeto a como resto.

Lacan (1962-1963) diz que o acting out, a-tu-ação, é a for-
ma essencial  em que alguma coisa da queda do objeto a se 
mostra na conduta do sujeito. Na ab-reação também algo 
do objeto a se apresenta na repetição do afeto em que o 
sujeito “cai em prantos” ou revida um xingamento. Ao falar 
do acting out, Lacan cita o caso da jovem homossexual e o 
caso Dora, ambos de Freud; cita também o paciente dos 
miolos frescos, de Ernst Kris, e o mercador de Veneza, de 
Shakespeare. 

Vou ater-me ao mercador de Veneza, pois entre o judeu e 
o mercador um contrato de empréstimo faz surgir exata-
mente o resto que cai entre o sujeito e o Outro, o a, a “libra 
de carne”. Como Acting-out ou ab-reação, ambos se preci-
pitam nessa libra de carne, demandada e oferecida no con-
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trato, tanto Shylock, o judeu, como Antonio, o mercador. 

Antonio é um mercador cristão que se diz triste e, embora 
possa viver a perda eminente de sua rica mercadoria nas 
agruras do mar, garante que sua tristeza não vem daí e não 
sabe de onde. Vive, portanto, uma melancolia não entendi-
da nem por ele e nem pelos amigos, que bem sugere o que 
Freud fala dessa afecção: o sujeito melancólico não sabe o 
que foi perdido, experimenta uma extraordinária baixa au-
toestima e um empobrecimento de seu eu. Um dos amigos 
de Antônio lhe diz: “Não vale a pena comprar perdas pelo 
preço de cuidados” (SHAKESPEARE, 1956, p. 18). 

Shyloch é um judeu, credor cruel, que mostra seu ódio 
pelo mercador cristão. Acredita que Antonio zomba dele, 
de seus negócios, de seus ganhos legítimos a que chama 
usura. Há entre os dois uma contenda, bem representativa 
da querela entre judeus e cristãos à época. 

Antonio contrai um empréstimo com Shylock para atender 
a um amigo. A conversa entre os dois rende acusações e 
injúrias de ambos os lados, mas a questão maior fica em 
torno dos juros, ou seja, do quanto se deve pagar pela dívi-
da incluída aí, esse a-mais de ganho e de perda. O contrato 
é assinado no cartório, mas a economia é pulsional e tem 
o inconsciente como administrador do gozo que circula aí. 
Lacan vai dizer:

Podemos fazer todos os empréstimos que quisermos para 
tampar os furos do desejo, assim como os da melancolia, 
mas lá está o judeu que, por sua vez, entende um bocado 
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do balanço das contas e que, no fim, pede a libra de carne – 
creio que vocês sabem o que estou citando. É essa a marca 
que vocês sempre encontrarão no que é acting out (LACAN, 
1962-1963, p.139). 

A libra de carne é uma medida que traz o sacrifício, e Anto-
nio aceita a demanda “mais, ainda”, en corps, identificado 
como está ao objeto caído em busca de punição e não teme 
a morte. “Eu sou a ovelha doente do rebanho, e, portanto, a 
escolhida para a morte; o fruto mais fraco é o que primeiro 
cai no chão; que assim me aconteça a mim” (SHAKES-
PEARE, 1956, p. 138).

Shylock, por sua vez, tomado pela vingança responde tam-
bém a partir de seu sacrifício, de seu gozo. 

Perguntais-me por que razão prefiro eu uma libra de carne 
podre aos meus ducados; para essa pergunta só tenho uma 
resposta: a minha vontade. Não vos parece boa tal resposta? 
Se um rato perturba a minha casa, e se me meter na cabeça 
dar dez mil ducados para o envenenar, tem alguém alguma 
coisa com isso? (...) Há quem não goste de ouvir berrar um 
porco; há quem, vendo um gato, tenha um ataque de lou-
cura e há também gente que não pode ouvir uma gaita-de-
foles perto de si, sem que sinta vontade de urinar; a nossa 
sensibilidade, soberana das nossas paixões, dita-lhes do que 
devem gostar e detestar. (...) não posso dar outra razão e não 
quero dar outra senão esta: nutro por Antonio um ódio tão 
fixo, uma aversão tão absoluta que me vejo forçado a inten-
tar contra ele um processo ruinoso para mim (SHAKES-
PEARE, 1956, p. 133). 

A libra de carne entra como moeda no circuito pulsional a 
ser retirada de um corpo reduzido, nesse ponto, à sua fun-
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ção de realidade ou à sua função de real e não à sua função 
erótica.

Antonio, para Shylock, é um rato, um porco e engendra 
ódio. A isso, Lacan (1964) tratou em “O Seminário 11: os 
quatro conceitos fundamentais da psicanálise”, como zona 
de queda ou dessexualização, em que o objeto se apresenta 
como um pedaço de carne tal como acontece nas mani-
festações da inveja e, do nojo na histeria; revelações bem 
diferentes do que acontece na pulsão escópica e na pulsão 
oral. Em Shylock, a função da vingança e sua atuação provo-
cam o deslizamento do objeto a para essa zona de queda do 
sexual, pois, por mais cruel que seja considerado o judeu, 
aqui não se trata de sadismo, de gozo sexual, mas sim, de 
gozo Outro.

O judeu desdenha o mercador, e a parte a ser extraída, es-
timada como uma libra de carne podre, não tem nenhum 
valor, a não ser como cifra útil à contabilidade do gozo. 
Nessa conta, Shylock quer permanecer no gozo impossí-
vel sem nenhuma perda. Mas como retirar uma libra sem 
que se escorra uma gota sequer de sangue, ou sem que um 
a-mais ou um a-menos altere essa cifra?  Impossível não 
haver perda! Esse é o risco de perigo mortal para o sujeito 
e o Outro quando o objeto a é cedido, ou seja, a morte do 
corpo e a interdição do gozo, esse último, proibido tanto ao 
sujeito quanto ao Outro quando da entrada no maquinismo 
da linguagem. Todo o desenrolar do quarto ato acontece no 
tribunal, onde a lei é demandada como interdito ao gozo. O 
mercador de Veneza indica a impossibilidade desse gozo, 
pois sempre haverá uma perda no nível da pulsão.
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Résumé: Dans l’élaboration du mécanisme psy-
chique des phénomènes hystériques, Freud se 
rend compte que les excitations somatiques pro-
voquées par un traumatisme psychique s’accom-
pagnent d’affections intenses. La réaction cor-
respondante au traumatisme n’exerce qu’un effet 
entièrement «cathartique» à travers l’ab-réaction, 
dont la force est dans le parler, parce que le rési-
du non appréhendé du corps trouve sa place dans 
la parole. Mais dans ce processus d’appréhension 
du langage, quelque chose échappe à l’articulation 
significante. Notre corps biologique se perd avec 
l’entrée du langage et la livre de chair c’est ce que 
l’on paye avec sa vie pour faire de l’organisme un 
corps de signifiants. Dans la pièce ‘Le Marchand 
de Venise’, nous verrons comment la livre de 
chair entre dans l’économie pulsionnelle de l’in-
conscient représentant l’objet a, qui se précipite à 
la fois dans l’ab-réaction ab et dans l’action.

Mots-clés: Ab-réaction. Corps. Réel. Objet a. 
Action.
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Repetição na clínica: o que de 
novo se escreve

Crasso Campanha Parente1

Resumo: Este artigo visa o fenômeno de repetição 
como conceito fundamental em psicanálise, para 
abordar a repetição e perguntar o que de novo se 
escreve no trajeto de uma análise.

Palavras-chave: Repetição. Real. Letra. Pulsão 
de Morte. Final de Análise.

A clínica psicanalítica orienta-se na experiência em direção 
ao real. O real é “o que retorna sempre ao mesmo lugar” 
(LACAN,1964, p. 52), o que faz limite ao que pode ser in-
terpretável.

Lacan (1964) toma emprestado de Aristóteles dois termos 
para tratar as duas faces da repetição: o automaton é a in-
sistência dos signos comandada pelo princípio do prazer e 
a tiquê indica o “encontro do real”, que vigora sempre por 
trás do automaton, para além do princípio do prazer.

Lacan tratou a repetição como conceito fundamental da 
psicanálise em “O Seminário 11: os quatro conceitos fun-

1 Médico e Psicanalista.
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damentais da psicanálise”, de 1964,  a partir de Freud em 
“ Além do Princípio de Prazer”, de 1920. Freud, aí, des-
creve a ocorrência de uma compulsão à repetição que se 
manifestava na neurose traumática de guerra, na reação te-
rapêutica negativa, no sintoma e nas brincadeiras infantis. 
Ele fala de uma força que vai “mais além do princípio do 
prazer” e que está relacionada à pulsão de morte. Nesse se-
minário, Lacan demonstra o trajeto da pulsão na topologia 
do oito interior, em que o objeto a é contornado pela pul-
são. Na perspectiva lacaniana, a repetição é uma tendência 
a retornar, que orienta o sujeito na busca do objeto, o que 
revela o movimento da pulsão de morte e uma fixação num 
gozo demasiado, gozo do Outro, que está fora do simbólico. 
Nesse circuito, a pulsão, ao repetir, nada escreve. Mas, a 
partir da entrada do sujeito em análise, há uma aposta que 
algo pode ser mudado, e que, no circuito pulsional, possa 
ocorrer novas escritas. O que de novo se escreve a partir do 
que se repete na clínica? Como operar a direção da cura? 
Para Lacan, o que se repete é o encontro com o furo na es-
trutura, com o vazio de significação que ele vai chamar de 
troumatisme. Para entender como esse vazio se estrutura e 
como esse traumático se inscreve, é importante abordar o 
conceito de recalque originário.

No texto “A negativa”, Freud (1925) fala dos processos que 
operam no início da estruturação psíquica e que permitem 
a delimitação desse furo. Esses processos são austossung e 
bejahung. O recalque originário surge junto com esses dois 
processos, como nos mostra Solal Rabinovitch (2001), em 
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seu livro “Foraclusão: presos do lado de fora”. Esse recal-
que dá origem ao fora e ao dentro ao mesmo tempo – fora 
da representação –, mas dentro da estrutura. É o que defi-
ne o real como ex-sistência e como furo no simbólico, mas 
o que deixa inscritas marcas de gozo, letras. Isso permite 
o aparecimento dos juízos de atribuição e de existência. A 
existência e ex-sistência surgem juntas, definindo o campo 
do simbólico e do real. O real que se origina nesse proces-
so já é um real enlaçado à estrutura. Esse processo mar-
ca a entrada do sujeito no campo do gozo e da linguagem 
e permite a escrita do nó Borromeano e das modalidades 
de gozo: gozo do Outro, gozo fálico, gozo do sentido e o 
mais-de-gozar.  O que se perde nesse processo é o objeto 
da primeira experiência de satisfação, que são essas mar-
cas de gozo. A pulsão visa repetir a primeira experiência de 
satisfação que não será alcançada plenamente, o que será 
sempre faltosa, porque o objeto da satisfação inicial, Das 
Ding, está para sempre perdido, pois essas marcas estão 
recalcadas.

Nesse lugar vazio, de falta, Lacan posiciona o objeto a, que 
apresenta funções diferentes, de mais-de-gozar no campo 
do gozo e de causa no campo do desejo. Sendo assim, o 
sintoma repete o circuito da pulsão, do gozo inscrito por 
essas marcas, o que produz mal-estar. O recalque é uma 
falha na tradução, é essa falha que se recalca, porque na 
tradução está implicado sempre esse intraduzível, que in-
siste em não se inscrever. A repetição está relacionada ao 
que ex-siste, que é o real da estrutura.
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A clínica é o que mobiliza Lacan em direção ao real. Duran-
te o período que sucede “O Seminário 11: os quatros con-
ceitos fundamentais da psicanálise”, de 1964, ele vai traba-
lhar o objeto a como mais-de-gozar e, depois, os discursos 
para introduzir o discurso analítico. Lacan só vai retornar 
a pensar a repetição em “O Seminário 19: ...ou pior”, de 
1971-1972, mas, agora, retomando os impasses na clínica 
que Freud pontua em “Análise terminável e interminável”, 
de 1937. Nesse artigo, Freud vai localizar que há um quan-
tum de energia pulsional que sobra no final de uma análise 
e que faz dela uma análise interminável e que a recusa do 
feminino é o que resiste no final de uma análise. Era, por-
tanto, do campo pulsional que se tratava. Nesse Seminário 
19, Lacan vai tratar da repetição no campo do gozo a partir 
do real da estrutura. Aí, ele vai destacar o Há-um, o signifi-
cante Um e introduzir o aforismo “não há relação sexual”. 
Isso é, para Lacan, dizer que o campo do gozo é marcado 
por um significante Um, que está fora da ordem fálica e 
que amarra a estrutura. Esse significante é um conjunto 
aberto de letras. Letras que são vazios de significação, que 
estão fora da linguagem, portanto ele pertence ao campo 
do simbólico e opera no real. É nesse vazio que se aloja o 
conteúdo recalcado e que são marcas de gozo, letras.

No texto “Lituraterra”, Lacan nos diz: “O recalcado con-
segue se alojar com referência à letra” (LACAN, 1971, 
p.117). É a letra que serve de apoio ao significante. Assim 
ele divide a letra, que é do campo do real; e o significante, 
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que é simbólico. Esse significante Um faz borda ao vazio e 
só a partir dele o vazio pode ser abordado. Esse significante 
Um é o que diz não à função fálica, fazendo exceção. Ele 
é necessário, o que funda o universal da castração, que dá 
acesso ao simbólico e ao gozo fálico. O real da estrutura 
pode ser abordado pela matemática. Lacan diz que a es-
trutura é lógica. Por isso em “O Seminário 22: R.S.I”, de 
1974-1975, ele vai dizer que o Outro é uma matriz de dupla 
entrada: o objeto a e o Um do significante. E além disso, na 
conferência “A terceira”, de 1974, Lacan diz que o objeto a 
é homólogo ao S1, significante letra. A diferença é que eles 
estão em campos distintos, um no real e o outro no real do 
simbólico.

Lacan vai usar, em “O Seminário 19”, a lógica de Frege 
e a teoria de conjuntos de Cantor para pensar a partir da 
matemática o real da estrutura que repete fora da signi-
ficação, o que ele vai chamar de Aleph zero. Segundo ele, 
na sequência dos números naturais, o número um é um 
conjunto que porta um conjunto vazio e que se repete em 
todos os outros números naturais. O Um é marca de pura 
diferença com zero, conjunto vazio. Esses uns matemáti-
cos são o que Lacan vai chamar de automatismo da repeti-
ção, que vão insistindo na estrutura, como estrutura, para 
serem franqueados como S2 e como saber inconsciente. 
Esse é o automatismo de gozo. Esse franqueamento é o 
que ocorre na experiência de análise.



56

A 
ec

on
om

ia
 p

ul
sio

na
l, 

o 
go

zo
 e

 s
ua

 ló
gi

ca

Revista da ATO – escola de psicanálise, Belo Horizonte, ano 4, n. 4, p. 51-59, 2018

Repetição na clínica: o que de novo se escreve

Na experiência de análise, a repetição do circuito da pulsão 
pode escrever algo novo. Aí é que o gozo vai se separando 
do desejo. Ao fazer semblante do objeto a, causa de desejo, 
o analista marca o sujeito com a falta e permite que ele, em 
algum momento de sua análise, possa sair da repetição que 
produz sintoma e loucura. O sujeito em análise, a cada re-
petição, vai sendo marcado pela falta, vai circunscrevendo 
essa impossibilidade como falta. Isso introduz a diferen-
ça no circuito da repetição, fazendo surgir o desejo, que é 
falta.

O analista opera se valendo do discurso analítico. Nele, o 
S1 vai ser extraído do S2, que nesse discurso ocupa o lu-
gar da verdade. Esse S1, produto do discurso analítico, vai 
aparecer com o dizer do analista, que opera pelo equívo-
co que faz semblante a. Essa é uma operação lógica que é 
pura torção de voz e que faz aparecer elementos dos sons 
de lalangue, que são próprios daquele sujeito. Em “O Se-
minário 18: de um discurso que não fosse semblante de 
objeto a”, Lacan vai dizer que “esse S1 produzido pelo 
discurso analítico é realmente o ‘nome-do-pai’” (LACAN, 
1971, p.161). Esse S1 (Um) está desarticulado do S2, o que 
faz aparecer a não relação sexual. Esse significante Um é 
o único meio de alcançar algo do recalcado, que é formado 
por esse conjunto de letras. Letras que são sons e matéria 
da linguagem. O discurso analítico opera perda de gozo do 
Outro. Nesse processo, opera-se a redução do sujeito ao 
singular de sua estrutura em direção ao real. Ele é reduzido 



Crasso Campanha Parente

Revista da ATO – escola de psicanálise, Belo Horizonte, ano 4, n. 4, p. 51-59, 2018 57

A 
ec

on
om

ia
 p

ul
sio

na
l, 

o 
go

zo
 e

 s
ua

 ló
gi

ca

a um ponto de falta, a um ponto de letra. Este ponto onde 
se fez corpo, que é marca de gozo e é onde o imaginário é 
reduzido à sua função de consistência, o simbólico, redu-
zido à função de buraco, o real, à função de ex-sistência e 
no furo central está o objeto a, que escrevem a estrutura do 
nó Borromeano. 

Há um retorno à estrutura fundante, escritura do nó, nó 
que é amarrado por esse quarto elo, o sinthoma que faz 
suplência ao nome-do-pai. O Sinthoma aparece quando o 
sintoma e sua repetição são tratados em análise até serem 
reduzidos ao significante Um com valor de existência, que 
é o significante do pai, que amarra a estrutura e susten-
ta o desejo. Ao final de uma análise, há uma passagem de 
analisante à analista. Essa passagem é possível porque o 
analisante construiu um saber que contempla o real da es-
trutura, que é um saber fazer com sintoma, sinthoma, o 
que é mais singular de um sujeito.              

Resumen: Este artículo se referirá al fenómeno 
de repetición como concepto fundamental en psi-
coanálisis, para abordar la repetición y preguntar 
qué de nuevo se escribe en el trayecto de un análi-
sis.

Palabras llave: Repetición. Real. Letra. Pulsión 
de Muerte. Fin de Análisis.



58

A 
ec

on
om

ia
 p

ul
sio

na
l, 

o 
go

zo
 e

 s
ua

 ló
gi

ca

Revista da ATO – escola de psicanálise, Belo Horizonte, ano 4, n. 4, p. 51-59, 2018

Repetição na clínica: o que de novo se escreve

Referências

FREUD, Sigmund. Além do princípio de prazer (1920). 
In: ______. Além do Princípio de Prazer, Psicologia 
de Grupo e outros trabalhos. Rio de Janeiro: Imago. 
1996. p. 12-75 (Edição standard brasileira das obras 
psicológicas completas de Sigmund Freud, 18).

FREUD, Sigmund. A negativa (1925). In: ______.  O 
Ego e o Id e Outros Trabalhos. Rio de Janeiro: Imago, 
1996. p. 261-269. (Edição standard brasileira das obras 
psicológicas completas de Sigmund Freud, 19).

FREUD, Sigmund. Análise terminável e interminável 
(1937). In: ______. Moisés e o Monoteísmo, Esboço de 
Psicanálise e outros escritos. Rio de Janeiro: Imago, 
1996. p. 223-270. (Edição standard brasileira das obras 
psicológicas completas de Sigmund Freud, 23).

LACAN, Jacques. O Seminário, livro 11: os quatro 
conceitos fundamentais da psicanálise (1964). Rio de 
Janeiro: Zahar, 1998.

LACAN, Jacques.  O Seminário, livro 18: de um 
discurso que não fosse semblante (1971). Rio de 
Janeiro: Zahar, 2009. 

LACAN, Jacques. O Seminário, livro 19: ...ou pior 
(1971-1972). Rio de Janeiro: Zahar, 2012. 

LACAN, Jacques. A Terceira (1974). In: ______. Opção 
Lacaniana 62. São Paulo: Eolia, 2011. p. 11-37. 

LACAN, Jacques. O Seminário, livro 22: RSI (1974-
1975). Inédito. 



Crasso Campanha Parente

Revista da ATO – escola de psicanálise, Belo Horizonte, ano 4, n. 4, p. 51-59, 2018 59

A 
ec

on
om

ia
 p

ul
sio

na
l, 

o 
go

zo
 e

 s
ua

 ló
gi

ca

RABINOVITCH, Solal. Foraclusão: presos do lado de 
fora. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 

Obras consultadas

ANOTAÇÕES do Seminário Abordagem topológica 
da presença do analista, coordenado por Arlete 
Campolina, Belo Horizonte, 2017.

ERICSOM, Nilza et al. Economia de gozo e final de 
análise. Rio de Janeiro: 7Letras, 2015. 

LACAN, Jacques. O Seminário, livro 23: o sinthoma 
(1975-1976). Rio de Janeiro: Zahar, 2007.





61

Re
vi

st
a 

da
 A

TO
 –

 e
sc

ol
a 

de
 p

sic
an

ál
ise

 |
 B

el
o 

H
or

iz
on

te
 |

 A
 e

co
no

m
ia

 p
ul

sio
na

l, 
o 

go
zo

 e
 s

ua
 ló

gi
ca

 |
 A

no
 4

, n
. 4

 |
 2

01
8

O gozo nosso de cada dia

Maria Luiza Bassi1

Resumo: Este artigo trata de questões que dizem 
do gozo que afeta a nossa vida cotidiana. De que 
gozo estamos falando? Como o gozo aparece na 
clínica e como se articula na experiência analítica?

Palavras-chave: Gozo. Repetição. Representação. 
Transferência.

1 Psicanalista. Membro da ATO – escola de psicanálise.
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O gozo nosso de cada dia

Apresentamos algumas imagens da obra do artista plástico 
austríaco Erwin Wurm, exposição que esteve em Belo Ho-
rizonte no período de julho a setembro de 2017, cujo tema 
foi “O corpo é a casa”. Essas imagens retratam a economia 
pulsional marcada no corpo, ou seja, o gozo nosso de cada 
dia. Gozo cifrado no corpo a partir de sua captura pelo sig-
nificante que diz de uma experiência traumática, de um 
encontro sempre faltoso. 

Pretendemos, neste artigo, trabalhar o gozo em sua verten-
te de sofrimento, do sujeito que chega em nosso consultó-
rio inundado pela angústia que se manifesta no corpo.

Freud (1914), ao expor a dimensão clínica da repetição, a 
contrapõe à recordação. O paciente repete, sob as condi-
ções da resistência, tudo o que já avançou a partir das fon-
tes do recalcado, suas inibições, suas atitudes inúteis, seus 
traços patológicos de caráter e todos os seus sintomas. 

Lacan (1964) nos traz aquilo que está no núcleo de toda 
experiência analítica: o trauma, da ordem do inassimilável, 
do encontro que desvela a impossibilidade de satisfação. 
Define tiquê como ”encontro do real”. O real estaria para 
além do automaton, do retorno, da volta, da insistência dos 
signos aos quais nos vemos comandados pelo princípio do 
prazer. A repetição estaria, em sua natureza, sempre ve-
lada, não podendo ser confundida com a reprodução ou a 
modulação pela conduta de uma espécie de rememoração 
agida. 
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Ainda em 1964, Lacan comenta o texto “Gjentagelsen” de 
Soren Kierkegaard, “o mais agudo dos questionadores da 
alma humana antes de Freud” (LACAN, 1964, p. 62). A re-
ferida novela kierkegaardiana, editada em outubro de 1843, 
expressa uma história de amor e levanta as seguintes ques-
tões: ‘uma repetição é possível? Que significação ela teria? 
Uma coisa ganha ou perde ao se repetir?’. Essas questões 
atravessam toda a novela.

O prefixo Gjen do texto “Gjentagelsen” significa “de novo” 
e o restante da palavra é um substantivo forjado sobre o 
verbo at tageque que significa  “tomar”. Dessa forma, a 
melhor maneira de reproduzir seria reprise, ou retomada. 
Kierkegaard usou esse termo para evitar qualquer referên-
cia à palavra latina repetição que quer dizer “o mesmo no 
mesmo”, enquanto a Gjentagelsen marca o surgimento do 
novo.

Podemos concluir que repetição está ligada a uma impos-
sibilidade de representação, encontro sempre faltoso re-
lacionado ao ponto de gozo na estrutura. O sujeito nun-
ca encontra o que procura, por isso repete de uma forma 
compulsiva. Movimento contínuo da pulsão em busca de 
satisfação, marca de um excesso que acossa o sujeito, traz 
sofrimento. 

Recebemos em nossa clínica esses sujeitos transbordados 
de gozo, tomados pela angústia, muito característico das 
crises histéricas e da psicose, ou seja, o resto pulsional que 
invade o sujeito.
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Como o gozo afeta a nossa vida?  Como o gozo aparece na 
clínica e como se articula na experiência analítica?

O gozo afeta nossas vidas a partir da repetição infinitiza-
da que causa enorme sofrimento. Estamos falando do gozo 
relacionado ao ponto na estrutura, que marca o encontro 
faltoso para sempre perdido. Gozo cifrado pela linguagem, 
marcas mnêmicas próprias de cada sujeito. Cada um tem 
sua forma de gozar. 

Freud (1914) abre para o trabalho em análise. Segundo 
ele, o instrumento principal, para reprimir a compulsão 
do paciente à repetição e transformá-la num motivo para 
recordar, reside no manejo da transferência. Trata-se de 
substituir sua neurose comum por uma “neurose de trans-
ferência”. A transferência criaria uma “região intermediá-
ria entre a doença e a vida real, através da qual a transição 
de uma para outra é efetuada” (FREUD, v. 12, 1914, p. 201).

Ainda nesse texto, Freud desenvolve o conceito de elabora-
ção que seria uma forma de lidar com a resistência, prove-
niente da repetição não simbolizada. Ao repetir por atua-
ção, o paciente rememora eventos e reproduz situações não 
mediadas pela linguagem. Ao ser capaz de simbolizar um 
evento ocorrido por atuação, o paciente poderia elaborar a 
lembrança ou a repetição de forma simbólica, propician-
do articulações com outras ideias inconscientes, ou seja, o 
afeto que está sendo utilizado com a resistência é ligado a 
outros significantes. 
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Essa elaboração das resistências pode, na prática, revelar-se 
uma tarefa árdua para o sujeito em análise e uma prova de 
paciência para o analista. Todavia, trata-se da parte do tra-
balho que efetua as maiores mudanças. Pode-se correla-
cioná-la com a ‘ab-reação’ das cotas de afeto estranguladas 
pelo recalque (FREUD, v. 12, 1914, p. 203).

A brincadeira do neto de Freud com um carretel, dizendo 
as palavras Fort-Da, sempre que a mãe se ausentava, nos 
diz de uma escansão que força um significado. 

A hiância introduzida pela ausência desenhada, e sempre 
aberta, permanece causa de um traçado centrífugo no qual 
o que falha não é o outro enquanto figura em que o sujeito 
se projeta, mas aquele carretel ligado a ele próprio por um 
fio que ele segura – onde se exprime o que, dele, se destaca 
nessa prova, a automutilação a partir da qual a ordem da sig-
nificância vai se pôr em perspectiva. Pois o jogo do carretel é 
a resposta do sujeito àquilo que a ausência da mãe veio criar 
na fronteira de seu domínio  –  a borda do berço  –  isto é, 
um fosso, em torno do qual ele nada mais tem a fazer senão 
o jogo do salto (LACAN, 1964, p. 63).

O gozo aparece exibido na transferência. É com ela e a par-
tir dela que o analista vai operar, criando ali uma região 
intermediária, uma hiância, um espaço entre a presença e 
a ausência, possibilitando “o jogo do salto” em direção ao 
desejo, remédio para o gozo.

Um paciente de 22 anos procura análise por estar “em uma 
crise de pânico”. Faz referência a pensamentos repetitivos 
sobre a morte e o tempo: o meu tempo de morrer vai che-
gar, o que vou fazer quando tiver 60 anos? Meus pais já 
estão perto da morte. Esses pensamentos o acossam, não o 
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deixam dormir. Tudo começou com a partida da namorada 
para um curso no exterior: não sei se ela vai voltar...

A análise se põe em curso, o discurso se presentifica em 
um dis-o-curso. Palavras embebidas pelo afeto, muitas ve-
zes atra-palavras. Surgem significantes como largado, es-
quecível.

O analista escuta e procura designar o lugar-tenente da 
representação, o tropeço, o fisgamento que está em outro 
lugar, outra cena, além do significante. Na brincadeira do 
carretel não é o retorno da mãe que está em jogo, mas a 
repetição de sua saída como causa da Spaltung (clivagem) 
no sujeito. O que o jogo visa, segundo Lacan (1964), é o 
que não está lá enquanto representado, pois o jogo é essen-
cialmente o repräsentanz da Vorstellung (representante da 
representação).

E o paciente traz um trecho traduzido de uma música da 
banda “Real Friends”: 

“Tem noites que eu fico pensando se existe alguém que 
sente como eu me sinto. Isso me ajuda a pensar que eu não 
estou sozinho.”

Terminada a sessão, já de saída, o paciente diz: anota aí o 
nome da música, talvez você possa usar no tratamento de 
outra pessoa que sente como eu: “I have never been home” 
(eu nunca estive em casa).



Maria Luiza Bassi

Revista da ATO – escola de psicanálise, Belo Horizonte, ano 4, n. 4, p. 61-71, 2018 71

A 
ec

on
om

ia
 p

ul
sio

na
l, 

o 
go

zo
 e

 s
ua

 ló
gi

ca

Resumen: Este artículo se propone tratar temas 
que dicen del goce que afecta a nuestra vida 
cotidiana. ¿De qué gozo estamos hablando? ¿Cómo 
el goce aparece en la clínica y cómo se articula en 
la experiencia analítica?

Palabras llave: Goce. Repetición. Representación. 
Transferencia.
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O corpo no circuito pulsional

Marília Pires Botelho1 

Resumo:  A autora inicia o texto levantando ques-
tões que surgem a partir da clínica da bulimia e da 
anorexia, questões que a conduzem a alguns arti-
gos de Freud, Lacan e outros autores. Em suas lei-
turas se depara com a afirmativa de que a anorexia 
é um modo de fazer valer o poder da imagem sobre 
o poder do significante. Levanta as questões: qual 
é o poder da imagem e qual é o poder do signifi-
cante? E o que dizer do real? Para Lacan, o cor-
po tomado pelo significante é o corpo que se abre 
pulsionalmente. A partir daí qualquer região do 
corpo pode ser investida sexualmente e vir a fun-
cionar como zona erógena. Quando há uma que-
da da sexualização, ou seja, uma dessexualização, 
outras zonas intervêm em nossa sintomatologia. 
Os estudos de Freud e Lacan, sobre a histeria, nos 
apontam elementos para a compreensão de alguns 
casos de anorexia e de bulimia. 

Palavras-chave: Corpo. Gozo. Histeria.
Feminilidade. Pulsão.

1 Psicanalista. Membro da ATO – escola de psicanálise.
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Nas leituras sobre bulimia e anorexia, me deparei com a 
afirmativa de que a anorexia é um modo de fazer valer o 
poder da imagem sobre o poder do significante. O que nos 
incita a perguntar: qual é o poder da imagem e qual é o po-
der do significante? E o que dizer do real?

Segundo Recalcati (2004), Lacan diz que o significante 
impõe ao sujeito o “sacrifício da carne”, pois onde está o 
significante está a “morte da Coisa”. O corpo deixa de ser 
tomado como carne e passa a ser um corpo esburacado, 
posto que marcado pelo significante, pela linguagem. Passa 
a ser um corpo simbólico e, com isto, perde uma parcela 
do gozo. 

Para que um corpo se sexualize, seja revestido por uma 
imagem corporal erotizada, é preciso uma intervenção em 
nível simbólico. É o simbólico que ordena o corpo real, or-
gânico, portanto só podemos pensar num real do corpo em 
relação ao limite do simbólico. Cronologicamente, o real 
precede essa organização simbólica, mas, é só, no a pos-
teriori da determinação simbólica, que ele ex-siste e que 
podemos designá-lo como tal. “[...] é bem a teoria da pul-
são sexual que deve encontrar lugar no plano de fundo do 
processo significante da sexualização e de sua incidência 
sobre o corpo” (ANDRÉ, 1998, p. 105).

O corpo tomado pelo significante é o corpo que se abre 
pulsionalmente, ou seja: é algo que se coloca não somen-
te como soma, mas é, também, inscrito no psiquismo do 
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sujeito. A partir daí qualquer região do corpo pode ser in-
vestida sexualmente e vir a funcionar como zona erógena, 
mas certas zonas são mais suscetíveis para esta função. 
São zonas reduzidas à sua função de borda, como: a zona 
oral, anal, fálica, escópica e auditiva. Elas determinam, 
com maior ou menor especificidade, certo tipo de alvo se-
xual. Como lembra Lacan (1964), em “O Seminário 11: os 
quatro conceitos fundamentais da psicanálise”, quando há 
uma queda da sexualização, ou seja, uma dessexualização, 
outras zonas intervêm em nossa sintomatologia.  

Numa discussão com os participantes de seu seminário, 
ele diz que: “É justamente na medida em que as zonas ane-
xas, conexas, são excluídas, que outras tomam sua função 
erógena, que elas se tornam fontes específicas para a pul-
são” (LACAN, 1964, p. 163).

Maire Jaanus (1997), no capítulo “A desmontagem da 
pulsão”,  do livro “Para ler o Seminário 11 de Lacan”, diz 
que:

[...] no esquema L de Lacan, o corpo foi figurado como uma 
distinção entre a imagem corporal e o corpo fragmentado. 
O Seminário 11, Lacan, com um novo corte, cria dois no-
vos ‘corpos’, o corpo dos instintos e o corpo das pulsões” 
(JAANUS, 1997, p. 34).

O corpo dos instintos diz respeito à vida biológica, às ne-
cessidades indispensáveis para a nossa sobrevivência. O 
corpo das pulsões é um corpo de falta, de querer ou de exi-
gência. Uma exigência tão forte e avassaladora, que muitas 
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vezes é sentida como uma necessidade. A pulsão envolve as 
zonas erógenas, que, através de suas bordas, possibilitam a 
conexão entre o interno e o externo.

Maire Jaanus (1997) afirma que isso ocorre como num 
pentimento, palavra italiana para arrependimento, mas em 
muitas línguas significa um esboço encoberto pela versão 
final de um quadro. Para essa autora as linhas originais se-
riam o instinto sobre o qual se esboçam a pulsão e o desejo. 

Vemos, então, que:

[...] por trás da forma visível no espelho emerge a vida da 
carne, invisível e complexa... Para Lacan, porém, a carne é 
“selvagem” porque sem palavras, mas é um logos na medida 
em que tem uma vida inalterável e uma morte lógica, pró-
prias (JAANUS, 1997, p. 134).

Tanto o corpo dos instintos como o corpo das pulsões, am-
bos, fazem parte do circuito pulsional. Para Freud (1905), a 
pulsão é um conceito limite entre o somático e o psíquico. 
Embora ela se apoie na função somática, não se confunde 
com esta.

Em 1910, Freud escreve o artigo “A concepção psicanalíti-
ca da perturbação psicogênica da visão”. Nesse artigo, ele 
constata que tal sintoma, no caso, a cegueira histérica, em 
que o sujeito vê e, ao mesmo tempo, não vê, tem a função 
de reparar, de alguma maneira, o fracasso do recalque, cujo 
papel é estabelecer, entre o sexual e o não sexual, a frontei-
ra para que não se produza a “perda da realidade”. Freud 
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encontra aí a oposição entre a pulsão a serviço da função 
sexual e a pulsão a serviço de uma função puramente or-
gânica. O que está em jogo é a oposição entre o desejo e 
a necessidade. A necessidade é inteiramente apagada pelo 
impulso do desejo. A pulsão sexual, em vez de se apoiar 
no somático, apossa-se do órgão e o anula. Estas e outras 
questões irão, de certa forma, conduzir Freud à teoria das 
pulsões.

Esse artigo de Freud é de grande importância clínica, pois 
frequentemente nos deparamos com situações, como em 
alguns casos de bulimia e anorexia, em que vemos a neces-
sidade e o desejo disputarem um mesmo órgão: 

[...] ora é a função orgânica da alimentação que parece se 
apossar da boca, levando o sujeito a se empanturrar até o 
limite da repulsa e do vômito; ora, em resposta à repulsa, 
é a função erótica que assume a direção, o sujeito fazendo 
então greve de fome para só se sustentar pelo nada de desejo 
(ANDRÉ, 1998, p. 108).

Eu não me deixo comer: é o que diz uma paciente com ano-
rexia.

Além de constatar que a origem do sintoma histérico deve 
ser buscada no fracasso do recalque, Freud aponta, ainda, 
que na histeria há uma prevalência da imagem. Observa 
que mesmo quando há uma queixa que aponte para um 
local interno do corpo, é sempre a uma questão imaginária 
que a histérica está se referindo. É como se essa vestimen-
ta imaginária, o tempo todo, se ameaçasse cair, se desmo-
ronar, dando lugar ao real do corpo. 
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[...] é quando a carne aponta sob o vestido, sob a maquila-
gem ou sob a máscara da sedução que a histérica se vê suja, 
feia, repugnante, reduzida ao estado de vianda (ANDRÉ, 
1998, p. 110).

Lacan (1936), por ocasião de sua teorização do imaginário, 
diz que o que está em jogo na função da imagem é a ideia 
de uma identidade unificada do sujeito. Essa identidade é 
constituída através do Outro, inicialmente o Outro mater-
no. Na relação mãe-criança, o falo é tomado em sua ver-
tente imaginária. Mas, é, pelo lado do pai, que o falo pode 
receber seu fundamento simbólico.

No entanto, a insígnia paterna só sugere a identificação 
fálica, não dá à mulher o ponto de apoio para uma iden-
tificação especificamente feminina. Isso significa que sua 
imagem corporal não é suficiente para revestir e erotizar o 
real do corpo a não ser que ela se faça toda fálica. O que a 
histérica teme é se deparar com esse real do corpo desse-
xualizado, escondido sob a máscara fálica. Privada de uma 
identificação especificamente feminina, resta-lhe reduzir-
se ao estatuto de objeto, aprisionada à fantasia masculina. 
Em decorrência disso, sua saída é pelo excesso de sexuali-
zação do corpo imaginário.

Para Serge André (1998), mais do que um fracasso do re-
calque, o que está em causa é uma impossibilidade de re-
calcar: há uma falta radical do representante que deveria 
ser recalcado. Logo, a lógica da construção histérica é de-
marcada por uma falta no nível da constituição da imagem 
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corporal, que desnuda o real do corpo dessexualizado. Há 
uma correspondência dessa falta no nível simbólico, que, 
através do sintoma, tenta repará-la, invadindo o imaginário. 

O falo que a histérica encontra no Pai é sempre insuficien-
te. O Pai, na verdade, é, por estrutura, impotente. Mas, sua 
demanda a esse Pai revela outra questão: a problemática 
da feminilidade. Questão que está posta para toda mulher, 
para todo sujeito.

Passar da histeria à feminilidade pode ser tomado como 
um ideal da análise. Mas, para Lacan (1973), no que tange 
ao feminino, espera-se a contingência.  O trabalho de aná-
lise de uma mulher não obedece e não é o resultado de uma 
elaboração de saber, mas – de forma contingente – pode 
fazer advir nela uma mulher.

 Em “O Seminário 20: mais, ainda”, Lacan vai retomando 
e explicitando as diversas modalidades de gozo: o gozo do 
Outro, o gozo fálico, o mais-de-gozar e o gozo feminino. 
Nesse seminário, Lacan marca a distância da linguística 
à “linguisteria”, palavra que ele forja, apontando que, no 
nível do dito, há um dizer que não pertence ao campo da 
linguística. “É pelas consequências do dito que se julga o 
dizer” (LACAN,1972-1973, p. 69). E, só a partir disso, ele 
reafirma e diz conceber a ideia do inconsciente estrutura-
do como uma linguagem.

Ao se interpelar o que é um significante, Lacan levanta 
questões em torno da significância, dos efeitos de signi-
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ficado, apontando que se os efeitos de significado não tem 
nada a ver com aquilo que os causa, é porque sua causali-
dade tem certa relação com o real. Há uma lacuna entre as 
causas e seus efeitos. Patrick Valas (2001) diz ser no nível 
da pulsão que se opera a composição entre o significante 
e o gozo, e que Lacan explica o aparelhamento do gozo na 
linguagem com sua definição de gozo fálico. Para dizer da 
causalidade significante desse gozo, Valas declina as cate-
gorias aristotélicas da causa: 

O significante é causa material do gozo, pois o corpo, por 
ser colonizado pelo significante se torna substância gozante 
(...). O significante é causa formal do gozo, na medida em 
que é a ordem da gramática que o comanda, por exemplo, 
no movimento de reversão da pulsão (...). O significante é 
causa eficiente do gozo. O gozo é proibido pelo significante 
para aquele que fala como tal (...). O significante é causa 
final do gozo, na medida em que a finalidade da língua (ou 
da alingua) está no gozar (VALAS, 2001, p. 64).

Eu não me deixo comer: é a pulsão em seu movimento de 
reversão, que segundo Patrick Valas (2001) comporta a voz 
média ativa que Lacan traduz por fazer-se ver, ouvir, co-
mer. Vemos aí que, no vai e vem fundamental da pulsão, 
em seu movimento de contornar o objeto para encontrar 
sua satisfação nas zonas erógenas, o sujeito é ativo. O que 
aparece no circuito da pulsão, quando ela contorna o objeto 
e retorna à sua origem, é um sujeito, que é propriamente o 
outro. “É somente com sua aparição no nível do outro que 
pode ser realizado o que é a função da pulsão” (LACAN, 
1964, p. 168).
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Diferentemente da concepção freudiana, para Lacan a pul-
são é a-sexual, pois não existe relação entre o real e o sig-
nificante. A única relação possível é a de corte. Ele define a 
pulsão como corte.

O sujeito é não-todo significante, portanto podemos pensá
-lo como um aparelho lacunar. É nessa lacuna, nesse vazio 
que o sujeito instaura a função do objeto – o objeto a – que 
só o conhecemos, na perspectiva freudiana, enquanto ob-
jeto perdido. O objeto a se produz como resto da operação 
de representação do sujeito. Para a pulsão, não importa que 
objeto, aí, irá se instalar, pois o objeto da pulsão é consti-
tuído pela contingência corporal. É da ordem da subjetivi-
dade, não pertencendo, então, ao campo do corpo próprio, 
mesmo que apoiado em um órgão real. O sujeito neurótico 
define seu objeto pela demanda do Outro. Por aquilo que o 
sujeito pensa que o Outro demanda de si.

Résumé: L’auteure commence ce texte en soule-
vant des questions résultants de la clinique de la bou-
limie et de l’anorexie, questions qui la conduisent 
à certains articles de Freud, de Lacan et d’autres 
auteurs. Dans ses lectures elle se trouve confron-
ter à  l’affirmation que l’anorexie  est une manière 
de faire valoir le pouvoir de l’image, sur le pouvoir 
du signifiant. Elle soulève les questions suivantes: 
quel est le pouvoir de l’image et quel est le pouvoir 
du signifiant ? Et que dire du réel? Pour Lacan, le 
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corps pris par le signifiant est le corps qui s’ouvre 
pulsionnellement. D’où n’importe quellerégion 
du corps peut être sexuellement investie et ve-
nir à fonctionner comme zone érogène. Lorsqu’il 
y a une chute de la sexualisation, c’est-à-dire, une 
dessexualisation, d’autres domaines sont impli-
qués dans nos symptômes. Les études de Freud 
et de Lacan sur l’hystérie nous montrent des élé-
ments pour la compréhension de certains cas 
d’anorexie et de boulimie. 

Mots-clés: Corps. Jouissance. Hystérie.
Féminilité. Pulsion.
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Sexuação, gozo e pulsão:
o que a clínica psicanalítica tem 
a nos dizer acerca do gênero na 
atualidade?

Alexandre Simões1 

Resumo: O artigo aborda a aproximação e dis-
tanciamento entre a teoria queer e a psicanálise. 
Reconhece o valor da teoria queer para os deba-
tes sobre as transformações da sexualidade e das 
performances de gênero na atualidade e, por outro 
lado, aponta como a psicanálise contribui para esse 
campo, especialmente a partir das elaborações de 
Jacques Lacan sobre a sexuação.

Palavras-chave: Psicanálise. Sexuação. Teoria 
queer

Em nossa contemporaneidade, há uma tensão entre os 
enunciadores da teoria queer e os psicanalistas. Apesar da 
inovação trazida pela psicanálise, na aurora do século XX, 

1 Psicanalista. Doutor em Filosofia e Teoria Psicanalítica pela UFMG. 
Docente das cadeiras de Psicanálise e Psicopatologia da UEMG/unidade 
Divinópolis e FACED. Coordenador do Grupo de Pesquisa PESC - 
Plataforma de Estudo e Pesquisa da Subjetividade na Contemporaneidade. 
Criador do canal de transmissão da psicanálise no Youtube: Alexandre 
Simões Psicanalista. E-mail: alexandresimoes@terra.com.br
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os teóricos queer tendem a considerar que essa mesma 
psicanálise finda por reiterar uma perspectiva ainda dua-
lista quanto aos gêneros. Alegam que, ao não enxergarem 
a plasticidade do gênero, sobretudo no trilhamento trans 
– travestis, transexuais, crossdressers etc –, os psicanalistas 
padeceriam de um ponto cego, uma vez que, anacronica-
mente, ainda se refeririam ao homem e à mulher. A plas-
ticidade de gênero, observemos, vem ganhando evidência 
nos últimos anos, incrementada nos últimos meses e, so-
bretudo, nas últimas semanas: evidência midiática, públi-
ca, artística, coletiva, nas redes sociais. Algo, portanto, aí, se 
impõe ao olhar, o que elevaria a suposta cegueira dos psi-
canalistas à ordem do embaraço. Os desdobramentos des-
se embaraço dualista estariam exemplarmente vigentes no 
ensino do psicanalista Jacques Lacan que, na compreensão 
de Judith Butler – uma voz de expressiva densidade no uni-
verso queer –, continuaria atrelado a uma perspectiva acer-
ca da sexualidade “ideologicamente suspeita” (BUTLER, 
2014, p. 90).  Enfim, o argumento fundamental da crítica 
lançada à psicanálise é que ela não conseguiu caminhar pa-
ri-passu com as transformações de nosso tempo: as multi-
faces e a liberdade dos gêneros teriam deixado a psicanáli-
se a reboque.

Quando entendemos seriamente a “provocação-convite” 
de Lacan (1998), em que ele nos propõe que o psicanalista 
deve estar atento à linha do horizonte de seu tempo, para 
ali localizar a subjetividade de sua época  –  e, ademais, que 
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não venha a lidar com a psicanálise aquele que não tiver 
condições de assim proceder!  –,  é crucial que a psicanálise 
aí se posicione. Já não é mais concebível uma psicanálise 
que não esteja e não seja da polis, sobretudo, porque ali, 
nas contradições da polis, temos o locus do mal-entendido, 
do dito a mais, do dito a menos, sobretudo, do mal-dito. 
Compreendo que a crítica lançada à psicanálise lacaniana, 
acima ressaltada, apoia-se em uma compreensão excessi-
vamente apressada da argumentação de Lacan, principal-
mente a partir dos anos 1970. Tal como argumentarei, o 
que é alegado como dual ou heteronormativo diz respeito 
ao estabelecimento da diferença no campo da sexualidade 
– que é fundamental para se localizar qualquer efeito sub-
jetivo – sempre em função de um aspecto que a organiza: 
a dimensão fálica. A experiência clínica nos leva a perceber 
que a suposta liberdade e diversidade dos gêneros não se 
apresenta sem que esteja submetida àquilo que se tem e 
àquilo que não se tem, seja no campo da sexualidade, do 
desejo ou do amor. E aquilo que se tem ou não se tem, 
bem como aquilo que faz aparência de se ter ou não, sem-
pre passa pelo falo. É nesse sentido que Freud (1923) irá 
ressaltar que o falo não é o órgão, no caso, o pênis, mas a 
organização, isto é, o ponto de referência desde o qual se 
dá consistência e miragem ao que se tem ou não se tem, 
independentemente do sujeito se apresentar, para o outro 
e face ao laço-social, como homem, mulher, afeminado, 
masculinizada, travesti, crossdresser, homem-garota, mu-
lher-rapazinho, Barbie, biba, Susie, etc. 
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Do ponto de vista clínico, vale frisar que alguns desses as-
pectos podem se localizar com mais precisão quando recor-
remos à sexuação. Sexuação é o termo que designa o modo 
bastante específico como Lacan irá abordar a relação de 
cada sujeito com a sexualidade, não exatamente como um 
ponto de partida naturalizado, porém, como um momento 
de chegada. Daí, a ideia de trabalho, de trânsito e de des-
locamento encrustados na palavra sexuação, bem distante 
da aparente naturalidade ou estabilidade dos termos sexo 
e sexualidade. Portanto, sexuação é o modo como Lacan, a 
partir certamente daquilo que é constatado no campo da 
experiência analítica, define as formas possíveis de cada 
sujeito se haver com os efeitos da castração: está em jogo 
mais as trajetórias do que os atrelamentos que enrijecem: 
routes ao invés de roots. É exatamente em “O Seminário 20: 
mais, ainda” que surgem, de maneira mais acabada, as no-
meadas fórmulas quânticas da sexuação. Elas se organizam 
por meio de dois modos de gozo. Estes, podem transpas-
sar diversos gêneros. E os gêneros, segundo Lacan (1985), 
por sua vez, estariam subsumidos a dois posicionamentos: 
um gozo face a uma presença (gozo fálico) e um gozo face 
a uma presença não preenchedora, apontando, pois, para 
uma ausência, relativo à posição chamada mulher. O pri-
meiro, pela demarcação de um perímetro, o que permite 
que ele se agrupe, se coletivize, faça um conjunto e uma 
totalidade; o segundo, também nomeado Outro gozo, pela 
assíntota, consequentemente, tendendo para uma aber-
tura, um suplemento que ultrapassa a demarcação de um 
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perímetro, logo, de uma totalidade – totalidade-semblante 
–, e, por esta mesma razão, impossível de ser abordado, a 
não ser caso a caso. Sublinharei que nesta segunda direção, 
curva, mais do que reta, há tanto homens quanto mulheres 
aí inseridos.

Para localizar as fórmulas da sexuação, sem o costumeiro 
mal-entendido de lê-las como uma sofisticada reiteração 
de uma lógica dual, sexista, falocêntrica e heteronormativa, 
é imprescindível que as olhemos lateralmente e passemos 
antes por alguns outros momentos do ensino de Lacan. 
Por exemplo, um pouco antes de “O Seminário 20: mais, 
ainda”, é válido considerarmos o ‘trabalho-em-andamento’ 
que permitirá a Lacan formalizar as possibilidades de ins-
crição da castração nos seres falantes. Assim, considere-
mos algumas sinalizações  de  “O Seminário 19: ...ou pior”, 
desenvolvido entre 1971 e 1972, que servem de andaimes 
para as construções subsequentes  de “O Seminário 20: 
mais, ainda”. Ali, Lacan irá propor que “o sexo não define 
relação alguma no ser falante” (LACAN, 2012, p. 13). Al-
mejando ainda uma maior clareza quanto à completa insu-
ficiência da base anatômica poder nos elucidar cabalmente 
algo acerca do que vem a ser a nossa relação com a sexuali-
dade, ele acrescenta: 

Não é que eu negue a diferença que existe, desde a mais 
tenra idade, entre o que chamamos de uma menina e um 
menino. É inclusive daí que parto. Captem desde já, que 
quando parto daí vocês não sabem do que estou falando 
(LACAN,  2012, p. 13).
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O que fazer com o corpo? Que destino ou roupagem dar a 
um corpo? Indagações como essas, bem contemporâneas, 
notemos, não têm nenhuma relação com a capacidade ins-
trumental de manusear a anatomia ou conduzir a educa-
ção – a paideia. É precisamente a partir daquele não-saber, 
indicado por Lacan, que a pulsão, enquanto conceito fun-
damental da psicanálise, se estabelece. Retomar essa sina-
lização é bastante válido, sobretudo em uma época como a 
nossa, na qual a intervenção, o manuseio e a transformação 
do corpo e dos atos educativos: pais, escola, brinquedos – 
tudo isso –, que, por exemplo, estaria ao alcance de uma 
instrumentalidade técnico-científica, ao alcance, pois, das 
mãos, das decisões, das roupas, dos estojos de maquiagem, 
das pinças, das cânulas, dos bisturis, dos aspiradores e das 
linhas de sutura – parece ser tão possível e, sobretudo, re-
solutivo. Lacan argumentará que a possibilidade de manu-
seio do órgão não abriria automática e certeiramente um 
caminho de intervenção na sexualidade (o gozo). De forma 
chistosa, e recorrendo a uma imagem pouco comum nesta 
discussão, a lagosta e suas pinças, ele afirmará que: 

[...] a pequena diferença já é destacada desde muito cedo 
como órgão, o que já é dizer tudo  –  organon, instrumento. 
Será que um animal tem ideia de que possui órgãos? Desde 
quando já se viu isso? E para quê? Por acaso bastaria anun-
ciar que todo animal  – falei disso noutro lugar, aqui vou 
dizê-lo de outra maneira, é uma maneira de retomar o que 
enunciei recentemente a propósito do chamado gozo sexual 
como instrumento do animal  –, todo animal que tem pin-
ças não se se masturba? Essa é a diferença entre o homem 
[homme] e a lagosta [homard] (LACAN, 2012, p. 13).
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O que Lacan irá desenvolver na sequência de seus ar-
gumentos não se refere a duas condições anatômicas ou 
a somente duas possibilidades de fruição do gênero que, 
assim sendo, excluiria um bom número de versatilidades 
de gênero, tal qual um Procusto psicanalista. Bem distin-
tamente disso, haveremos de balizar a clínica por intermé-
dio de dois modos de gozo. Como confirma Lacan (1985), 
estes dois modos de gozo podem transpassar diversos gê-
neros, uma vez que estes estariam subsumidos a dois po-
sicionamentos. Não se trata de excluir, mas de alinhavar 
os acontecimentos de gênero, para além da face fenomê-
nica deles. A castração  –  conceito também princeps para 
o psicanalista  –  é a maneira como esses modos de gozo 
se operacionalizam. Se quisermos chamar isto simplifica-
damente de homem – circunscrito ao gozo do perímetro 
– ou de mulher – resvalada pela assíntota –, é facultativo, 
é uma “abreviatura” (LACAN, 1985, p. 87) para usarmos 
uma palavra de Lacan nesta questão, ou melhor, quando 
nos referirmos àquelas duas posições como a do homem e 
a da mulher, estamos dando sequência ao vício enganoso 
de se buscar, na protuberância ou cavidade anatômicas, a 
relação de cada um com a sexualidade. Mas, se há esta in-
sistência, tudo bem: teríamos aqui o “dito homem e a dita 
mulher” (LACAN, 1985, p.107), desde que isto não nos 
impossibilite de considerar que “todo mundo sabe que há 
mulheres fálicas, e que a função fálica não impede os ho-
mens de serem homossexuais” (LACAN,1985, p. 97). E se 
há um ‘dito homem’, uma ‘dita mulher’, teríamos, igual-
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mente, uma ‘dita trans’,  um ‘dito hétero’, ‘um dito bi’... 
todos efeitos do dito?

Clinicamente, isso nos indica que a escuta do psicanalista 
deve sempre saber distinguir, a cada gênero, aquilo que se 
apresenta na lógica da demarcação do perímetro (o gozo 
fálico) e aquilo que a isto escapa – um percurso Outro –,   
colocando alguém que se apresente como macho, fêmea, 
travesti, gay, transformista, bissexual, transgênero, etc. 
como um caso único, um caso cuja operação não se tota-
liza. Notemos: esta operação, com seus produtos e restos, 
é a que cada um faz com seu gozo e o gozo Outro e não 
somente uma prerrogativa do transexual que se submete à 
cirurgia de redesignação sexual: MtF ou FtM.

Esse é o labirinto do qual não escapamos, com mais ou com 
menos performance de gênero.

Abstract: This article deals with the relationship 
of approach and distance between queer theo-
ry and psychoanalysis. It recognizes the value of 
queer theory to the discussions about the trans-
formation of sexuality and gender performanc-
es nowadays and, on the other hand, point out as 
psychoanalysis contributes to this field, especially 
from the Jacques Lacan´s elaborations about the 
sexuation.

Keywords: Psychoanalysis. Sexuation. Queer 
theory.



Alexandre Simões

Revista da ATO – escola de psicanálise, Belo Horizonte, ano 4, n. 4, p. 87-95, 2018 95

A 
ec

on
om

ia
 p

ul
sio

na
l, 

o 
go

zo
 e

 s
ua

 ló
gi

ca

Referências 

BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e 
subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2014.

FREUD, Sigmund. A organização genital infantil: 
uma interpolação na teoria da sexualidade (1923). In: 
______. O Ego e o Id e outros trabalhos. Rio de Janeiro: 
Imago, 1980, p. 177-184. (Edição standard  brasileira 
das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, 
19).

LACAN, Jacques.  Função e campo da fala e da 
linguagem em psicanálise (1953). In: ______. Escritos. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1998. p. 238-322.

LACAN, Jacques O Seminário: livro 19: ...ou pior 
(1971-1972). Rio de Janeiro: Zahar, 2012.

LACAN, Jacques O Seminário: livro 20: mais, ainda 
(1972-1973). Rio de Janeiro: Zahar, 1985.





97

Re
vi

st
a 

da
 A

TO
 –

 e
sc

ol
a 

de
 p

sic
an

ál
ise

 |
 B

el
o 

H
or

iz
on

te
 |

 A
 e

co
no

m
ia

 p
ul

sio
na

l, 
o 

go
zo

 e
 s

ua
 ló

gi
ca

 |
 A

no
 4

, n
. 4

 |
 2

01
8

Adolescência: do instante de 
olhar ao momento de concluir

Viviane Gambogi Cardoso 1

Resumo: As questões com as drogas, o sexo e a 
morte são cruciais para o sujeito adolescente. A 
psicanálise, desde Freud, tenta trabalhar essas 
questões, tendo em vista as transformações ocor-
ridas num momento tão delicado do sujeito, mo-
mento do “despertar da primavera” que o leva ao 
pior de sua “inconsistente leveza do ser”. O texto 
pretende enveredar-se pelos meandros da vida de 
um sujeito que adolesce e tem imaginariamente o 
mundo aos seus pés e, ao mesmo tempo, sobre sua 
cabeça. Questões a respeito de suicídio, passagem 
ao ato, transgressões e sexo são o mote para reali-
zação deste trabalho.  

Palavras-chave: Adolescência. Sexualidade. Ato. 
Pulsão autoerótica. Pulsão objetal. Corrente afetiva. 
Corrente sensual.

Um menino caminha
E caminhando chega no muro 
E ali logo em frente, a esperar
Pela gente, o futuro está. 

1 Psicanalista. Membro da ATO – escola de psicanálise. 
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E o futuro é uma astronave
Que tentamos pilotar,
Não tem tempo nem piedade, 
Nem tem hora de chegar.

Sem pedir licença
Muda nossa vida, 
E depois convida
A rir ou chorar.
                                

(Toquinho e Vinícius de Morais)

Esses versos da música “Aquarela”, acima citados, convi-
dam-nos a rir ou a chorar, quando se trata da contingên-
cia do futuro, que podemos comparar à contingência que 
a adolescência traz ao determinismo da sexualidade infan-
til. Momento de conclusão, de deslocamento pulsional, da 
primazia do genital, de confluência das correntes ternas e 
sexuais, mas que não sabemos onde vai dar. As questões 
com as drogas, o sexo e a morte são cruciais para o sujeito 
adolescente, que tem pela frente um mundo novo a explo-
rar longe de suas garantias paternas. 

A psicanálise, desde Freud, tenta trabalhar essas questões, 
tendo em vista as transformações ocorridas num momento 
tão delicado do sujeito, momento do “despertar da 
primavera”2, que o leva ao pior de sua “inconsistente leveza 
do ser”3. Pretendemos enveredar-nos pelos meandros da vida 

2 Título do livro de Frank Wedekind de 1891.

3 Termo usado por Sônia Alberti em seu livro “Esse sujeito adolescente”. 
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de um sujeito que adolesce e tem imaginariamente o mundo 
aos seus pés e, ao mesmo tempo, sobre sua cabeça. Proponho 
tratar do tema da adolescência, tendo em vista a clínica, cuja 
alta incidência de suicídio aponta para a tendência a agir.

Lacan (1945), em seu texto, “O tempo lógico e a asserção 
de certeza antecipada”, trabalha sobre as modulações do 
tempo numa perspectiva lógica e não cronológica. Ele 
substitui a finitude absoluta da morte, inspirado na teoria 
de Heidegger, pela finitude do sujeito, que o convoca a dizer 
quem é. A finitude do sujeito está em sua dependência com 
o outro, e daí se apressar para afirmar seu desejo.Tempo 
lógico e sinônimo de tempo subjetivo, cuja lógica é a do 
inconsciente. Nesse texto, ele fala de três modulações do 
tempo no processo do sujeito se posicionar: o instante do 
olhar, o tempo de compreender e o momento de concluir. 
O adolescente muitas vezes passa do instante do olhar 
ao momento de concluir, o que significa uma tendência 
a agir, suprimindo o tempo de compreender suas ações. 
Esse é o tempo do simbólico se consolidar na estrutura e 
proporcionar ao sujeito entrar na partilha do sexo. Elidir 
esse tempo pode levar o sujeito a transgredir e burlar as 
leis, chegando ao máximo de violência contra o outro ou a 
si mesmo. Por isso, as crises e os conflitos vivenciados pelo 
adolescente nos impele muitas vezes ao erro de atribuir-
lhe uma estrutura psicótica tamanha à desorganização ou à 
falta de amarração. 
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O tema da puberdade, como nos dizem Vieira e Vorcaro 
(2014), surge nas entrelinhas do texto freudiano, em 
seus questionamentos, em seus impasses e permite-nos 
evidenciar sua teorização acerca do tema. Freud trabalha 
sobre a adolescência, sem, no entanto, sistematizar esse 
conceito, desde os “Estudos sobre a histeria” , de 1893-
1895, quando atribui uma relação de causalidade da 
neurose ao surgimento da sexualidade na puberdade, como 
ele denomina. Mais tarde, Freud (1905), em “Três ensaios 
sobre a teoria da sexualidade”, aborda a importância da 
sexualidade infantil na determinação da sexualidade do 
sujeito adulto e busca compreender os processos por 
que passa a pulsão sexual ao longo de sua constituição. 
Nesse texto, reserva um capítulo às transformações da 
puberdade, enfatizando que estas darão uma configuração 
final à vida sexual iniciada na infância. Apesar de sua visão 
determinista da sexualidade, Freud  mostra a contingência 
desse momento da puberdade, que passa a ter, no cenário 
da sexualidade, uma importância secundária em relação 
à infância, porém decisiva e conclusiva. A emergência da 
puberdade não deixa de apontar para algo novo, inédito. Algo 
de irruptivo surge depois de um período de hibernação da 
pulsão sexual, ou seja, o período de latência. Como nos diz 
Sônia Alberti (1999), o sujeito, saído da infância, se depara 
com o real do sexo, encontro traumático e malsucedido que 
o deixa “sem palavras”. 
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O campo pulsional na adolescência sofre um deslocamento. 
A pulsão que até então fora predominantemente autoerótica, 
como diz Freud (1905), encontra um objeto sexual. 
Consequentemente, um novo objetivo sexual aparece, e há 
uma combinação das pulsões parciais para atingi-lo. Verifica-
se a primazia da zona genital em detrimento de outras zonas 
erógenas, sem, no entanto, abandoná-las. 

Essas transformações trazem as marcas da infância, como 
mostra Freud, mas concomitantemente rompem com uma 
linearidade desenvolvimentista e abrem caminhos para 
se pensar nas falhas, desencontros que podem emergir 
desse processo. Isso se verifica quando Freud fala da 
impossibilidade da confluência almejada das correntes 
terna e sensual, que se dá a partir da escolha de objeto. Ele 
fala desse desencontro ou do impossível desse encontro pela 
metáfora do túnel que se escava pelos dois lados diferentes 
até chegar ao centro. Isso nos remete à seguinte fala de 
Sônia Alberti: “Diante dos impossíveis – a relação sexual, 
A Mulher, a castração –, o sujeito é fundamentalmente 
desamparado, e o adolescente se depara com isso de um 
modo sem retorno” (ALBERTI,  1999, p. 10).

O sujeito adolescente advém desse desamparo, do 
desencontro, da falha do Outro que o impele ao desligamento 
dos pais e o faz buscar novos paradigmas. A queda dos 
antigos ideais afasta-o, cada vez mais, dos seus genitores e, 
consequentemente, gera um estranhamento entre ambas 
as partes. Os filhos também caem como objeto do Outro, ou 
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seja, os pais também se decepcionam com os filhos quando 
se veem substituídos e desprezados. O adolescente, por sua 
vez, tem horror de saber que foi objeto de gozo do Outro 
e, por isso, tenta manter a distância cada vez maior. O 
ideal, que os pais foram um dia, se transforma no inimigo. 
Desfaz-se a autoridade do pai , da mãe, da polícia, e isso 
encoraja esse sujeito a transgredir a lei.

Para Freud, o ponto crucial da adolescência é o desligamento 
da autoridade dos pais. Ele diz que:

Ao mesmo tempo em que estas fantasias claramente inces-
tuosas são superadas e repudiadas, completa-se uma das 
mais significativas e, também, uma das mais dolorosas real-
izações psíquicas do período puberal: o desligamento da au-
toridade dos pais, um processo que, sozinho, torna possível 
a oposição, tão importante para o progresso da civilização, 
entre a nova geração e a velha (FREUD,1905, p.234).

Antonio Quinet, ao assinar o texto de apresentação do livro 
“Esse sujeito adolescente”, de autoria de Sônia Alberti, 
ressalta: 

A questão do pai como função simbólica é crucial na ado-
lescência: o adolescente faz um apelo ao pai na tentativa de 
dar conta do impacto do gozo que o invade. Mas o pai será 
forçosamente incompetente para responder às questões 
cruciais do sujeito, tornando-se a partir daí imaginaria-
mente culpado, pois estará sempre aquém da função que 
representa (O despertar do adolescente, 1999, p. 14).

O sujeito adolescente se encontra, nessa encruzilhada, 
entre viver plenamente todas as suas possibilidades ativas 
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do corpo ou se aprisionar no desejo dos pais. Freud (1905) 
assinala que alguns jovens nunca superam a autoridade 
dos pais e não retiram jamais ou retiram incompletamente 
sua afeição por eles. Dessa forma, pergunto se os atos 
do adolescente são um ato de coragem ou uma oposição 
aos velhos costumes inerente à renovação. E se esses atos 
levam, na maioria das vezes, ao pior ou são a chave para que 
as mudanças de geração aconteçam e façam o mundo girar 
– não em círculos –, mas em espiral fazendo surgir algo 
novo. Cito duas músicas que ilustram essa ambivalência e 
importância da juventude para fazer esse giro. Destaco aqui 
alguns trechos de “Terra de gigantes” dos Engenheiros do 
Hawaíí e “Como nossos pais” de Belchior: 

Terra de gigantes

Hey mãe!
Eu tenho uma guitarra elétrica 
Durante muito tempo foi tudo o que eu queria ter
Mas, hey mãe 
Alguma coisa ficou pra trás
Antigamente eu sabia exatamente o que fazer

Hey mãe!
Tem uns amigos tocando comigo 
Eles são legais, além do mais, não querem nem saber 
Mas agora, lá fora 
Todo mundo é uma ilha
Há milhas, e milhas, e milhas de qualquer lugar 
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Nessa terra de gigantes
Eu sei, já ouvimos tudo isso antes 
A juventude é uma banda 
Numa propaganda de refrigerantes

Como nossos pais

Já faz tempo 
Eu vi você na rua cabelo ao vento 
Gente jovem reunida
Na parede da memória 
Essa lembrança é o quadro que dói mais

Minha dor é perceber 
Que apesar de termos 
Feito tudo que fizemos
Ainda somos os mesmos 
E vivemos 
Ainda somos os mesmos 
E vivemos 
Como nossos pais

E vivemos, e vivemos, e vivemos... Repetição do mesmo, que 
leva-nos ao mesmo. Repetição diferenciada que leva-nos ao 
novo. Algo se repete, e nessa repetição algo se faz de antigo 
e de novo. Mas só podemos ver isso a posteriori. O jovem 
talvez não veja, apenas vive; ou vê, mas não compreende, 
apenas faz. Do instante do olhar ao momento de concluir. 
Este momento de concluir pode ser apressado e, da ordem 
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de uma atuação. O suicídio se inclui aí, onde não há 
compreensão, mas, momento de passagem ao ato. Como 
diz Lacan (1945), único ato bem-sucedido. Nem sempre 
carrega a intenção de morrer, mas sim de dizer algo que 
não foi possível. Sônia Alberti diz ser um ato de coragem 
por ser uma “tentativa de dar conta dessa inconsistente 
leveza do ser, tentativa de impor uma força do pensamento 
que muitas vezes pode levar ao pior: a morte” (ALBERTI, 
1999, p.10). E que acontece, normalmente por engano, ou 
seja, há um erro de cálculo, um exagero na dose do remédio, 
por exemplo, usado para morrer. Muitas vezes, o sujeito só 
queria dizer algo. A tentativa de suicídio na adolescência 
implica um apelo ao Outro. Como diz Sônia Alberti (1999), 
nunca é apenas despedida da cadeia significante. 

Há vários autores que falam sobre a tendência a agir do 
adolescente. No entanto, não abordarei neste texto as 
diversas teorias sobre o tema, mas apenas enfatizarei a 
unânime opinião a essa tendência e à constatação estatística 
de um alto índice de suicídio nesse período. 

Além disso, é importante pensar na questão do ato a partir 
da estrutura do sujeito e dos três registros: real, simbólico e 
imaginário. Daí a importância de um diagnóstico diferencial 
para não confundirmos, como foi dito anteriormente, uma 
crise de adolescência com uma psicose. Como analistas, 
devemos nos perguntar o que está em jogo na adolescência 
através de uma escuta apurada de suas demandas. Estas 
são um apelo ao Outro, que, quase sempre, se confundem 
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com a indiferença ou a arrogância dos jovens que se isolam 
em seus mundos imaginários por estarem vivendo um 
tempo de precariedade simbólica para lidar com o real que 
a irrupção da sexualidade presentifica. E nesta “terra de 
gigantes”, acabam ficando a milhas e milhas no isolamento 
de suas ilhas. 

A partir dos impossíveis – a mulher, a castração, a relação 
sexual –, ou seja, do momento de aceder à sexualidade 
feminina, à partilha dos sexos e ao encontro do real do sexo, 
o sujeito adolescente, que vivenciou em um período remoto 
a questão das identificações e da construção do supereu 
que advém daí, tem agora o real e o simbólico como um 
banquete indigesto a degustar. A sexualidade, ao contrário 
de fazer sentido, faz furo no real. A queda da função paterna 
e a submissão ao significante se impõem ao sujeito que 
padece do simbólico e se sufoca como o real.  

Abstract: Issues with drugs, sex and death are 
crucial for these teenage subject. Psychoanalysis, 
since Freud, has been working on these issues in 
view of the transformations that occured at such 
a delicate moment of the subject, the moment of 
the “spring awakening” that leads to the worst of 
his “inconsistent lightness of being.” The text in-
tends to go through the intricacies of the life of a 
guy who adolesces and imaginatively has the world 
at his feet and, at the same time, over his head. 
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Questions about suicide, passage to the act, trans-
gressions and sex are the motto for this work.

Keywords: Adolescence. Sexuality. Act. Autoero-
tic drive. Objectal drive. Affective chain. Sensual 
chain.
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Um haicai para a psicanálise

Raul Macedo Ribeiro1

Resumo: O artigo coloca em evidência o conceito 
freudiano de Complexo de Édipo e o que dele de-
corre: o desejo edipiano. Considera que na clínica 
psicanalítica o desejo edipiano se ergue como uma 
manobra que visa ludibriar o que se encontra na 
origem do aparelho psíquico, tal como foi pensado 
por Freud, ou seja, a hiância.

Palavras-chave: Édipo. Desejo edipiano. Desejo 
autoengendrado. Hiância. Não-origem.

“Se você não espera o inesperável, você não o encontrará, 
pois ele é penoso e difícil de ser encontrado.” (Heráclito, 
Fragmento 18).2

O haicai é, originalmente, um poema japonês constituído 
por dezessete sílabas, dispostas em três versos: o primeiro 
com cinco sílabas, o segundo com sete e o terceiro com 
cinco. Porém, no Brasil e no mundo, encontramos haicais 

1 Psicanalista em Belo Horizonte. Participa do “Quatrième Groupe – 
Organisation psychanalytique de langue française” – Paris.

2 Traduzo, de modo coloquial, a seguinte frase de Heráclito, encontrada em 
língua francesa: «Si tu n’attends pas l’inattendu, tu ne le trouveras pas, car 
il est pénible et difficile à trouver».
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que fogem a essa regra estrita. Frequentemente, tais poe-
mas expressam singeleza, mas sobretudo concisão. 

O título deste artigo, “Um haicai para a psicanálise”, ma-
nifesta o desejo de se produzir um texto sucinto e de apor-
tar, se possível, singeleza ao escrito psicanalítico. Exemplo 
de um belo haicai de Paulo Leminski: “vazio agudo/ando 
meio/cheio de tudo”.  

Logo após o encerramento de uma sessão, ocorreu ao ana-
lista o seguinte pensamento: a saída para esse analisante 
consiste, talvez, em desistir de tentar, de modo tão obstinado, 
de se garantir pela via de um saber. Isso, após o analista ter 
escutado desse jovem analisante que seus colegas sabiam 
como se aproximar das garotas e sabiam como ficar com 
elas, mas que ele não sabia e que esperava de uma análise 
o saber que resolvesse o seu problema. O analista, por sua 
vez, não sabe, de antemão, o que fazer. Não deve, também, 
o psicanalista desistir absolutamente do saber garantidor? 
Não seria, também, essa a saída para o analista e para o 
exercício da psicanálise? 

Não há, no campo psicanalítico, certeza prévia. Não há, 
tampouco, teoria alguma capaz de, por si só, assegurar ao 
analista o seu fazer. Além da longa e difícil jornada de o 
devir psicanalista, alguns conceitos, os quais não podemos 
perder de vista, norteiam a empreitada clínica. Por isso, re-
tomo, neste escrito, o velho e esquecido conceito de Édipo 
e o que dele se pode deduzir: o desejo edipiano. 
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Para além desses saberes fundamentais que fundam a psi-
canálise, o que há de fundamental no campo da clínica psi-
canalítica é o ato de silenciar para dar voz àquele que fala. 
É, pois, no campo do silêncio e da voz – silêncio e voz tanto 
do analista quanto do analisante – que se estrutura o cená-
rio onde ambos, cada um a seu modo, com seus respectivos 
saberes e ignorâncias, realizam seus trabalhos.

Foi no enquadre do silêncio e da voz que, em outro caso 
clínico, o significante “descobrir” se interpôs na cena ana-
lítica. Isso se deu a partir de um relato de sonho: Ela vai 
descobrir que eu estava aqui, e, para fugir de ser descober-
ta, pula uma janela e surge nua em uma rua da cidade na 
qual se casara há mais de vinte anos. Nua da cintura para 
baixo, diz a analisante. Foi assim que a palavra “descobrir” 
se impôs como um significante que apontava para a nudez 
escondida de uma mulher que insistia em se manter ina-
cessível, portanto, apartada da possibilidade até mesmo de 
um gozo sexual.

Que a relação sexual seja algo impossível é o que passamos 
a repetir, em verso e prosa, com Lacan. No entanto, o poeta 
Manuel Bandeira, em sua poesia “A arte de amar”, escreve 
o seguinte:

Se queres sentir a felicidade de amar, esquece tua alma. / A 
alma é que estraga tudo. / Só em Deus ela pode encontrar 
satisfação. / Não noutra coisa. / Só em Deus – ou fora do 
mundo. / As almas são incomunicáveis. / Deixa o teu corpo 
entender-se com outro corpo. / Porque os corpos se enten-
dem, mas as almas não. (BANDEIRA, 2006, p. 65).
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A grande dificuldade em realizar o que é sugerido pelo 
poeta reside nos inconvenientes do gozo, que parecem si-
nalizar os rumos do psiquismo desde o seu mais remoto 
estágio de constituição. 

Piera Aulagnierre (2014) visita e revisa a metapsicologia 
freudiana e postula um modo rudimentar de representação 
psíquica, anterior mesmo ao processo primário. Seriam as 
“representações originárias”, ou seja, os pictogramas que 
inscreveriam a urbild psíquica como absoluto encontro 
coincidente entre, por exemplo, bouche/sein (boca/seio) ou 
tympan/voix (tímpano/voz). 

Para a autora, os pictogramas – inscrevendo a um só tempo 
o ser e o ter, ou seja, ser a boca e ter o seio ou ser o seio e 
ter a boca – de modo totalmente indistinto –, ou ainda, ser 
o tímpano e ter a voz ou ser a voz e ter o tímpano – prece-
deriam à organização cênica que virá a se constituir como 
o processo primário e, consequentemente, à organização 
propriamente simbólica que se constituirá como o proces-
so secundário.

Se, para Freud, “ter uma criança da mãe” expressa o dese-
jo edipiano, ou seja, o desejo iminentemente infantil; para 
Piera Aulagnier (2009), a expressão fantasiosa de tal de-
sejo não seria senão a translação no processo primário do 
que se inscreveu como pictograma no originário. Desejar 
uma criança da mãe, ou uma criança do pai, expressa que a 
criança em causa é, a um só tempo, a criança desejada, ela 
própria, e a criança desejante. Ou seja, desejar uma crian-
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ça da mãe diria respeito, tão somente, a uma modalidade 
de desejo autoengendrado, do qual não se ficaria jamais 
despossuído daquilo que se deseja ter. Daí serem o dese-
jo edipiano e a sexualidade infantil pontos fundamentais a 
partir dos quais a psicanálise se inscreveria como um saber 
singular.

No entanto, para muito aquém da dinâmica do desejo au-
toengendrado que se difundiu sob o nome de Complexo de 
Édipo, Jacques Derrida, em seu ensaio, “Freud e a cena da 
escritura”, nos aponta o seguinte: 

É certo que a vida se protege pela repetição, o traço, a dife-
rença. Mas é preciso ter cuidado com esta formulação: não 
há vida primeiro presente que viria em seguida a proteger-
se, a adiar-se, a reservar-se na diferencia. Esta constitui a 
essência da vida. Melhor: não sendo a diferencia uma es-
sência, não sendo nada, não é a vida se o ser for determina-
do como ousia, presença, essência/existência, substância ou 
sujeito. É preciso pensar a vida como traço antes de deter-
minar o ser como presença (DERRIDA, 2009, p. 298-299).

Em uma das passagens do texto de Derrida (2009) – citado 
à minha maneira –, encontra-se a ideia de que, se há verda-
deiramente alguma coisa originária na fundação psíquica, 
é a não-origem. Quer dizer, a falha, o intervalo. É, pois, 
segundo Derrida, “a não-origem que, do ponto de vista psí-
quico, é originária”.3 

3 Esse parágrafo foi extraído de um artigo apresentado pelo autor do 
ensaio, em Paris, no Quatrième Groupe. Tal ensaio intitula-se “L’espace 
hégémonique et la clôture de l’activité de représentation”. Trabalho inédito.
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Não é sem razão que Jacques Derrida (2009) considera que 
Freud, com a psicanálise, constrói verdadeiramente uma 
escritura. No entanto, em contraposição à escritura funda-
da por Freud, que postula a hiância – de onde vem o traço –  
como o originário do aparelho psíquico, encontramos, por 
outro lado, o conceito de desejo edipiano ou desejo autoen-
gendrado, como uma eficaz manobra estrutural-neurótica 
que age no sentido de burlar a hiância, que nos funda como 
sujeitos psíquicos.

Em “Esboço de psicanálise”, Freud (1938), um ano an-
tes de sua morte, não nos deixou de propor, enfaticamen-
te, que a criança é o pai do adulto. Podemos inferir dessa 
asserção duas proposições: a primeira – indutiva – que a 
criança, pai do adulto, é a criança regulada pela economia 
do incesto, ou seja, a criança que busca fazer coincidir ter 
e ser a um só tempo, ser o desejante e o desejado de seu 
desejo; a segunda proposição – dedutiva –, passível de ser 
inferida da proposição freudiana, é que o desejo edipiano é 
o pai do adulto. 

Daí encontrarmos frequentemente, na clínica psicanalíti-
ca, sob as mais diversas roupagens, ou como uma repeti-
ção enfadonha, o sujeito – adulto ou criança ou adolescente 
ou idoso – orientado pelo desejo incestuoso que é o pai de 
todos os neuróticos. Tal desejo caracteriza-se, invariavel-
mente, pela adesividade libidinal, e pode manifestar-se sob 
a forma de uma busca obstinada de se garantir pela via de 
um saber sobre o desejo, como pela adoção de uma postura 
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de inacessibilidade, conforme os fragmentos clínicos aci-
ma referidos.

Inevitavelmente, o campo do desejo implica a fala e, por-
tanto, a falta. No caso específico desse escrito, torna-se 
evidente o malogro ao se pretender dedicar um haicai para 
a psicanálise. No entanto, não é pecado tentar, e nem clau-
dicar... pois, talvez, um e outro revelem a disjunção entre 
ser e ter, ou seja, revelem a marca da castração, ou ainda a 
marca da não-origem como originária do psiquismo... 

Résumé: L’article met en évidence le concept 
freudien du complexe d’Œdipe et par conséquent 
le désir œdipien. Il considère que dans la cli-
nique psychanalytique, le désir œdipien apparaît 
comme une manœuvre visant à tromper ce qui se 
trouve à l’origine de l’appareil psychique, tel qu’il 
a été conçu par Freud, c’est à dire la béance.

Mots-clés: Oedipe. Désir œdipien. Désir auto-
engendré. Béance. Non-origine.
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A clínica com a criança
Para que o diagnóstico entre 
autismo e psicose infantil? 

Regina Macêna1

Resumo: A noção de diagnóstico está presente 
tanto no tratamento médico quanto no psicanalí-
tico: cada um a seu modo. A partir dessa noção, 
sabemos que existem diferenças entre o sujeito 
que se constituiu no autismo e o sujeito que se 
constituiu na psicose infantil. Queremos pensar 
sobre essas posições subjetivas, além dos sintomas 
apresentados pelos manuais de diagnóstico. Nossa 
proposta neste texto é enumerar alguns aspectos 
subjetivos na clínica com a criança, pensando na 
diferenciação diagnóstica entre autismo e psicose 
infantil, o que nos permitirá construir a direção 
do tratamento. Também nos propomos pensar as 
pesquisas atuais que apresentam os sinais de risco 
de constituição autista. 

1 Psicanalista. Membro do Aleph – Escola de Psicanálise. Belo Horizonte – 
MG. Participante do Seminário de Intervenção na Primeira Infância – iepsi. 
Participante da Rede de Estudos de Psicopatia Psicopatológica do Infans. 
macenaregina@yahoo.com.br (31) 3274-0367.
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A clínica com a criança

Palavras-chave: Diagnóstico. Psicanálise. Crian-
ça. Autismo. Psicose infantil. Constituição subjeti-
va. Sinais de risco de autismo. PREAUT. 

Introdução

Propomo-nos inicialmente pensar sobre o tema da cons-
tituição subjetiva. Afirmarmos que há uma constituição 
subjetiva nos permite vislumbrar cada bebê, cada criança 
enquanto um sujeito ativo na sua estruturação e diante do 
outro. Esse processo de constituição permite que não haja 
um sujeito da mesma forma que outro. Cada bebê perce-
be aqueles que o acolhem ao seu modo. Isso permite que 
mesmo em caso de gêmeos tenhamos dois sujeitos dis-
tintos, pois cada um percebe e se coloca no mundo a seu 
modo – único. Então, é diante da singularidade que deve-
mos propor nossas intervenções ao sofrimento do sujeito, 
mesmo bebê e criança. 

Diagnóstico estatístico 

Se seguirmos uma escola cartesiana e estatística, teremos 
critérios de diagnóstico forjados no que o desenvolvimento 
de um se diferencia da média eleita padrão. Esse processo 
se aplica ao adulto e à criança, ao desenvolvimento destes 
e seus adoecimentos. A partir dessa lógica, temos, no en-
torno da criança, vários diagnósticos, entre eles autismo e 
psicose infantil. 
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Contudo, precisamos fazer um paralelo entre a noção de 
diagnóstico, trazida pela clínica médica – neuropsiquiátri-
ca, neste caso – e pela psicanalítica. 

Enquanto a psiquiatria trata o diagnóstico pelo viés psico-
patológico e diferencial, baseado na sintomatologia e no 
déficit, a psicanálise sustenta-o no aspecto da constituição 
do sujeito através da relação deste à castração, ao gozo e ao 
Outro. 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Men-
tais (DSM – 5) – 5ª edição – coloca o autismo, enquanto 
Transtorno do Espectro Autista (TEA), com marcadores 
nos seguintes critérios diagnósticos: 

a) Déficits persistentes na comunicação social e na in-
teração social em múltiplos contextos [...] 1 – déficits na 
reciprocidade socioemocional [...]; 2 – déficits nos com-
portamentos comunicativos não verbais usados para in-
teração social [...]; 3 – déficits para desenvolver, manter e 
compreender relacionamentos [...]. b) Padrões restritos e 
repetitivos de comportamento, interesse ou atividade [...]. 
1 – Movimentos motores, uso de objetos ou fala estereoti-
pados ou repetitivos [...]; 2 – insistência nas mesmas coi-
sas, adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de 
comportamento verbal e não verbal [...]; 3 – interesses fi-
xos e altamente restritos que são anormais em intensida-
de ou foco [...] 4 – hiper-reatividade ou hiporreatividade a 
estímulos sensoriais ou interesse incomum por aspectos 
sensoriais do ambiente [...] (DSM-5, 2014, p. 50). 
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Essas características norteiam o diagnóstico psicopatoló-
gico. Muitas vezes, esse diagnóstico passa a determinar 
quem o recebe, fixando aí uma identificação ao sintoma e 
ao déficit. 

Em psicanálise, por outro lado, o diagnóstico tem, desde 
Freud, a função de direção do tratamento, se construindo 
paulatinamente. Ele não se baseia no déficit, mas sim na 
relação do sujeito diante da castração. Esse diagnóstico só 
se faz no tratamento do “um-a-um”, na particularidade da 
transferência. 

Pensando a clínica com a criança, temos um elemento a 
mais para adentrar nesta equação: a estrutura ainda está 
sendo constituída, ou seja, é uma estrutura “não-decidida”.

Como podemos pensar a diferença entre 
autismo e psicose infantil? 

O termo autismo foi usado originalmente por Bleuler, em 
1911, como um dos sintomas da esquizofrenia no adulto. 
Autismo caracterizava uma perda no contato do sujeito 
com a realidade e a criação de um mundo próprio de pen-
samentos fantasiosos. Dessa forma, o termo autismo sur-
ge, não enquanto denominação de uma patologia, mas sim, 
um sintoma secundário da esquizofrenia, ou seja, como 
sinal fenomenológico. Somente mais tarde é que o termo 
passará a ser a denominação de uma patologia própria. 
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Contudo o conceito de autismo, proposto por Bleuler, ga-
nha nova concepção a partir dos estudos de Léo Kanner 
– psiquiatra – que, em 1943, publica o artigo:  “Os distúr-
bios autísticos do contato afetivo”, em que descreve uma 
patologia, na qual as crianças observadas apresentavam di-
ficuldades de se relacionarem com outras pessoas desde 
o início de suas vidas. A partir de então, o conceito de au-
tismo afasta-se da esquizofrenia e se estabelece enquanto 
patologia. 

Kanner estuda 11 casos de crianças e averigua que o que é 
comum a elas é a incapacidade de estabelecer vínculo afe-
tivo desde o início da vida. Kanner faz disso o ponto fun-
damental para diferenciar o Autismo da Esquizofrenia in-
fantil (psicose), pois nesta última há um retraimento após 
um contato afetivo normal no início da vida da criança, e 
naquele, esse contato afetivo está ausente desde o início.

Sobre a linguagem, Kanner afirma que:

O vocabulário incrível das crianças que adquiriram a lingua-
gem, e excelente memória para acontecimentos ocorridos 
há vários anos, a fenomenal capacidade de decorar poemas 
e nomes e lembrar-se precisamente de sequências e es-
quemas complexos, testemunham uma boa inteligência no 
sentido comumente aceito deste termo (KANNER, L., 1943 
apud CAVALCANTI, A.; ROCHA, P., 2001, p. 44).

Kanner, então, pode ser considerado o primeiro psiquiatra 
a descrever o autismo. Ele não foi o único a descrever estes 
sinais de isolamento da criança, mas foi o primeiro a no-
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meá-los em uma síndrome.

No entanto, a psicose, enquanto esquizofrenia no DSM–5, 
tem como características essenciais a presença de delírios 
(persecutórios, de grandeza, erotomaníacos, de retirada ou 
inserção de pensamento, de controle, entre outros), aluci-
nações, desordem do pensamento, alterações motoras, sin-
tomas negativos (expressão emocional diminuída, falta de 
sociabilidade), entre outros. 

Uma visão a partir da clínica psicanalítica

Pensaremos agora as particularidades da clínica com o au-
tismo e a clínica da psicose infantil. Tentaremos trazer dois 
pontos de orientação diagnóstica – o Outro e o gozo – e, 
assim, buscaremos diferenciar autismo e psicose para além 
dos sintomas fenomenológicos. 

Para a psicanálise, o autismo pode ser compreendido como 
uma forma específica da constituição psíquica, no qual re-
conhecemos uma peculiaridade na relação com o Outro. 

Seguindo a leitura de Rosine e Robert Lefort, o autismo 
apresentaria a especificidade da inexistência do Outro e 
consequentemente a inexistência do outro (a’) enquanto 
semelhante. Rosine Lefort (1984) afirma que muitas vezes 
somos um objeto dentre outros objetos para o autista. 
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O recalque originário, que fundaria a relação dos signifi-
cantes no Outro, não estaria presente no autismo. Isso tra-
ria consequências em várias instâncias. O recalque origi-
nário não inscrito traria a inexistência do Outro enquanto 
tesouro dos   significantes. Diante da não existência do Ou-
tro (A) – lugar social –no qual o sujeito buscaria os signifi-
cantes que o representam –, não teríamos o lugar constituí-
do do eu (a). O sujeito então não advém, enquanto sujeito 
dividido (S barrado), uma vez que não há Outro encarnado 
no outro, nem o eu. Não existindo a Spaltung do sujeito, 
não há a extração do objeto a. O gozo toma uma dimensão 
fora do gozo fálico – aquele gozo ameaçado de castração e 
por isso limitado.

No autismo, poderíamos pensar o gozo, enquanto um gozo 
que não passa pelo Outro da linguagem, excluindo o sen-
tido. Há um gozo que se fecha em si, não passando pelo 

Fonte: Lacan, 1945-1955/1985a, p. 142
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prazer causado pela palavra endereçada, nem pela pulsão 
lançada ao entorno do objeto a. Não há perda do gozo vis-
to que o gozo não está destacado do corpo, por não haver 
extração do objeto a. Reconhecemos isso no gozo dito au-
tístico, fechado em si, quando a criança se satisfaz em girar 
em torno de si, nos movimentos estereotipados de mãos, 
no gozo de fala ininteligível que descarta o outro.

Se pensarmos na psicose, nela há a dimensão do Outro e 
do outro inscrita. Contudo, há a foraclusão do significante 
do Nome-do-Pai, ou seja, para esse sujeito não há algo que 
ordene a cadeia de significantes, não regulando o gozo des-
vairado que o invade, gozo do Outro. O psicótico permane-
ce identificado ao objeto de gozo, não havendo mediação 
simbólica. 

Poderíamos pensar – na distinção entre psicose e autismo 
– que, na psicose, o Outro é absoluto e existe, está presente 
nas alucinações e delírios, como vemos no “Caso Schre-
ber” (FREUD, 1911) e, que, no autismo o Outro inexiste, 
por exemplo, quando as crianças decididamente não olham 
o outro apesar de serem convidadas à relação. 

Assim, a relação do sujeito com o Outro, na Psicose, passa-
ria por um Outro que existe, consistente. Esse se faz “pre-
sente” por meio das sensações de perseguição, de intrusão 
e de despersonalização – quando se deixa de ter uma ima-
gem unificada, constituída a partir do Estádio do Espelho, 
conceito formulado por Lacan (1949). O gozo, na psicose, 
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se faz presente no lado do Outro que goza, do psicótico. 
Lembremos de Schreber para o qual Deus (inferior e su-
perior) gozava dele, modificava seu corpo através dos raios 
e impunha pensamentos em sua cabeça (FREUD, 1911).

Já, no autismo, a relação do sujeito com o Outro se dá por 
meio de sua inexistência. O Outro e outro ocupam o lugar 
de qualquer objeto e que muitas vezes serve de instrumen-
to. O outro semelhante não encarna o lugar do Outro, lu-
gar simbólico, referência da lei. Em um jogo de bola, por 
exemplo, a criança autista decididamente ‘joga a bola’ na 
direção oposta em que se encontra a analista. Isto faz com 
que o Outro encarnado no outro analista inexista. 

Retomamos um aspecto mencionado por Kanner quando 
ele difere o autismo da esquizofrenia. Para Ribeiro (2005), 
na psicose, há um retraimento da vinculação com o mundo 
a partir de uma relação inicial existente. No autismo, essa 
vinculação inicial sofre alteração desde o início. 

Outro indicador teórico relevante vem dos estudos de Ma-
rie Christine Laznik. Segundo suas proposições, no autis-
mo não haveria a operação de alienação, devido à incomple-
tude do terceiro tempo do circuito pulsional, o que possui 
relação direta com os operadores lógicos da alienação e se-
paração, propostos por Lacan (1964). Para ela, no autismo, 
há “o fracasso da instauração da alienação do bebê na rela-
ção com o Outro” (LAZNIK, 2004, p. 200); enquanto que, 
na psicose, não haveria o momento da separação. 
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Seguindo essa leitura do circuito pulsional, podemos vis-
lumbrar na obra de Kanner, a posteriori, alguns marcadores 
que hoje nos conduziriam a refletir sobre os ‘indicativos de 
sinais de risco de uma constituição autística’. Assim, quan-
do Kanner (1943) diz das características do “bebê que não 
se aninha no colo; que não faz movimento de estender os 
braços para ser carregado; que não apresenta resposta ao 
sorriso; que evita o contato visual e corporal; entre outros”, 
(KANNER, 1943 apud CAMPANÁRIO, 2008, p. 2) pode-
mos pensar nesses indicativos trazidos por Laznik através 
da pesquisa PREAUT.

Esses sinais precoces de risco de autismo surgem por meio 
do Programme de Recherche et Evaluation sur l’autisme 
(PREAUT) a partir do trabalho de muitos pesquisadores, 
em destaque Marie Christine Laznik, Filippo Muratori e 
Sandra Maestro que, como meio de pesquisa, usaram o 
banco de dados de filmes familiares de bebês, os quais, 
depois dos 3 anos, foram diagnosticados autistas. Laznik 
propõe a hipótese de que “haveria, no bebê com evolução 
autística um NÃO aparecimento da capacidade de iniciar 
as trocas, com o outro familiar, de um modo lúdico e jubi-
latório” (LAZNIK, 2011 apud JERUSALINSKY, 2015, p. 
437).

São essas singularidades que nos indicam a direção do tra-
tamento. É por isso que precisamos estar atentos ao diag-
nóstico psicanalítico, pois é através dele que sabemos qual 
a relação do sujeito com a castração e com o Outro. Res-
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saltamos que esse diagnóstico não se baseia na deficiência, 
mas sim no modo de cada um ser no mundo, na inscrição 
dos operadores lógicos psíquicos. Pensando então na pro-
posta da clínica analítica, podemos nos orientar na relação 
do sujeito como Outro e com o gozo também no atendi-
mento da criança. 

A estrutura não-decidida

Na infância, podemos perceber alguns desses pontos de 
estruturação se apresentando, o que nos daria um indica-
tivo do destino possível da constituição psíquica. Contudo, 
sabemos que não há determinação da estrutura principal-
mente quando falamos de crianças pequenas e bebês. Os 
indicativos de sinais de risco de constituição autística no 
bebê NÃO podem ser confundidos com diagnóstico de au-
tismo (TEA). 

Sabemos que a análise produz efeitos no sujeito, mesmo 
em constituição. Não estamos, com isso, sustentando uma 
mudança na estrutura do sujeito como resultado da análise. 
Estamos, sim, afirmando que, quando se trata da análise de 
crianças ainda muito novas e bebês – anteriores à dissolu-
ção do Complexo de Édipo –, o sujeito pode se posicionar 
de outra forma diante da castração. Isso é o que a clínica 
nos ensina. 
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Résumé: La notion de diagnostic est présente 
dans le traitement médical et psychanalytique: 
chaque traitement avec sa méthode. De cette no-
tion, nous savons qu’il existe des différences entre 
le sujet qui s’est constitué dans l’autisme et le su-
jet qui s’est constitué dans la psychose infantile. 
Nous voulons penser à ces positions subjectives, 
en plus des symptômes présentés par les manuels 
de diagnostic. Notre proposition dans ce texte est 
de décrire quelques aspects subjectifs dans la cli-
nique avec l’enfant, en pensant à la différenciation 
diagnostique entre l’autisme et la psychose infan-
tile, ce qui nous permettra de construire la direc-
tion du traitement. Nous proposons également 
de penser à la recherche actuelle qui présente les 
signes de risque de constitution autistique. 

Mots-clés: Diagnostic. Psychanalyse. Enfant. 
Autisme. Psychose infantile. Constitution subjec-
tive. Signes de risque d’autisme. PREAUT.
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Outro. Salvador: Fator, l984.

LACAN, Jacques. O Seminário, livro 2: o eu na teoria 
de Freud e na técnica da psicanálise (1954-1955). Rio 
de Janeiro: Zahar, 1985a. 
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A clínica com a criança

LACAN, Jacques. O Seminário, livro 11: os quatro 
conceitos fundamentais da psicanálise (1964). Rio de 
Janeiro: Zahar, 1998.

LACAN, Jacques. O estádio do espelho como formador 
da função do eu (1949). In: ______. Escritos. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1998, parte II, p. 96-103.

MANUAL Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais: DSM-5. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

RIBEIRO, Jeanne Marie de Leers Costa. A criança 
autista em trabalho. Rio de Janeiro: 7Letras, 2005.

Obras consultadas

FREUD, Sigmund. A dissolução do complexo de Édipo 
(1924). In: ______. O Ego e o Id e outros trabalhos.  
Rio de Janeiro: Imago, 1996., p. 191-199. (Edição 
standard brasileira das obras psicológicas completas 
de Sigmund Freud, 19). 

LACAN, Jacques. De uma questão preliminar a 
todo tratamento possível da psicose (1957-1958). In: 
______. Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, parte V, 
p. 537-590.

LEFORT, Robert; LEFORT, Rosine. O autismo, 
especificidade. In: Fundação do Campo Freudiano 
(Ed.): o sintoma-charlatão. Rio de Janeiro: Zahar, 
1998. p. 220-226. 

MACÊNA, Regina. Como água viva: lalangue e voz na 
clínica do autismo. Revista da Escola Letra Freudiana. 
Autismo. Rio de Janeiro: 7Letras, ano XXXVI. n. 50, p. 
351-358, 2017.
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MACÊNA, Regina. Traçados da pulsão ainda 
inexistente ou ‘João e Maria’ na floresta de significantes. 
In: CARDOSO, J; SILVA, L; MOURÃO, V. (Org.). 
Traçados da pulsão. Belo Horizonte: Aleph – Escola de 
Psicanálise, 2014, p. 143-150. 

MACÊNA, Regina. Para além do que se vê  – o desejo 
do analista na clínica com autistas. GRÎPHOS  –  Escola 
Freudiana de Belo Horizonte/iepsi, Belo Horizonte, n. 
23, p. 127-133, junho 2010. 

MACÊNA, Regina. Construções psicanalíticas 
sobre o autismo: constituição subjetiva e direção do 
tratamento. 2008, 94f. Monografia (Especialização A 
Clínica Psicanalítica de Freud a Lacan)  –  Universidade 
Estácio de Sá, Campos dos Goytacazes, 2008.
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Normas de Publicação

As normas de publicação da Revista da ATO deverão estar 
de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), obedecendo à seguinte estrutura:

Apresentação gráfica 

Digitação do texto

Fonte arial; corpo 12; espaçamento entrelinhas 1,5; 
parágrafo moderno (adota margem esquerda para todo 
o texto, exceto título e nome do autor); texto justificado; 
parágrafos duplos entre eles; margem esquerda e superior 
de 3 cm e margem direita e inferior de 2 cm (anverso). 

Grafar entre aspas: títulos de livro, artigos, filmes, obras 
artísticas, palavras de realce. 

Grafar em itálico: palavras estrangeiras, diálogos e 
pensamentos de analista/paciente.

Citações

As citações diretas e curtas (até três linhas) são inseridas 
no texto entre aspas duplas, e, logo após, deverão ser 
informados, dentro de parênteses, o sobrenome do autor 
em caixa alta, a data de publicação da obra e o número da 
página.
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Exemplo: “É isso que faz a hiância entre a constituição do 
objeto privilegiado que surge na fantasia e toda espécie 
de objeto do mundo dito socializado, do mundo da 
conformidade.” (LACAN, 1961, p. 240).

Quando tratar-se da obra de Freud, seguir as mesmas 
instruções acima, acrescentando o volume como se segue.  
Ex.: (FREUD, v. 10, 1974, p. 15). 

Uma citação dentro de outra é indicada por aspas simples.

Exemplo:  “O enodamento dos três registros real, simbólico 
e imaginário do modo Borromeu foi uma descoberta que 
‘me caiu como um anel no dedo’.” (LACAN, 2012, p. 88).

As citações diretas e longas (mais de três linhas) 
devem constituir um parágrafo independente, recuado 4 
cm da margem esquerda, com corpo 10 e espaçamento 1 
entrelinhas, dispensando as aspas. Exemplo:

Esse objeto paradoxal, único, especificado, que chamamos 
objeto a –retomá-lo seria repisá-lo. Mas 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 (LA-
CAN, 1964, p. 254).

As citações indiretas (livre) deverão ser sem aspas, 
informando o nome do autor em caixa-alta e baixa, por 
fora dos parênteses e, em seguida, dentro dos parênteses, 
somente o ano de publicação. A inclusão da página é 
opcional.
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Exemplo: Lacan (2003) nos aponta que a verdade a que 
a psicanálise pode conduzir o criminoso não pode ser 
desvinculada do respeito pelo sofrimento do homem.

A citação de citação consiste de informação retirada de 
um documento consultado, ao qual não se teve acesso à 
fonte original da citação, mas por meio de outro trabalho 
que já continha essa citação transcrita. Logo após a citação, 
que pode ser direta ou indireta, deverão ser informados, 
dentro de parênteses, o sobrenome do autor do documento 
não consultado (fonte original), data de publicação, página 
(caso seja citado o número da página na fonte original), 
seguido da expressão apud (citado por), o sobrenome 
do autor do documento efetivamente consultado, ano de 
publicação e número da página.

Exemplos:

1. Segundo Brandão (1992, p. 21 apud MESQUITA,1994, 
p. 6) “[...] Nem sempre se observa a convergência dos 
objetivos das políticas econômicas.”

Esta forma indica que o trecho citado é de Brandão (1992, 
p. 21) mas foi lido no trabalho de Mesquita (1994, p. 6), 
que fez a citação do trabalho de Brandão.

De forma alternativa, pode-se colocar:

2. Segundo Brandão (1992, p. 21) citado por Mesquita 
(1994, p. 6) “[...] Nem sempre se observa a convergência 
dos objetivos das políticas econômicas.”
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Para a citação da citação, devem-se incluir duas entradas 
na listagem de referências, ao final do trabalho: a) uma 
relacionando o documento não consultado, seguida da 
expressão apud (citado por) e os dados do documento 
efetivamente consultado; b) outra entrada será feita 
relacionando apenas os dados da fonte consultada. 

Notas de rodapé

Não deverão ser aplicadas nas normas da Revista da 
ATO as notas de referências em rodapé. Somente serão 
inseridas as notas explicativas (referem-se a comentários 
e/ou observações pessoais do autor). Para fazer a chamada 
usam-se algarismos arábicos, na entrelinha superior, 
sem parênteses, após a pontuação da frase (se houver), 
com numeração consecutiva, evitando-se recomeçar a 
numeração a cada página. Para inserir nota de rodapé, 
ir em “Referências” e, em seguida, clicar em “Inserir 
Nota de Rodapé”.

Elementos pré-textuais

Título: grafado em negrito, fonte arial, corpo 12.

Nome do autor: colocado abaixo do título do artigo, em 
negrito, fonte arial, corpo 12, acrescido de nota de rodapé 
com algarismo arábico.

Resumo: localizado logo após o nome do autor, não deve 
exceder a 250 (duzentos e cinquenta) palavras.
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Palavras-chave: localizadas logo abaixo do resumo, são 
separadas entre si por ponto final.

Elementos textuais

Desenvolvimento do tema com inserção de citações por meio 
de consulta da literatura com o propósito de esclarecer ou 
complementar as ideias do autor do artigo. A fonte de onde 
foi extraída a informação deve ser citada obrigatoriamente, 
respeitando desta forma os direitos autorais.

Elementos pós-textuais

Resumo em língua estrangeira: Abstract, Résumé, 
Resumen.

Palavras-chave em língua estrangeira: Keywords, 
Mots-clés, Palabras llave.

Referências

As referências são digitadas na margem esquerda, usando-
se espaço simples entrelinhas e dois espaços simples para 
separar as referências entre si. Adotar o sistema alfabético 
(ordem alfabética de entrada) para a ordenação das 
referências.

Para obras de Freud:

FREUD, Sigmund. Além do princípio de prazer (1920). In: 
______.  Além do Princípio de Prazer, Psicologia de Grupo 
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e outros trabalhos. Rio de Janeiro: Imago, 1976. p. 17-85. 
(Edição standard brasileira das obras psicológicas comple-
tas de Sigmund Freud, 18).

Para obras de Lacan:

LACAN, Jacques. O Seminário, livro 7: a ética da psicanálise 
(1959-1960).  Rio de Janeiro: Zahar, 1988.

Para livros em geral (exceto livros de Freud e 
Lacan):

SOBRENOME, Nome (do autor). Título do livro. Edição 
(a partir da 2ª edição). Local (cidade): Editora, ano.

RABINOVICH, Diana S. Angústia e o desejo do Outro. Rio 
de Janeiro: Companhia de Freud, 2005.

Para capítulo de livro:

SOBRENOME, Nome (do autor do capítulo). Título do 
capítulo. In: SOBRENOME, Nome (do autor, organizador, 
editor, etc. do livro). Título do livro: subtítulo (se houver). 
Edição (a partir da 2ª edição). Local (cidade): Editora, ano. 
volume (v.), capítulo (cap.), páginas (p.) inicial-final.

LACAN, Jacques. O aturdito (1972). In: ______. Outros 
escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. p. 448-497.



Revista da ATO – escola de psicanálise, Belo Horizonte, ano 4, n. 4, p. 141-149, 2018 147

N
or

m
as

 d
e 

pu
bl

ic
aç

ão

Para teses, dissertações, monografias e outros 
trabalhos acadêmicos:

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Ano (de 
apresentação). Número de folhas/páginas ou volumes. 
Tipo de trabalho (categoria e área de concentração) – 
Nome da Faculdade, Nome da Universidade, Cidade, Ano 
(de defesa).

Obs.: Se estiver em formato eletrônico, acrescenta-se, ao 
final: Disponível em: <www. ...>. Acesso em: dia, mês 
(abreviado conforme a ABNT) e ano.

(Exemplo fictício)

SILVA, João. Pontuação: o jogo da construção de sentido. 
2010. 199 f. Dissertação (Mestrado em Linguística)  –  
Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 2010. 

Para trabalhos publicados em anais de congres-
sos e eventos congêneres:

SOBRENOME, Nome. Título do trabalho: subtítulo. 
In: NOME DO CONGRESSO, número (do congresso), 
ano, Local de realização (Cidade). Título da publicação 
(Anais..., Atas...). Local de publicação (Cidade): Editora, 
ano. páginas (p.) inicial-final do trabalho.

Obs.: Se estiver em formato eletrônico, acrescenta-se ao 
final: Disponível em: <www. ...>. Acesso em: dia, mês 
(abreviado conforme a ABNT) e ano.
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(Exemplo fictício)

PLISS, Nonna. Comunicação organizacional hoje: nada será 
como antes. In: CONGRESSO INTERNACIONALDE 
CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 3., 2009, Curitiba. 
Anais... Curitiba: UEPR, 2009, p. 144-157.

Para artigos científicos de revistas:

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Nome do periódico, 
Cidade, volume (se houver), ano (ano III), número (da 
edição da revista), página inicial-final (do artigo), mês 
(ou meses, ou indicação de semestre – se houver) ano (de 
publicação).

Obs.: Se estiver em formato eletrônico, acrescenta-se, ao 
final: Disponível em: <www. ...>. Acesso em: dia, mês 
(abreviado conforme a ABNT) e ano.

NASCIMENTO, M.A.O. O desejo do analista como ope-
rador lógico e o espaço de ex-sistência. Revista on-line da 
ATO – escola de psicanálise, Belo Horizonte, ano III, n. 2, 
p. 69-74, 2016. Disponível em: <http://www.atoescoladep-
sicanalise.com.br/revista_ato/ano3_n2/#p=68>. Acesso 
em: 20 mar. 2016.

Para artigos de jornal:

SOBRENOME, Nome (do autor do artigo). Título do 
artigo. Título do jornal, Local (cidade), dia, mês (abreviado 
conforme a ABNT) e ano. Número ou título do caderno, 
seção ou suplemento, páginas inicia-final (do artigo).
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Obs.: Se estiver em formato eletrônico, acrescenta-se, ao 
final: Disponível em: <www. ...>. Acesso em: dia, mês 
(abreviado conforme a ABNT) e ano.

(Exemplo fictício)

TEZZI, Manir. Novos ventos na economia. Folha de 
S.Paulo, São Paulo, 7 set. 2011. Economia e negócios, p. 
15-17.

Para autores citados em anotações pessoais:

ANOTAÇÕES do Seminário Abordagem topológica da 
presença do analista, coordenado por Arlete Campolina, 
Belo Horizonte, 2016.

Obras consultadas:

Caso o autor do artigo tenha consultado outras fontes 
de informação, bibliográficas e não bibliográficas, que 
serviram de orientação editorial para seu texto, mas que 
não estão presentes como referências de citações diretas 
ou indiretas no corpo do texto, essas fontes devem ser 
relacionadas, em separado, como “Obras consultadas”, 
logo após o elemento pós-textual “Referências”.




