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Editorial

Eis que nosso Folhetim chegou ao número 10! Para abri-lo, 
trazemos uma conferência em que Sonia Alberti discute e elabora 
uma questão tão antiga quanto polêmica: Deve ou não a psicanálise 
ser ensinada na universidade? Lembrando logo de saída que a ques-
tão fora proposta primeiramente a Freud, em 1919, pelos estudantes 
de medicina, Sonia pontua uma certa equivocidade da tradução em 
português do texto freudiano. De tal modo que é possível entender, 
equivocadamente, que Freud só teria restringido a formação do ana-
lista às associações psicanalíticas enquanto houvesse resistência da 
universidade à psicanálise. Em seguida, seu texto nos recorda o ver-
dadeiro temor de Freud: que a psicanálise viesse a ser destruída pela 
medicina. Adiante, recorrendo ao texto de Lacan, procura responder 
a mais duas questões, uma sobre transmissão, outra sobre a garantia.

Na seção Escola: formação e garantia, Gabriel Lombardi discor-
re sobre o que não se pode suportar em um processo analítico, o que 
é impossível para o analisante, e o que também o é, para o analista.  
O trabalho de Lombardi nos convida a indagar: Por que não esta 
Escola? A ênfase na partícula negativa não é casual, assim como 
o demonstrativo que antecede à Escola. Em texto preparatório 
para o Encontro Internacional de Paris, em 2014, Luis Izcovich 
elabora a passagem, no decorrer de uma análise, dos desejos múl-
tiplos e variados à unicidade de uma posição de consentimento ao 
insensato de um desejo. Então conclui que pode haver, de fato, a 
passagem de um sujeito que deseja a um desejo sem sujeito, outro 
nome do desejo do analista.

Na seção Pesquisa, Bárbara Guatimosim rastreia cuidadosa-
mente os argumentos que conduziram Lacan à produção do seu 
quadro lógico da sexuação. Em seu percurso, a autora não se furta 
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aos paradoxos, como aquele em que afirma, com Lacan, que se a 
relação sexual não existe, “as relações sexuais são só o que existe.”  
Em Arte e Psicanálise, Sonia Magalhães nos traz um belo texto sobre 
a ópera Turandot de Giacomo Puccini, mostrando-nos como nela se 
entrelaçam, mediados pelo Imaginário, o Real do gozo e o Simbólico  
do desejo. Nessa mesma seção, Nádia Martins indaga o caminho e 
as errâncias do desejo por meio de duas cenas selecionadas da tragé-
dia de Hamlet. Sua visada é esclarecer como se processa o jogo do 
obsessivo em seu encontro/desencontro com o desejo. Para fechar 
a seção, Roberta Pina se veste com as lentes de Beleza americana, 
filme encenado por Kevin Spacey e dirigido por Sam Mendes, em 
1999, para lançar um olhar psicanalítico sobre a adolescência.

Na seção de Casos Clínicos recolhemos três textos bem diver-
sos. Bela Malvina Szajdenfisz apresenta um caso de histeria mas-
culina em que, como não poderia deixar de ser, o amor pelo pai e 
a indecisão sexual ganham permanentemente a cena. Ana Paula 
Lettiere Fulco, em contrapartida, com seu caso intitulado “Soque!  
Ou só que...?” Uma estratégia obsessiva, demonstra como a função 
paterna opera na neurose independente do horror à violência do 
próprio genitor. Georgina Cerquise aborda o mito da velhice, lem-
brando a diversidade contida no conceito de envelhecer e compro-
vando que, independente da idade, a beleza permanece velando a 
castração e a demanda de amor não cessa de se fazer ouvir.

Ao fim, Eduardo Pontes Brandão escreve uma Resenha sobre 
o livro de Lenita Pacheco Lemos Duarte intitulado A angústia das 
crianças diante dos desenlaces parentais. Depois de demarcar algu-
mas distinções entre os campos jurídico e psicanalítico, Brandão 
indaga a razão subjacente à proliferação atual do diagnóstico de 
Síndrome da Alienação Parental, e conclui ser pertinente o eixo de 
análise escolhido por Lenita, já que muitas vezes não resta outra 
alternativa à criança senão a de produzir sentido, isto é, recobrir 
de imaginário o desamparo em que foi lançada.

Vera Pollo
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CONFERÊNCIA

Transmissão: Escola x Universidade

Sonia Alberti

Em um pequeno texto, publicado originalmente na revista 
médica de Budapest, Gyógyászat, em 1919, Freud responde à per-
gunta de alguns estudantes de medicina que se manifestavam pela 
inclusão da psicanálise no plano do curso de medicina: “A psica-
nálise deve ser ensinada nas universidades?” Não retomarei todo 
texto, mas somente seu primeiro item, ou seja, seus três primeiros 
parágrafos, que vão direto ao tema. Tomo a liberdade de traduzir 
as passagens que me parecem cruciais.

Freud introduz sua contribuição ao debate – vejam que este 
debate não é novo – observando que ele deve ser esclarecido a 
partir de dois pontos de vista (Standpunkten): do lado da Psica-
nálise e do lado da Universidade. Ocupar-me-ei aqui somente do 
primeiro por sua proximidade com a questão que eu gostaria de 
tratar. É notório observar que Freud já tem muito clara a diferen-
ça desses dois contextos, dessas duas instituições, ou, como diria 
Lacan muitos anos depois, desses dois discursos no laço social:  
o da psicanálise e o da universidade, e que uma pergunta como 
esta imprescinde de um debate de ambas as partes, de forma que 
cada uma verifique as possíveis intersecções discursivas decorren-
tes de bons e/ou maus encontros. Trata-se, portanto, para Freud, 
de dois conjuntos diferentes, cada um com suas leis e seus regula-
mentos, impossíveis de serem identificados entre si, mas passíveis 
de manterem um campo de intersecção. Do lado da psicanálise, 
como isso se daria?

Todo analista, escreve Freud, avalia positivamente a inserção 
da psicanálise no currículo acadêmico. Mas isso não quer dizer, 
continua, que o analista seja de alguma forma dependente da uni-
versidade.
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Ao contrário: ele adquire seus conhecimentos teóricos do estudo 
da literatura analítica e os aprofunda durante as sessões cien-
tíficas das associações psicanalíticas no debate conceitual (im 
Gedankentausch) com seus membros. Ele aprende o manuseio 
prático da técnica analítica em parte na análise de sua própria 
pessoa, em outra parte na análise de pacientes sob supervisão de 
colegas mais experimentados (Freud, 1919/1999:700).

O que Freud observa aqui, é preciso explicitá-lo, é que o ana-
lista, enquanto tal, não é produto da universidade, por isso ele não 
é dependente dela. Um analista nem mesmo se forma, enquanto 
analista, pela universidade, por mais que a universidade possa for-
mar profissionais. O que demonstra, por um lado, que não houve 
qualquer originalidade em Lacan ao observar que o analista é pro-
duto de sua própria análise, senão a de explicitá-lo nestes termos e 
afinar a proposta: “o analista só se autoriza de si mesmo”, a partir 
de sua própria análise e a partir da possibilidade de se tornar psi-
canalista de sua própria experiência (Lacan, 1967/1982:15), âmbito 
assegurado pelo dispositivo por ele proposto, o passe. Por outro 
lado, a assertiva freudiana demonstra também que a psicanálise 
não só não equivale às profissões de formação universitária, como 
tampouco é dela debitária.

Por último, Freud (1919/1999) confirma que a formação do 
analista se dá no tripé: formação continuada (debates científicos 
entre os pares nas associações psicanalíticas), análise pessoal e su-
pervisão de casos clínicos.

Na continuação do texto, uma frase com pequeno deslize na 
tradução pode dar a impressão de que Freud teria dito que fica 
assegurada ao âmbito da associação psicanalítica a formação do 
analista, enquanto houver resistência à psicanálise por parte da 
universidade, deixando subentendido que, no momento em que 
a psicanálise deixar de ser excluída pela universidade, já não é 
garantido que as associações psicanalíticas persistam! Nada disso 
se lê na Gesammelte Werke. Se não, vejamos:
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As organizações psicanalíticas devem sua existência justamente 
à exclusão do âmbito da universidade e continuarão a desem-
penhar uma importante função de formação enquanto perdurar 
essa exclusão (idem, p. 700). 1

 
A possível equivocidade da tradução em português se deve 

à formulação “e continuarão a desempenhar uma efetiva função”, 
pois dá a entender que no momento em que houver espaço para 
a psicanálise na universidade, “as organizações psicanalíticas” não 
terão mais a sua eficácia. Tal equivocidade não é dada no origi-
nal. Nele, não é a psicanálise que deve ser mantida excluída da 
universidade para que perdurem as organizações psicanalíticas, 
apenas elas têm uma importante função de formação enquanto 
perdurar sua exclusão da universidade. Com a inclusão da psi-
canálise na universidade que se operou desde então, é possível 
finalmente esclarecer que a formação psicanalítica implica, ao 
contrário, a manutenção das organizações psicanalíticas como 
excluídas da universidade, eu diria mesmo que nossa experiência 
vem nos ensinando que é fundamental que devam ficar excluídas 
da universidade, a fim de sustentarem sua eficácia de formação 
dos psicanalistas. É tanto com a distinção estabelecida por Lacan 
entre o discurso universitário e o discurso psicanalítico, quanto 
com a possibilidade de representar a articulação de ambos os dis-
cursos representados em dois círculos de Euler em interseção, que 
se esclarece a questão: há uma psicanálise que necessariamente 

1 Na versão publicada pela Imago, lê-se: “O fato de que uma organização des-
sa natureza existe, deve-se, na verdade, à exclusão da psicanálise das univer-
sidades. E, é, portanto, evidente que esses sistemas de organização conti-
nuarão a desempenhar uma função efetiva enquanto persistir tal exclusão”.  
Na Gesammelte Werke: „Die psychoanalytischen Organisationen ihrerseits ver-
danken ihre Existenz gerade dem Ausschluss aus dem Univeristätsbetrieb und 
werden fortfahren, eine wichtige Ausbildungsfunktion zu erfüllen, solange dieser 
Ausschluss bestehen bleibt“.
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se mantém êxtima em relação à universidade, mas há também a 
possibilidade de promover a psicanálise dentro da universidade, o 
que implica uma contribuição da psicanálise à universidade.

Não estar atento(a) a isso é correr o risco de questionar ou 
mesmo militar contra a psicanálise na universidade, caso se queira 
preservar a função até hoje exercida pelas associações psicanalíti-
cas na formação dos analistas e nos debates científicos que dizem 
respeito à psicanálise. E talvez tenha sido essa a razão de termos 
presenciado tantas vezes uma resistência, da parte dos analistas 
institucionalizados, ou seja, vinculados a associações psicanalíticas, 
à criação de cursos, programas, ou mesmo disciplinas de psicaná-
lise no currículo regular das universidades. Aliás, não podia ser 
diferente, já que nesta época, Freud somava todos os esforços para 
fortalecer a Associação Psicanalítica Internacional e, ao mesmo 
tempo, propunha a inserção da psicanálise no currículo regular 
de um curso de medicina em Budapest. Ele o justifica, no final 
desse artigo, da seguinte maneira: o fato de haver disciplinas de 
psicanálise na universidade e no hospital psiquiátrico não faz de 
ninguém um analista. O estudante de medicina ainda estará longe 
de realmente aprender psicanálise. E termina: o cirurgião tam-
pouco acredita que sai da universidade como cirurgião experiente. 
Ele sabe muito bem que, para isso, necessitará de longos anos de 
formação especializada nos hospitais.

As distorções na leitura desse texto de Freud tiveram ainda 
outras conseqüências: generalizou-se o endereçamento do texto 
e se decidiu que Freud entendia que somente médicos poderiam 
estudar psicanálise. Ainda é Freud quem denuncia esse engano, 
quando, em 1927/1975, se viu obrigado a escrever um apêndice ao 
texto A psicanálise leiga (Freud, 1926/1975) no qual chega a se per-
guntar se a tentativa dos médicos de apoderarem-se da psicanálise 
não levaria ao risco de a psicanálise ser destruída pela medicina, já 
que, de início, foram os próprios médicos que de fato a rejeitaram, 
a desprezaram e a condenaram (Freud, 1927/1975:343). Em uma 
carta a Oskar Pfister lê-se: 
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Não sei se o senhor adivinhou a ligação secreta entre a “Análise 
leiga” e a “Ilusão” [Futuro da]. Na primeira quero proteger a 
análise dos médicos, na segunda, dos sacerdotes. Quero entregá-

-la a uma categoria que ainda não existe, uma categoria de curas 
de alma seculares (weltliche Seelesorgern), que não necessitam ser 
médicos e não podem ser sacerdotes (Freud, 25 de novembro de 
1928/1963).

De qualquer maneira, o que decorre daí é simples: não só o 
analista não precisa ter esta ou aquela formação acadêmica, como 
não deve ser sacerdote. Isso tampouco quer dizer que nenhum 
sacerdote pode querer ser analista, mas que as duas práticas são 
incompatíveis; portanto, para ser analista é preciso deixar de ser 
sacerdote. Questão interessante a ser desenvolvida, haja vista o 
fato de não poucos sacerdotes se submeterem hoje ao tratamento 
analítico (propriamente dito). Se toda análise é didática, como 
diz Lacan, poderão vir a optar por assumirem a função do analista, 
caso suas análises cheguem ao final, ou seja, cheguem a produzir 
um – analista. O analista, diz Freud, faz parte de uma categoria 
que ainda não existe, o que implica não haver profissão para o 
analista. Com efeito, o analista é só, e em sua solidão não há cate-
goria, a não ser, para retomá-lo nas palavras de Lacan (1974, p.28), 
a dos santos: “leigos tratadores de almas”. Pois, tal como os leigos 
tratadores de almas, os santos, descritos por Lacan, não impõem 
durante a vida o respeito que as auréolas lhe valem depois. Tam-
pouco os leigos tratadores de almas fazem caridade. Razão de o 
analista, enquanto tal, se posicionar como dejeto e, como o santo, 
não funcionar quando disso goza.

Então é desse lugar que o psicanalista transmite a psicanálise 
em sua prática cotidiana, quando, recebe o sujeito – o que não o 
impede de rir. Ao contrário. Mas esse é um lugar bem diferente 
daquele ocupado por quem transmite a psicanálise do lugar de 
quem ensina.



16 Transmissão: Escola x Universidade•Sonia Alberti

CONFERÊNCIA

A Transmissão: o que se transmite?

O âmago da psicanálise implica, fundamentalmente, o traba-
lho do sujeito, com um único fim – o de sua destituição. O analista 
a promove com sua função, no lugar de objeto a, ou de semblante 
de objeto, como Lacan (1972/2001) propõe em O aturdito. Isso é 
bem diferente do lugar do sujeito na ciência: ela o exclui. Para a 
ciência, o sujeito é somente uma variável passível de mensuração, 
quando, por exemplo, interfere num experimento científico. Não 
é esse o sujeito da psicanálise. Aqui ele fala, sempre cindido. Ele é 
o sujeito da paixão (do pathos, ele sofre) e nunca está exatamente 
ali onde é dito. Por isso o que orienta a prática do psicanalista, 
visando sua transmissão: wo Es war soll Ich werden, como Lacan 
(1955/1966) retoma essa visada a partir de Freud em seu texto sobre 
A coisa freudiana. 

Para haver essa transmissão, é preciso que o sujeito já tenha 
feito a experiência do encontro com um analista. Penso no su-
jeito que, encaminhado pelos outros em razão de uma fenome-
nologia de absoluta incapacidade para o investimento, pergunta 
ao entrevistador o que ele pode lhe dizer. Penso no trabalho que 
tem esse mesmo entrevistador para fazer retornar a questão, fazê-

-lo perguntar-se sobre seus próprios ditos, na tentativa de fazer 
funcionar o discurso do analista. Antes de se encontrar com um 
analista, esse sujeito jamais poderia imaginar que ele não só não 
responderia à sua demanda, como, ainda por cima, apostaria na 
possibilidade de ele encontrar as suas respostas absolutamente 
singulares. No caso em questão, é o que começou a acontecer a 
partir de uma transferência que se enuncia em conformidade ao 
algoritmo no qual o dito da analista está identificado com o dito 
da mãe, com quem esse sujeito tem uma relação privilegiada.

Esse encontro com um psicanalista é independente do con-
texto. Quero dizer, independente do fato de ele estar na poltrona 
atrás do divã, numa sala de aula, ou na rua, ou mesmo no mundo. 
Se houve transmissão da coisa freudiana, porque houve um encon-
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tro com um analista, então esse “lá onde isso era devo advir” pôde 
elevar a condição singular do sujeito à dignidade do um que conta.

Queria pedir-lhes um pouco de paciência e retomar um texto 
de grande complexidade e que sempre retorna em minha lem-
brança: trata-se de um extrato feito por François Regnault em seu 
seminário na Universidade de Paris VIII, em 1987, do volume II  
da “Lógica” de Hegel (1831/1986). É um texto em que Hegel distin-
gue a Einzelheit (singularidade), da Besonderheit (particularidade)  
e da Allgemeinheit (universalidade).

O seminário de François Regnault começava assim: “A histe-
ria é uma neurose. Todos os histéricos se parecem. Nenhum his-
térico é como o outro”. Trata-se de três proposições, cada uma se 
referindo a uma das categorias acima, de Hegel. Senão vejamos:

Em A subversão do sujeito e a dialética do desejo (1960/1966),  
Lacan escreve: “O neurótico – histérico, obsessivo, ou mais radical-
mente fóbico –, identifica a falta do Outro com sua demanda” (p. 
823). Eis uma forma de definir o neurótico como estrutura subjeti-
va, independente de qualquer particularidade e/ou singularidade de 
um caso. O mesmo pode ser formulado para a psicose, por exem-
plo: a psicose se define a partir da foraclusão do Nome-do-Pai. Isso 
implica, antes de mais nada que, em cada caso, por maiores que 
sejam as suas especificidades, é preciso demonstrar essa foraclusão 
e que, independente de se afirmar uma esquizofrenia, uma para-
noia ou mesmo uma melancolia, é preciso verificar a adequação 
da proposição universal da foraclusão do Nome-do-Pai. De outra 
maneira, não estaremos falando de psicose. Por mais complexo que 
seja então um caso, é preciso levantar a hipótese sobre a categoria 
universal na qual se inscreve enquanto caso, isso quer dizer, é preci-
so fazer uma hipótese diagnóstica sobre a estrutura clínica do caso, 
o que dará os primeiros fundamentos ao analista sobre a aborda-
gem do caso. Por exemplo, se a hipótese for de psicose, então não 
se convida indiscriminadamente o sujeito para o divã.

Por outro lado, em Função e campo da fala e da linguagem, 
lê-se, por exemplo, a frase: “A histérica cativa o objeto numa 
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intriga refinada e seu ego está no terceiro por cujo intermédio o 
sujeito goza desse objeto no qual sua questão se encarna” (Lacan, 
1958/1966, p.303). Ou ainda: “O obsessivo arrasta para a jaula 
de seu narcisismo os objetos em que sua questão se repercute 
no álibi multiplicado de imagens mortais e, domando-lhes as 
acrobacias, dirige sua ambígua homenagem ao camarote no qual 
ele mesmo tem seu lugar, aquele do mestre que não pode se ver” 
(idem, pp. 303-4). 

“[...] Um se identifica com o espetáculo, o outro dá a ver” 
(idem, p. 304). Observe-se que nessa descrição, tanto da histérica, 
quanto do obsessivo, o importante não é a estrutura subjetiva, mas 
os traços, ou seja, a descrição aqui afina uma fenomenologia: se 
originalmente a histérica era descrita, por exemplo, como aque-
la que apresentava uma belle indifférence em relação aos sintomas 
conversivos, e se o obsessivo era descrito como aquele que, por 
exemplo, lavava as mãos indefinidamente, com a leitura que La-
can fez da obra de Freud e de sua própria experiência, a particu-
laridade da histérica agora é sua relação com o objeto e com o 
mestre e sua forma de gozar, assim como o obsessivo é preso no 
narcisismo que mortifica os objetos e goza do espetáculo em que 
ele é o mestre. Um faz intriga, o outro é enjaulado.

São, portanto, os traços particulares dos tipos clínicos que 
permitem postular, na neurose: a histeria, a neurose obsessiva ou 
mesmo a fobia. Mas ainda não estamos no campo das singularida-
des. Este é dado pela singularidade de cada caso que, por sua vez, 
permite a verificação do universal já que, originalmente, o caso é 
a própria casualidade, tykhê, em grego ou casus, em latim. O caso, 
diz Hegel, é a mediação do universal. Para o filósofo, quanto mais 
se entra na particularidade do caso, mais se aproxima do universal 
e, portanto, do singular. E é por isso que o estudo do caso Dora 
(Freud, 1905/1971) permite intuir o universal da histeria todo su-
jeito histérico tem um desejo de um desejo insatisfeito. Para o 
analista, é na transferência que a singularidade do caso pode se 
verificar já que ela imprescinde do significante da transferência 
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que representa o sujeito na relação com o analista, permitindo 
a produção da cadeia significante que lhe é própria. Em última 
instância, a singularidade do caso é produto dessa produção que 
vai deixando surgir isso: Es.

Por último, é preciso observar que, se o sintoma indica o uni-
versal da estrutura do inconsciente é justamente por ele ser conse-
quência da singularidade do sujeito, e não, como quer uma clínica 
fenomenológica, testemunha da particularidade do tipo clínico: 
depressão, pânico, histeria ou o que quer que seja. O sintoma, na 
descoberta freudiana, passa para a singularidade, na medida em 
que representa o próprio sujeito na sua relação com o impossível 
de conceituar. 

Pois bem, agradecendo a paciência de vocês, pergunto: será 
essa singularidade aqui observada por Regnault na obra de Hegel  
e de Lacan a mesma que provoca o paradoxo apontado por  
Marie-Jean Sauret no texto colocado na internet logo após o dia 
11 de setembro de 2001? “Quanto mais se persegue a singularidade 
(tolerância zero!),2 mais ela empobrece e tanto mais ela é parte 
oferecida a uma violência”,3 sem possibilidade de apelo a um laço 
social. Questão importante para nós analistas que professamos 
justamente o singular. É isso o que a psicanálise transmite para 
além de cada analista, ainda que, para haver transmissão da psica-
nálise, seja absolutamente necessário que haja analista. 

2 Lembremo-nos que esse foi o lema sustentado, a partir de 1993, pelo chefe de 
polícia de Nova Iorque, Rudy Giuliani, retomando o sintagma que começou a ser 
utilizado no início da década de 1970, na linguagem política nos Estados Unidos.

3 “Plus on pourchasse la singularité (tolérance zéro!), plus elle est démunie et of-
ferte à une violence encore plus terrible de la part de ceux qui ont le pouvoir: 
ainsi sont créées les conditions d’une violence plus grande encore chez ceux chez 
lesquels on prétendait l’éradiquer par la force. Leur singularité est mobilisée pour 
la violence quand elle pourrait l’être pour la recréation du lien social!” (Sauret, 
2001/2002).
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A Garantia

Em 1964, Lacan fundou sua Escola. O Ato de fundação propõe 
uma Escola com três seções: a da psicanálise pura, a da psicanálise 
aplicada e a das conexões da psicanálise. A partir de minha ex-
periência, a primeira parece necessária para haver as outras duas. 
É na primeira – a da psicanálise pura – que se cria uma resposta 
possível nas diferentes seções da Escola, que tem um dever ex-
plicitado nos textos estatutários de nossa Escola: sustentar uma 
Escola “no contexto das necessidades do nosso tempo”. 

Na seção da psicanálise pura, a Escola não cansa de buscar 
respostas para o que é uma psicanálise. Em nosso texto estatutário 
lê-se que nossa Escola visa “1) sustentar ‘a experiência original’ em 
que consiste uma psicanálise e permitir a formação dos analistas; 
2) outorgar a garantia dessa formação pelo dispositivo do passe e 
pela habilitação dos analistas ‘que deram suas provas’; 3) sustentar 
‘a ética da psicanálise que é a práxis de sua teoria’ ( Jacques Lacan)” 
(Carta de Princípios da EPFCL), o que implica também poder 
avançar com a teoria a partir do que se deposita da experiência no 
tempo e no contexto que eventualmente colocam novas questões 
para a psicanálise. O dispositivo do passe dá respostas cardinais 
à pergunta sobre o que é o psicanalista advindo de sua própria 
análise, ou seja, é assim: uma resposta, mais uma resposta, mais 
uma resposta, cada uma advinda daquelas testemunhadas no dis-
positivo do passe, em cada passe.

É, portanto, absolutamente singular também. Em consequ-
ência, não há garantia disso... não há nem mesmo garantia de que 
o passe do passante foi passado da melhor forma pelo passador 
ao cartel do passe... – brinco um pouco com essas palavras para 
mostrar a sempre possível equivocidade que implicam.

O que então quer dizer a garantia no próprio estatuto de 
nossa Escola? 

A Escola deve garantir a relação do psicanalista à formação 
que ela promove e isso implica uma regra do grau, gradus, mais 



21FOLHETIM, Rio de Janeiro, ano XIII, n. 10, jun. 2015, p. 11–23

CONFERÊNCIA

ainda do que acontece comumente na sociedade. Por quê? Porque 
a Escola deve preservar o real em jogo na própria formação do 
psicanalista, o que quer dizer que, numa Escola, esse real não deve 
provocar seu desconhecimento, menos ainda, sua negação siste-
mática (cf. Lacan, 1967/1982). Conforme então essa orientação 
de Lacan, a regra da formação do psicanalista numa Escola diz 
respeito ao real e não deve, sobretudo, transformar essa formação 
num simples regulamento. Duas regras introduzidas por Freud: a 
da abstinência – o psicanalista não o é enquanto sujeito, mas como 
objeto, conforme Lacan o precisou mais tarde, o analista está no 
lugar de objeto a – e a regra da associação livre – que faz preva-
lecer, para dizê-lo rapidamente, do lado do sujeito, o que retorna, 
nele, sempre ao mesmo lugar, uma das definições lacanianas do 
real. Então, ambas as regras dizem respeito ao real. Para que haja 
análise, é preciso começar pela transferência, seu próprio trabalho.

Se uma Escola de psicanálise, tal como pensada por Lacan, 
implica manter o a no centro, é o não-saber que a gere. É preciso 
que a Escola dê as garantias de que é assim que ela trabalha e que 
o analista, que ela reconhece como tal, trabalhe a partir disso.
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Resumo

Este artigo traz à luz uma discussão que 
existe desde os primórdios da psicanálise, 
a da inserção do ensino da psicanálise nas 
universidades. Em 1919, Freud já tinha 
claro que na universidade se adquirem 
conhecimentos teóricos do estudo da li-
teratura analítica. O psicanalista necessi-
ta de uma formação continuada, debates 
científicos com seus pares nas associações 
psicanalíticas, uma análise pessoal e su-
pervisão de casos clínicos. Por ser uma 
categoria que não existe como profissão, 
a psicanálise, tal como pensou Lacan 
quando propôs sustentar uma Escola em 
1964, traz como garantia preservar o real 
em jogo na própria formação do psicana-
lista, sem transformá-la em simples regu-
lamento.

Palavras-chave: Ensino, transmissão, 
universidade, clínica, formação do psica-
nalista.

Abstract

This article brings to light a discussion 
that has existed since the early days of 
psychoanalysis, which is about the intro-
duction of the teaching of psychoanalysis 
in universities. In 1919, Freud was already 
clear that theoretical knowledge about the 
study of analytic literature is acquired in 
the university. The psychoanalyst needs 
continual education, scientific debates 
with his or her peers in psychoanalytic as-
sociations, a personal analysis and supervi-
sion of clinical cases. Being a category that 
does not exist as a profession, psychoanal-
ysis, as Lacan thought when he proposed 
supporting a School in 1964, guarantees 
the preservation of the real at play in the 
education itself of the psychoanalyst, with-
out transforming it into mere rules.

Keywords: Teaching, transmission, uni-
versity, clinic, education of the psycho-
analyst.
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Por que não esta Escola?

Gabriel Lombardi

A psicanálise é uma ciência supérflua, a humanidade pôde 
prescindir dela durante milhares de anos. Irrelevante em áreas ru-
rais, é praticada em algumas cidades, estudada em outras, não ne-
cessariamente as mesmas, principalmente como gênero filosófico 
ou instrumento da crítica literária. Os tratamentos prevalentes 
para os transtornos da alma, da saúde mental e do comportamen-
to são atualmente diferentes. Seguindo o mainstream da ciência e 
dos fatores econômicos dominantes, a aproximação ao sofrimento 
subjetivo é preferencialmente asséptica, farmacológica, ainda que 
também promova a reeducação do comportamento e das emoções 
em condições contratuais claras, com objetivos e duração previa-
mente delimitados pelo terapeuta e, principalmente, pela empresa 
para a qual ele trabalha.

O método proposto por Freud diverge das terapias e dos ca-
minhos usuais da ciência atual, já que promove um acesso ao saber 
que se aproxima ao de certas formas da criação literária, nas quais 
a elaboração do conflito e sua eventual solução dependem do que 
surge no escritor a partir de suas leituras, suas descobertas, e suas 
noites. A proposta de Freud é aberta e generosa, não se restringe 
ao artista, propõe estilos semelhantes de acesso ao saber, tanto 
para o angustiado da página em branco como para qualquer outro, 
também para o inibido, para o dividido pela dúvida ou pela his-
teria – que é um equívoco do corpo –, inclusive para o sonhador.

Que acesso ao saber promove Freud? É simples, mas vai na 
contracorrente de qualquer corrente em questão. Tem uma única 
regra fundamental: outorgar a palavra ao sofredor, ao indeciso, ao 
que sonha, mas não atua, ao que atua, mas considera fracassados 
seus atos, ao que faz, mas dissimula seu fazer. Permitir a palavra sem 
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amortecer as suas consequências é um tratamento do saber muito 
diferente dos outros cuidados que se oferecem atualmente. É tratar 
o paciente como ser falante (falasser), ao menos em potência; se ele 
não diz, poderia chegar a dizer, e dizer é um ato, talvez irreversível.

A análise vai contra qualquer corrente que estude o ser hu-
mano desde uma perspectiva exterior à sua própria. Ela aposta no 
testemunho, no relato doloroso e incomunicável da experiência 
vivida; ainda que o testemunho seja falaz, pode ser a ocasião de 
fazer a história à moda da histeria escutada analiticamente: com o 
que está escrito no corpo, com a erosão real cavada ali pelo signi-
ficante, a complacência somática da qual falou Freud. Foi cavada 
pelos traumas reais ou fictícios? Não importa, a fenda, a deserção 
de gozo, a insatisfação no desejo ali estão, prontos para serem 
lidos, e sua metáfora hidráulica ou orográfica transformada em 
uma topologia que envolve outros corpos, do analista, do marido, 
da amiga, do amante...

Embora possa parecer fácil, catártico, até mesmo um alívio, em 
algum momento o processo analítico chega a ser insuportável em 
algumas de suas consequências. Para o analisante, cumprir com a re-
gra fundamental pode ser banal e benéfico durante um tempo, mas 
logo resulta extremadamente doloroso, e exige o esforço de vencer 
o princípio do prazer. O princípio de incoerência que o processo 
promove é uma armadilha, em algum momento não se sustenta, as 
contradições começam a ter o peso do que elas precisam contradi-
zer, as omissões se tornam evidentes e lutam para aparecer, verdades 
horríveis saem à luz – horríveis para quem as diz, triviais talvez para 
quem escuta. Mais ainda, certos atos de palavra, que na análise são 
formulados displicentemente e sem dar-se conta, às vezes resultam 
definitivos, marcam um antes e um depois, como um juramento 
pronunciado quase sem querer, mas querendo; desatam um desejo, 
e uma vez o desejo desencadeado, os paradigmas mudam, os ideais 
caem, a parte horrorosa do ser já não assusta tanto. Uma vez co-
metido o ato de dizer sim ou basta a um desejo ou a uma sujeição 
fundamental, o campo do sintoma se torna o campo do dizer – e 
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também o do escutar em caso de passe – o corpo se fertiliza, a pul-
são se torna o que é, o eco do dizer no corpo, seu destino não é 
incompatível com o desejo do Outro.

Para o analista, a análise também implica essa dimensão do 
impossível de suportar, como troco de um pagamento que nunca 
é muito elevado desde uma perspectiva capitalista (nenhum psi-
canalista enquanto tal acederá jamais às listas da revista Forbes, 
seu ofício implica o próprio corpo e nenhum outro, a mais valia 
é zero). Ele paga com sua palavra (que jamais será a última), com 
sua pessoa (já que é sempre tomado como a pessoa equivocada, 
inclusive a má pessoa), e o que é pior, paga também com seu juízo 
íntimo (de modo que o analisante pode desconhecer ou minimi-
zar toda consideração pelas preferências do analista, seus gostos e 
seus preconceitos em relação às finalidades do processo).

A formação do analista tem uma parte alegre para aqueles que, 
como eu, gostam de ler a prosa freudiana, a retórica de Lacan e 
suas referências, as fantasias interpretativas de Klein, o sentido do 
ato analítico em Winnicott, as sínteses pedagógicas de Soler, os li-
vros dos colegas mais próximos, as outras leituras que estes autores 
nos inspiram, inclusive alguns dos desenvolvimentos imaginativos 
que Miller costura ou cozinha num sistema institucional despóti-
co, oriental, no qual a autorização vem do Outro. Mas existe ou-
tra parte da formação do analista na qual, pelo contrário, é preciso 
adentrar-se em contextos inóspitos, estranhos e sem sentido, com 
viradas angustiantes nas quais o analista está comprometido até as 
entranhas, e onde é preciso lidar com o impossível de suportar.

De modo que existem ao menos dois insuportáveis na clínica 
psicanalítica, um do analisante, outro do analista. O insuportá-
vel do analisante reside na radicalização da divisão subjetiva, no 
agravamento do sintoma, na medida em que a análise evidencia 
o desprendimento somático do ser moral. Ele se resolve por meio 
de aberturas associativas e decisões, incluindo a decisão efetiva de 
terminar a análise quando ela é satisfatória, ou seja, quando o de-
sejo e o gozo se reúnem em ações oportunas, quando se paga com 
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o segundo o acesso ao desejo do Outro, que é nosso verdadeiro 
credor. Pagar procede de pacificar.

O impossível de suportar para o analista admite também 
uma solução natural, se se entende o que é a psicanálise. Lacan 
chamou esse tratamento de “destituição subjetiva”, que é a po-
sição do homem que põe o seu desejo em jogo na ação; neste 
caso, a ação de dizer, muitas vezes sem enunciar, é dizer escutando.  
A Escola é um lugar para investigar essa solução.

Se a análise pode deixar de ser, como pensava Lacan, se ela é 
contingente, talvez seja interessante a pergunta: “Por que não a Escola?” 
Ela difere da pergunta: “Por que a Escola?”, que responde ao critério 
do necessário, e não nego que essa dimensão exista, ela “se impõe”, 
diz inclusive Lacan, por exemplo, a respeito da prática da supervisão. 
Por que não esta Escola? É outra coisa, é um convite, difere de uma 
exigência. Por que não um lugar onde cada um tenha o direito de 
autorizar-se de si mesmo, de historicizar-se de si mesmo, de escolher 
sua formação, de dar conta da sua prática e do que nela não se suporta, 
de controlá-la no sentido lacaniano e etimológico do termo – mu-
dança de rol –,1 inclusive de ensinar a partir de sua experiência, em 
um âmbito por hora receptivo? Isto parece possível, em nossa jovem 
Escola, fustigada por suas dificuldades específicas e seus desencon-
tros característicos, mas também pelas perguntas da clínica, os riscos 
da intervenção, a alegria dos resultados e as afinidades temporárias 
em uma comunidade analisante onde a diversidade é benvinda.

Como toda Escola que se preze, onde se discutem a prática e 
o juízo ético, ela terá suas crises, talvez se dissolverá e tudo deverá 
começar outra vez, para renovar o desejo do analista. Este mo-
mento ainda não chegou.

Tradução Maria Luiza Rodriguez

1 O autor joga com a ambiguidade entre o rol, papel, função, e a sílaba final de 
control, controle em espanhol.
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Resumo

A partir da constatação de que a psica-
nálise é uma ciência supérflua, o presente 
artigo menciona as diferenças entre o mé-
todo freudiano e as terapias da atualidade. 
Em seguida, desenvolve o argumento de 
que o processo analítico tem consequên-
cias insuportáveis, tanto para o analisante, 
quanto para o analista. Para o primeiro, é 
uma armadilha em que aparecem “ver-
dades horríveis” e sua divisão subjetiva é 
radicalizada. Para o analista, a dimensão 
do impossível é consequência da entrada 
em jogo do seu “juízo mais íntimo” e da 

“destituição subjetiva”. Os penúltimos pa-
rágrafos trazem a diferença entre a per-
gunta “Por que a Escola?” e “Por que não 
a Escola?”, argumentando que somente a 
segunda leva em conta o caráter contin-
gencial da psicanálise. E o último traz a 
aposta de que a renovação do desejo do 
analista depende das crises de Escola que 
ainda hão de vir.

Palavras-chave: Processo analítico, di-
mensão do impossível, destituição subje-
tiva, Escola.

Abstract

Starting with the observation that psy-
choanalysis is a superfluous science, this 
article mentions the differences between 
the Freudian method and the various cur-
rent forms of therapy. Following this, the 
author develops the argument that the ana-
lytic process has unbearable consequences, 
both for the analysand as well as for the 
analyst. For the former, it is a trap in which 

“horrible truths” appear and his subjective 
division is radicalized. For the analyst, the 
dimension of the impossible is a conse-
quence of his “most intimate judgment” 
and “subjective dismissal” coming into play. 
The last paragraphs address the difference 
between the questions “Why the School?” 
and “Why not the School?”, arguing that 
only the latter takes into account the uncer-
tain nature of psychoanalysis. And the final 
paragraph addresses the speculation that 
the renewal of the analyst’s desire depends 
on the School crises that are yet to come.

Keywords: analytic process, dimension 
of the impossible, subjective dismissal, 
School.
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O desejo do analista e a diferença absoluta

Luis Izcovich

Há uma necessidade constante na psicanálise desde Freud: 
demonstrar o que faz a diferença entre um sujeito analisado ou 
não. Lacan acrescentou-lhe mais uma dimensão, que poderíamos 
chamar de “as diferenças que concernem à autorização do analis-
ta”. É dentro dessa perspectiva que ele introduz a noção de desejo 
do analista. No entanto, as frases assertivas que procuram circuns-
crever esse desejo são raras, e estão frequentemente sujeitas a con-
trovérsias. Quanto a nós, buscaremos contribuir para a questão 
espinhosa do que constitui o suporte desse desejo e as condições 
de sua emergência. Apreender esse desejo torna-se uma constante 
na obra de Lacan, desde que ele anuncia que o desejo do analista 
é obter a diferença absoluta, o que é retomado no “Discurso à 
EFP”,1 em que o desejo do analista é colocado como ponto ab-
soluto. Seria uma metáfora para dizer que a relação do analista 
com tal desejo é necessariamente assintótica? Não penso assim. 
Parto daquilo que se sabe desde Freud: em sua essência, o desejo é 
indestrutível. Isso quer dizer que, no sujeito, existe uma estrutura 
mínima que garante o desejo e assegura sua permanência, embora 
seus efeitos sejam intermitentes e o sujeito ignore sua procedência. 
Em outros termos, o sujeito apreende apenas fragmentos, mete-
oritos do desejo cujo caráter é frequentemente perturbador. Na 
maior parte das vezes, eles se tornam presentes pelos signos do 
desejo do Outro. Então, quando se está na perspectiva da análise, 
é exigível que se possibilite ao sujeito encontrar a saída da con-
fusão acerca do objeto do desejo. É o que quer dizer decifrar a 

1 Escola Freudiana de Paris.
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opacidade da relação com o inconsciente, opacidade que é o efeito 
da cooptação entre o desejo e o fantasma, com base na crença de 
que um objeto poderia colar-se ao sujeito. Esta crença determina 
que o desejo seja, em sua essência, intermitente e suspenso. Para 
nós, a questão essencial fica sendo a seguinte: o que se apreende 
do desejo em uma análise e o que muda? Constata-se que aquilo 
que se apreende nunca é da ordem da substância, mas, justamente, 
as articulações que permitem ao analista calcular a distância entre 
o que o sujeito sabe ou não do desejo que o anima, e também a 
distância entre a posição do sujeito em relação ao seu desejo e ou-
tra posição possível. Isso faz parte do desejo advertido do analista. 
Pois ele também está advertido de que, se os desejos podem ser 
variados, é possível passar dos desejos múltiplos à unicidade de 
uma posição que consiste em consentir ao que há de insensato em 
um desejo. O analista sabe também, por experiência, que é preciso 
pagar pelo desejo que foi excluído. Quanto mais se negligenciou 
o desejo, ao se escolher a norma, preferindo-a ao inconsciente, se 
paga mais caro por ele, desgarrando-se na vida.

Fazer a escolha do inconsciente supõe que o analisante avalie 
sua alienação ao desejo do Outro, pois é, sobretudo, por identifi-
cação que se deseja. Isso quer dizer que, para decifrar a diferença 
produzida pela análise, é preciso primeiramente desobstruir mui-
to nitidamente o que se tem em comum com o Outro. Ora, de que 
diferença se trata?

Digamos primeiramente que há sujeitos sem diferença, são 
sujeitos cujo conjunto de discurso é uma holófrase. Com efeito, 
Lacan observara bem cedo a necessidade do elemento diferencial 
para além da distinção entre os significantes. Ele o faz correspon-
der à implicação do sujeito, pois, sem ela, o discurso é monolítico 
e corresponde a uma só holófrase. Mas, para além, o elemento 
diferencial concerne também ao indizível que comporta sempre 
um real singular. É importante notar que, se deixamos esses casos 
de lado, o sujeito se apega à sua diferença. Freud o percebeu e 
usou a expressão narcisismo das pequenas diferenças, uma dife-
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rença que é reivindicada, que me distingue do outro, meu vizinho, 
mas que, na verdade, acaba sendo uma diferença que diz respei-
to ao imaginário. Por isso é conveniente distinguir entre o desejo 
narcísico e o desejo inconsciente, pois há desejos decididos cujo 
suporte é exclusivamente narcísico. O neurótico acredita resolver 
os seus impasses reconhecendo-se como “um como os outros”, o 
que implica em renunciar, tanto quanto possível, à sua pequena 
diferença. Não há dúvida de que pagar o preço, ou seja, renunciar à 
sua pequena diferença, constitui um grande passo no caminho de 
acesso ao desejo, sob a condição de que, na fórmula “um como os 
outros”, reconheça-se algo diferente de um referencial de identifi-
cação. É diferente ter pago o preço da castração. Ela assegura um 
desejo que deriva do que ela promove, ou seja, uma falta radical.  
É o que se pode chamar de a diferença mínima exigível de uma 
análise, sem a qual uma terapêutica não pode ser dita analítica. Não 
é pouca coisa, pois a diferença mínima, promovida pela castração, 
propicia um “ser para o sexo”, ou seja, a assunção de uma diferença 
radical no que tange à posição de um ser sexual. Então, qual seria a 
diferença máxima? O programa traçado por Lacan visa distinguir 
entre identidade e identificação. A identificação é sempre ligada 
ao significante do desejo do Outro e, nesse sentido, designa o que 
faz a substância do Outro, pelo menos é o que o sujeito acredita. 
A dessubstancialização do Outro, efeito da análise, desemboca em 
um “não há”2 que está na base da concepção de Lacan do “não há 
relação sexual” que possa ser inscrita. Mas, o “não há” do lado do 
Outro é contrabalanceado pelo “há Um” que indica a substância do 
sujeito. É substância, uma vez que é invariável e sustenta o conjun-
to, por ser sempre o mesmo. Então, a propósito do Um, marca da 
diferença pura, Lacan introduz a noção de unidade definida como 
pura diferença, a ser distinguida de uma outra unidade, esta rela-
tiva à diferença de um significante em relação a outro significante 

2 No original: il n’y a pas.
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no interior de uma cadeia. De um lado, temos a diferença entre os 
significantes, que advém de uma diferença ligada ao simbólico, do 
outro, a diferença introduzida pelo que ex-siste ao simbólico, pelo 
que faz marca do real e que seria a pura diferença. Nesse sentido, 
a pura diferença é aquela produzida pela marca a ser discernida na 
análise e faria a distinção da análise lacaniana, qual seja, discernir o 
que um sujeito tem de mais real. Isso determina um modo de con-
ceber a interpretação, pois a diferença entre os significantes está na 
base da combinatória inconsciente. A articulação significante, que 
é a interpretação do Um da marca, se resolve pela interpretação 
que elucida a combinatória. Constata-se, assim, que interpretamos 
o envelope, mas não tocamos no que ele recobre. Pois o que é re-
coberto, interpretado pela cadeia inconsciente do sujeito, é a marca 
do real, suporte da verdadeira alteridade no centro do sujeito e 
que funda o seu gozo mais opaco, ao mesmo tempo que o seu ver-
dadeiro nome próprio. Foi por isso que Lacan chegou a propor a 
interpretação analítica como intrusiva, pois consiste em reproduzir, 
no sujeito, a operação que forjou o desejo como indestrutível pela 
intrusão do significante no corpo.

Ressaltemos, com efeito, que existe a introdução da diferença 
a partir da intrusão do desejo do Outro. Pois o desejo é intrusão 
de significantes e se distingue do amor, que não faz intrusão, mas 
visa, sobretudo à continuidade e se distingue também do gozo que 
introduz o novo, mas não produz nenhum desejo, já que o gozo do 
Outro sem desejo faz apenas marca de devastação. Ora, eu disse 
que a interpretação reproduz a operação da marca de um desejo. 
Lacan o formulou bem cedo, observando que os efeitos da análise, 
em um sujeito, trazem também, por acréscimo, um efeito sobre o 
desejo. Por exemplo, quando ele afirma que “o desejo assujeita o 
que a análise subjetiviza.” É válido também para o corte. O corte 
produz desejo, pois visa à hiância significante, portanto, a causa 
do desejo. O mesmo se dá com a noção de intrusão. A interpre-
tação analítica é também intrusão de um significante novo, então 
ela gera desejo, mas de forma diferente do desejo do Outro, que é 
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intrusão produtora de alienação. A interpretação faz uma intrusão 
de separação. A visada da interpretação permanece sempre a mes-
ma: a causa do desejo. Quando se circunscreve a causa, gera-se a 
diferença. Nesse sentido, constata-se que a diferença que se visa 
em uma análise está ligada à distância que separa I de a O objeto 
a, representante da falta do sujeito, é causa de desejo, e sua emer-
gência na análise depende do desvelamento do sujeito, ou seja, da 
queda dos significantes com os quais o sujeito tenta se representar. 
Quanto mais aprofundamos a diferença, mais a falta aparece e 
mais o sujeito tem chance de se sustentar de forma diferente à dos 
seus ideais ou do seu fantasma fundamental, que são suplências 
da falta do Outro. Contrariamente à identificação, a identidade, 
efeito da marca no sujeito, está na base da singularidade de um 
desejo e faz obstáculo ao nivelamento. É nessa perspectiva que a 
análise opera uma redução nos objetos que se oferecem ao desejo, 
denuncia o que há de vão, a futilidade deles, e limita a metonímia 
do desejo. Por meio do aplainamento do falo, torna-se possível 
o advento de um desejo inédito, ou seja, um desejo que não foi 
suscitado pela falta, mas pela falta da falta que faz o real, e que 
é a marca da diferença absoluta. Logo, a produção de uma falta 
fundamental não é o termo derradeiro da diferença analítica. Pois 
a falta como mola do desejo sustenta-se da mesma forma que a 
falta-a-ser como condição do desejo. Ora, em 1975, Lacan pôde 
afirmar que “não se pode conceber um desejo sem o meu nó bor-
romeano”, o que quer dizer, assim me parece, que não se concebe 
um desejo sem a relação do sujeito com o real. Por isso considero 
indispensável a correlação do desejo inédito do fim com o real, 
exige que circunscrevamos o Um da diferença como a contrapar-
tida lógica do “não há do lado do Outro.” Sublinhemos o que 
está em jogo: não conceber o desejo sem o real implica outra di-
mensão para o desejo diferente da que circunscreve a falta-em-ser, 
que procede justamente do simbólico. Isso nos leva a observar os 
paradoxos do fim da análise que advém na sequência do primeiro 
paradoxo da experiência analítica. O que chamo de primeiro para-
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doxo é relativo aos significantes enigmáticos efeitos do fantasma 
que determina os mistérios do desejo, e até mesmo o hiato entre 
um desejo que se conhece e a ação que permitiria sua realização. 
Demanda-se à análise que resolva a falta e a análise responde pela 
radicalização da falta. Eis o primeiro paradoxo.

O novo paradoxo do desejo diz respeito aos efeitos de fim de 
uma análise, que provam ser possível desejar de forma não meto-
nímica e sem cultivar a falta-em-ser. Proponho que o desejo não 
metonímico se especifica como um desejo sem sujeito. Em outras 
palavras, uma análise permite não apenas saber quem desejou no 
sujeito e produziu um sujeito desejante, porém, mais fundamen-
talmente, quando há passe ao analista, ela opera uma transforma-
ção mediante a passagem de um sujeito que deseja a um desejo 
sem sujeito, o que é particular ao desejo do analista. Como acon-
tece com todo desejo, ele não é capturado pela fala, mas é possível 
atestar os seus efeitos em outros sujeitos. Lacan o sugere com 
outros termos, quando coloca o objeto a como agente de discurso 
no discurso analítico. Isso mostra que o desejo do analista não é 
o desejo de um sujeito dividido, mesmo se é preciso um sujeito 
para encarnar o objeto a. Sustento que é aí que se encontra a ver-
dadeira diferença produzida pela análise, qual seja, a de um desejo 
que não se sustenta em um sujeito dividido. Aliás, é o que rege os 
debates sobre o diagnóstico do analista. Não vou desenvolver este 
ponto, mas apenas trazer a sua conclusão. Não há impasse relativo 
à estrutura clínica do analista, pois, se admitimos que o desejo do 
analista é desejo sem sujeito, não faz sentido perguntar qual su-
jeito faz o analista. É toda a distância entre fazer a substância do 
analista a partir do Nome-do-Pai ou fazê-la a partir do objeto a.

Recapitulo. A experiência analítica como efeito de intrusão 
afeta a marca do real do sujeito. Poderíamos inclusive colocar a 
questão: quando Lacan se refere ao desejo do analista como desejo 
de obter a diferença absoluta, de quem pode vir este desejo, se não é 
daquele que se tornou essa diferença, ou seja, de alguém que não é o 
sujeito? É coerente com a fórmula de Lacan “o analista sabe ser um 



37FOLHETIM, Rio de Janeiro, ano XIII, n. 10, jun. 2015, p. 31–39

ESCOLA: FORMAÇÃO E GARANTIA

rebotalho”. É um saber-fazer bem especial, marcado por um afe-
to, pois Lacan correlaciona este saber ao fato de haver circunscrito  
o horror de saber que lhe é próprio, distinto do horror de todos.  
É então que advém o desejo cuja marca o analista traz consigo. Sa-
ber ser um rebotalho, consentir em tornar-se des-ser, fazer sem-
blante de objeto, trata-se de posições do ser que não são posições 
de um sujeito particular, e todas procedem da aptidão para se ex-
cluir enquanto sujeito. Demonstra-se assim que o desejo do analista, 
embora precise de que alguém o encarne, não é um desejo de sujeito. 
É a marca da diferença absoluta que se repercute no paradoxo do 
passe. Pois, no passe, testemunha-se acerca de um desejo que, por 
definição, é inarticulável. Busca-se dar conta de um afeto do real, o 
qual, por definição, uma vez enunciado, não é mais do real, final-
mente, busca-se dar conta, enquanto sujeito, de um desejo que não 
é do sujeito. Eis o que há de problemático em isolar um afeto de fim 
de análise. Pois a marca do afeto de fim é a virada do horror de saber 
ao entusiasmo, ou em termos de satisfação, como ele pôde formular 
mais tarde. O paradoxo é que o afeto sempre é do sujeito e o desejo 
do analista não é desejo de um sujeito. Por isso, Lacan acrescenta 
que saber encontrar a marca é algo que compete aos congêneres. 
Significa dizer que o desejo do analista só se demonstra ao produzir 
a diferença absoluta em um analisante. Antes disso, é um desejo 
suposto. Ele pode ser suposto por aquele que decide autorizar-se 
como analista. É também da ordem de uma suposição quando é o 
Outro que o avalia, por exemplo, no passe. E é preciso convir que, 
em matéria de suposição, é melhor que haja convergências. Eis por-
que é sempre preferível que quem quer que seja confronte esse dese-
jo com a suposição dos outros. A questão agora é como advém esse 
desejo, o que Lacan comenta em dois tempos. Primeiramente ele 
coloca que o essencial é saber a qual significante irredutível – sem 
sentido3 – ele, como sujeito, está assujeitado; depois Lacan formula 

3 No original: non sens.
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que o desejo de obter a diferença absoluta intervém, quando o sujei-
to, confrontado a este significante, está pela primeira vez na posição 
de assujeitá-lo. Isso já indica a relação com o real, o significante do 
sem sentido,4 e, pela primeira vez, uma virada. Indica o assujeita-
mento deste desejo, o que procede de uma decisão ética. Mas ainda, 
questão fundamental, é um desejo que não é puro, acrescenta Lacan. 
Portanto, no melhor dos casos, o que podemos circunscrever deste 
desejo são as suas condições de emergência, e, se Lacan acrescenta 
que ele não é puro, é bem porque se trata de um desejo que não é 
de um sujeito. Trata-se de um desejo que não deixa de incluir o 
impossível.

Tradução Vera Pollo

4 Ver nota anterior.
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Resumo

No intuito de contribuir para a questão 
do que sustenta o desejo do analista e 
suas condições de emergência, o presente 
texto desenvolve o argumento de que o 
analista está advertido de que é possível 
passar dos desejos múltiplos à unicidade 
de uma posição que consiste em consen-
tir ao que há de insensato em um desejo. 
Discorre sobre dois paradoxos do fim de 
análise e defende que a análise opera a 
passagem de um sujeito que deseja a um 
desejo sem sujeito, desejo não puro e que 
inclui o impossível.

Palavras-chave: Desejo do Outro, nó 
borromeano, desejo sem sujeito.

Abstract

In order to contribute to the question of 
what sustains the analyst’s desire and its 
conditions of emergence, this text devel-
ops the argument that the analyst is ad-
vised that it is possible to move from mul-
tiple desires to the uniqueness of a position 
that consists of allowing what there is that 
is foolish in a desire. It discusses two para-
doxes of the ends of analysis and argues 
that analysis brings about the passing of a 
subject who desires into a subjectless de-
sire, a desire not pure which includes the 
impossible.

Keywords: Desire of the Other, Borro-
mean knot, subjectless desire.
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Pequena história da fórmula da sexuação: 
a escrita da não-relação

Bárbara Maria Brandão Guatimosim

Uma tal fórmula é precisamente o que é ignorado. 
Afirmo, contudo, e sustento para vocês – é o que vocês vêem no 

quadro – que está aí o que traz a experiência psicanalítica. 
Lacan, O saber do psicanalista

A fórmula da sexuação que surge no ensino de Lacan na dé-
cada de setenta não vem como um passe de mágica e de uma só 
vez, mas em partes (pedaços de real?) que aos poucos se articulam. 
Sua formulação é construída mediante elaborações presentes em 
vários seminários que preparam sua escritura final exposta no se-
minário Mais, Ainda (1972–1973).1

1 Lacan, Seminário 20, p. 105. Ver também 107, 108, 109. A parte de baixo da fórmula, 
ele detalhará mais na p. 41.

S(A)

Aa

S

Φ

x  Φx

x  Φx

x  Φx

x  Φx
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Entretanto, a precipitação dessa escrita última, para além das 
conseqüências e incidências decisivas que imprime, não extingue 
as ressonâncias que tal formulação continua alcançando na práxis 
analítica.

Em um verdadeiro work in progress, Lacan busca articular em 
seus seminários e escritos uma lógica em torno do impasse sexual 
do homem civilizado, impasse já declarado por Freud, que não 
poupou o século XX desse mal-estar. No prolongamento do fio 
cortante da verdade freudiana, Lacan descobre na lógica ternária 
entre o homem, a mulher e o falo, e no que se articula na expe-
riência analítica, “os mesmos impasses, os mesmos obstáculos, as 
mesmas hiâncias, em suma, a mesma ausência de fechamento de 
um triângulo fundamental”.2

É no tempo do Seminário, livro 18: de um discurso que não fosse 
semblante (1971), que Lacan começa mais nitidamente o trabalho 
da escrita da fórmula, onde ouvimos: “Não há relação sexual no 
ser falante”. “[...] A relação sexual, como qualquer outra relação, 
só subsiste, em última instância, a partir do escrito. O essencial da 
relação é uma aplicação, a aplicado sobre b: a → b” ou ♂ → ♀”.3 

“Essa coisa grosseiríssima já bastaria para tornar concebível, diga-
mos, a inexistência da relação sexual, mas não resolveria em nada 
o fato de não conseguirmos escrevê-la”.4

2 Lacan, Seminário 18, p. 133. Ver Seminário 4 – A relação de objeto, p. 30.

3 Nos diz Lacan em R.S.I. que colocar um R maiúsculo fazendo a relação entre x 
e y “[...] é, desde já entrar no jogo do escrito, e quanto à relação sexual, é estrita-
mente impossível escrever xRy sob qualquer forma, não há elaboração logicizável 
ou, com isso, matematizável, da relação sexual.” Seminário 22 – Lição de 18/04/1975.  
Ou ainda “xRy”, como Lacan escreve mais tarde, é uma notação não permitida pela 
linguagem. Para escrever uma relação é preciso uma lógica ternária e não binária. 
Pensando com a topologia propõe “l’âme–à-tiers”. Seminário 24 – L’insu que sait de 
l’une-bévue s’aile à mourre, (1976–1977) lição de 11/01/1977.

4 Lacan, De um discurso que não fosse semblante, p. 60. “Daí minha enunciação: não 
há relação sexual – subentenda-se: formulável na estrutura.” Ver também Radio-
fonia (1970). In: Outros escritos, p. 411.
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“A chamada função do falo torna insustentável a bipolaridade 
sexual, e insustentável de uma forma que literalmente volatiza o 
que acontece com o que se pode escrever dessa relação”.5 O falo 
não é falta de significante, mas obstáculo feito a uma relação.  
O órgão fálico, passado a significante, é “a inexistência da relação 
sexual”.6 A todo ser falante é permitido inscrever-se nas partes 
homem e mulher.7 Ao se posicionarem, para além do sexo anatô-
mico, como tendo ou sendo o falo, homens e mulheres tentam su-
prir a relação sexual.8 “Aqueles que têm este estrupício que um dia 

5 Lacan, De um discurso que não fosse semblante, p. 62. E ainda: “A função que se 
constitui por existir o gozo chamado gozo sexual, que é propriamente o que cons-
titui um obstáculo à relação sexual, é a função Φx.” Seminário 19, ...ou pior, p. 31. 

“a função fálica é o que faz com que só haja, no homem, as relações que vocês 
conhecem – ruins – entre os sexos, ao passo que, em todos os outros lugares, isso 
parece fluir sem o menor problema, pelo menos aos nossos olhos.” Idem, p. 68. 

“o gozo fálico é o obstáculo pelo qual o homem não chega, eu diria, a gozar do 
corpo da mulher, precisamente porque o de que ele goza é o gozo do órgão.” Mais, 
ainda, p. 15, Ver também p. 17, 83, 87. “O gozo fálico não as (mulheres) aproxima 
dos homens, antes as afasta, posto que esse gozo é obstáculo para acasalá-las com 
o sexuado da outra espécie.” Lacan, D’écolage (03/1980), p. 51.

6 Lacan, O aturdito (1972). In: Outros escritos, p. 456. “na psicanálise (porque tam-
bém no inconsciente), o homem nada sabe da mulher, nem a mulher do homem. 
No falo se resume o ponto de mito em que o sexual se torna paixão do signifi-
cante.” Lacan, Radiofonia, p. 410. Mas “o significante não é apropriado para dar 
corpo a uma fórmula que seja da relação sexual.” p. 411. 

7 Lacan, Mais, ainda, p. 107, 108.

8 Lacan, O aturdito, p. 457. Nunca sem alguma ambigüidade, em alguns momen-
tos Lacan afirma a existência da relação sexual. Quando há sinthoma, Seminário 23,  
o sinthoma (1975–1976), p. 98 e, no mesmo seminário, comentando a aliança entre 
James Joyce e Nora: “Que é, portanto, essa relação de Joyce com Nora? Direi, coisa 
singular, que é uma relação sexual. Ainda que eu diga que não há relação sexual. 
Mas é uma relação sexual bem esquisita.”, p. 81. No Seminário Momento de concluir 
(1977–1978) temos: “Anunciei, no presente, que não há relação sexual. É o funda-
mento da psicanálise. Não há relação sexual, salvo para as gerações vizinhas, a saber, 
os pais por um lado, e os filhos por outro. É no que se detém – falo da relação 
sexual – é no que se detém a interdição do incesto.”, Lição de 10/04/1978. A ligação 
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qualifiquei como penduricalho, bom, terão que se acomodar com 
isso, ou seja que ele se case com esse falo. É onde o homem nada 
pode. A mulher que não ex-siste pode sonhar em ter um, mas o 
homem é afligido por isso, ele só tem essa mulher”.9 Mas ele pode 
encontrar uma, a que ele não tem. “Para quem tem esse estrupício 
do falo, o que é uma mulher? É um sintoma”.10

da castração com o interdito do incesto, “é aquele onde se vê que a ligação é o que 
eu chamo de não relação sexual.” Lacan R.S.I., lição de 15/04/1975. “A mulher só 
entra em função na relação sexual enquanto mãe”, podendo encontrar, como rolha, 
o objeto a como filho. Lacan, Mais, ainda, p. 49, 50. Tentando terminar com um 
mal-entendido, Lacan afirma que as mulheres não estão privadas do gozo fálico.  
E, apesar do obstáculo que é o gozo fálico, para a relação “isso não quer dizer que 
elas não possam ter, com um só – escolhido por elas – a satisfação verdadeira: fálica. 
Satisfação que se situa em seu ventre. Mas parecendo responder à palavra do homem. 
Por isso é preciso que ela caia bem. Que ela caia sobre o homem que lhe fale segundo 
seu fantasma fundamental, o dela. Ela consegue efeito de amor algumas vezes, e de 
desejo, sempre. Isso não ocorre tão frequentemente. E quando ocorre não faz relação 
na medida em que, escrito, seja ratificado no real.” D’ecolage, p. 51–52.

9 Lacan, R.S.I., lição de 17/12/1974.

10 Lacan, R.S.I., lição de 21/01/1975. Ainda, “Fazê-la sintoma, essa “uma” é situá-la 
nessa articulação no ponto em que o gozo fálico como tal é igualmente negócio 
dela, contrariamente ao que se diz, a mulher não tem a sofrer nem maior nem 
menor castração que o homem. Ela está na visada daquilo de que se trata em sua 
função de sintoma, exatamente no mesmo ponto que seu homem.” Já no nível 
do Sinthoma Lacan tratará essa função de outra maneira: “Na medida em que 
há sinthoma, não há equivalência sexual, isto é, há relação. Com efeito, se a não 
relação deriva da equivalência (da falha nos dois sexos), a relação se estrutura na 
medida em que não há equivalência. Há, portanto, ao mesmo tempo, relação se-
xual e não há relação. Há relação na medida em que há sinthoma, isto é, em que o 
outro sexo é suportado pelo sinthoma. [...]Não haver equivalência é a única coisa, 
o único reduto no qual se suporta o que chamamos de relação sexual no falasser, 
no ser humano. Não é isso que nos demonstra a chamada clínica, que é um outro 
uso do leito? [...] Quero dizer que, doravante, é com o sinthoma que temos de nos 
haver na própria relação sexual, que Freud tomava por natural, o que não quer 
dizer nada.” Lacan, O sinthoma, p. 98. “Há um sinthoma ele e um sinthoma ela.  
É tudo o que resta do que se chama de relação sexual. A relação sexual é uma re-
lação intersinthomática.” Lacan, Conclusões – Congresso sobre transmissão, 1978, p. 66.
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Mas voltando ao Seminário 18, Lacan já nesse momento pre-
cisa que a linguagem “tem seu campo reservado na hiância da 
relação sexual, tal como o falo a deixa aberta”.11 Pois é o gozo 
fálico que esburaca o real do que seria a relação sexual.12 Diante 
do mito freudiano do pai primevo que gozava de todas as mulhe-
res, Lacan postula o não-todo: “o todas as mulheres não existe. Não 
existe universal da mulher”.13 Retomando aqui Aristóteles, Lacan 
percebe que este identificava a mulher à histérica. Mas, ao mes-
mo tempo, constata que o filósofo, com sensibilidade, não faz, em 
suas formulações universais, nenhuma menção à mulher. Em seus 
Primeiros analíticos há “Todo homem é mortal”, mas não há vestí-
gio de “todas as mulheres”. Isso é impronunciável pois “toda mu-
lher é a enunciação com que a histérica se decide como sujeito”.14 
Ainda com Aristóteles, Lacan partirá da lógica proposicional das 
universais e das particulares, fazendo uma transposição com Fre-
ge, que articulou a função como proposição na lógica matemática 
dos quantificadores, dizendo: “Pois bem, é justamente em torno 
disso que se articula o que acontece com a relação sexual.”15 Lacan 
insiste na impossibilidade da inscrição da relação sexual e revela 
esperanças ligadas aos progressos científicos. 

Eu não gostaria de terminar dando-lhes a idéia de que sei o 
que é o homem. Certamente há pessoas que precisam que eu 
lhes jogue esse verde. Posso jogá-lo para elas, afinal, porque isso 
não conota nenhuma espécie de promessa de progresso... ou pior. 
Posso dizer-lhes que, muito provavelmente, é uma relação com-

11 Lacan, De um discurso que não fosse semblante, p .63.

12 Lacan, R.S.I., lição de 17/12/1974.

13 Lacan, De um discurso que não fosse semblante, p. 64. Ver também, Mais, ainda,  
p. 78, 79.

14 Lacan, De um discurso que não fosse semblante, p. 145.

15 Lacan, De um discurso que não fosse semblante, p. 104.
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pletamente anômala e bizarra com seu próprio gozo que especi-
fica essa espécie animal. 16

É evidente que a questão é saber como lalíngua, que podemos 
momentaneamente dizer correlata da disjunção do gozo sexual, 
tem uma relação evidente com algo do real. Mas como ir daí a 
matemas que nos permitam edificar a ciência? Esta é verdadei-
ramente a pergunta, a única pergunta.17

A ciência pode escrever uma lei para a gravidade e fazer coi-
sas formidáveis. O homem foi à lua desde umas letras e números, 
algumas fórmulas escritas. Muito recentemente presenciamos o 
robô Philiae se descolar da sonda Rosetta e se agarrar à superfície 
de um cometa, que possui gravidade mínima e que está a 510 mi-
lhões de km do planeta terra. O feito inédito na ciência levou em 
torno de 10 anos de cálculos e operações para se realizar.

 Através dos séculos, olhando as estrelas e diante do acaso 
dos encontros, os enamorados costumam dizer, romanticamen-
te, que seu romance “estava escrito”. Ora, o encontro não só não 
estava escrito, nem continua necessariamente a se escrever com 
força constante, como a lei da gravidade. Lacan, apesar de se ma-
ravilhar com a ciência, parece apostar menos nela do que Freud 
para assuntos demasiado humanos como o amor: “é sobretudo 
da sexologia que não há nada a ser esperado. Não se pode, por 
meio da observação do que nos chega a nossos sentidos, isto é, da 
perversão, construir nada de novo no amor”.18 Mas não deixa de 
se perguntar encerrando lituraterra: Quem sabe um dia o “está 
escrito” impossível possa instaurar a relação sexual, sua lei?,19 pois 

16 Lacan, Estou falando com as paredes, (1971–1972), p. 67.

17 Lacan, Estou falando com as paredes, p. 69.

18 Lacan, Televisão (1973), p. 53. Ver também, p. 57.

19 Lacan, De um discurso que não fosse semblante, p. 119.
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uma das definições que nos dá Lacan do real é a de ser “o possível 
esperando que ele se escreva”.20

Lacan não cessa de trabalhar a questão e uma importante pre-
cisão tem lugar: “Portanto no momento de dizer que a linguagem 
não dá conta da relação sexual, perguntemo-nos precisamente em 
que ela não dá conta.21 Ela não dá conta porque, com a inscrição 
que é capaz de comentar, não consegue fazer com que essa inscri-
ção seja o que eu defino como inscrição efetiva do que seria a re-
lação sexual, na medida em que ela relacionaria dois pólos, os dois 
termos que se intitulariam homem e mulher, sendo esse homem 
e essa mulher sexos especificados pelo masculino e feminino”.22 
Então, o ser falante, por habitar a linguagem, não tem acesso ao 
Outro do gozo, lugar opaco, do ser supremo, proibido, interdito, 
para sempre perdido, que os outros gozos parodiam.23 Retome-
mos Lacan agora no ponto em que nos diz, recenseando, que, no 
que concerne a essa relação, muita ficção já se escreveu; mas, pela 
experiência analítica, percebe-se reiteradamente que essa relação 
não funciona sem o terceiro termo do falo. “Justamente, há um 
terceiro termo, e é por isso que deve haver uma relação”.24 Relação 
ambígua: O terceiro obstaculiza e ao mesmo tempo intermedia a 
dita relação Em relação a esse falo, o homem é todo como signi-
ficante e a mulher não existe como toda, só há uma mulher. Essa 
uma busca o falo no “ao menos um” homem. Mas esse um, não é  

20 Lacan, L’insu que sait de l’une-bévues’aile à mourre, lição de 08/03/1977.

21 “A linguagem não é, então, simplesmente um tampão, ela é isto onde se inscreve 
a não-relação.” Lacan, R.S.I. 17/12/1974.

22 Lacan, De um discurso que não fosse semblante, p. 123. Se houvesse entre homens e 
mulheres “um gozo específico da polaridade sexual, isso seria sabido”. Lacan, ...ou 
pior p. 68-69.

23 Lacan, De um discurso que não fosse semblante, p. 139. Mais, ainda, p. 111. Ver tam-
bém, p. 152, 153.

24 Lacan, De um discurso que não fosse semblante, p. 132.
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O homem. O homem pode ser para o lado mulher, algo pior que 
um sintoma, pode ser uma devastação, ou algo que tudo ocupa, 
uma invasão fatal d’O significante.25 “Eis porque uma mulher – 
pois de mais de uma não se pode falar – uma mulher só encontra 
O homem na psicose”.26 Como também fazer a inteireza d’A mu-
lher, fazer o Outro, para o lado homem só pode ser uma tentativa 
de realizar o fantasma perverso.27

Nas conferências nomeadas O Saber do psicanalista (1971–
1972) que se mesclaram ao Seminário 19... ou pior, Lacan lembra 
que, para os chineses, o masculino e o feminino não modulam 
a relação entre os sexos, ou a sexualidade animal, mas o ying e o 
yang a que se opõe, são “essências fundamentais” que operam no 
mundo. “Desde sempre o modo de relação que se engendra do 
espírito foi considerado como modelando, de modo algum sim-
plesmente a relação animal, mas o modo fundamental de ser o 
que se acreditava ser o mundo”.28 No entanto, é por termos como 
referência a relação, a cópula animal, a universal “aptidão de cada 
um de um lado de valer para todos os outros do outro”,29 que 
podemos contrapor o caráter único do encontro entre os seres 
humanos.30 Encontro singular, em que, pela contingência se subs-

25 Lacan, O sinthoma, p. 98.

26 Lacan, Televisão, p. 70. Ainda “Estabeleçamos este axioma, não que o homem não 
ex-siste, caso d’A mulher, mas que uma mulher a si o proíbe, não porque seja o 
Outro, mas porque ‘não há Outro do Outro’, como eu digo. Assim o universal que 
elas desejam é loucura: todas as mulheres são loucas, como se diz. É justamente 
por isso que elas não são todas, isto é, não loucas de todo.”

27 Uma frase de Lacan que serve para uma formulação geral da perversão: “direi que 
o perverso é aquele que se consagra a tapar o buraco do Outro.” Seminário 16 – De 
um Outro ao outro, p. 245.

28 Lacan, O saber do Psicanalista, p. 76. Lição de 03/03/1972. ...Ou pior, p. 94.

29 Lacan, O saber do Psicanalista, p. 77. Lição de 03/03/1972. ...Ou pior, p. 95.

30 “A contingência é aquilo no quê se resume o que submete a relação sexual a ser, 
para o ser falante, apenas o regime do encontro.” Lacan, Mais, ainda, p. 127.
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titui o “cada um” por “qualquer que seja”, ou “não importa quem” 
de ambos os lados. O encaixe animal é também o que anima a ex-
pectativa do “um a um, do a cada um sua cada uma [...] o modelo 
anímico (ou fantasma anímico) chamemo-lo o encontro de alma 
a alma”.31 Esse suposto encaixe pode dar a ilusão da relação sexual, 
ou querer fazer existir a relação sexual natural e dispensar a lin-
guagem.32 Tampouco melhoraria a dita relação se homens e mu-

31 Lacan, Conferência: O saber do Psicanalista, p. 77. Lição de 03/03/1972. ...ou pior, 
p .95. “Nós dois somos um só. Todo mundo sabe, com certeza, que jamais aconteceu, 
entre dois, que eles sejam só um [...]. É daí que parte a ideia do amor. É verdadei-
ramente a maneira mais grosseira de dar à relação sexual, a esse termo que manifes-
tamente escapa, o seu significado.” Mais, ainda, p. 64. Ver também 65, 78, 157. “Será 
que quando digo, enuncio, enuncio que não há relação sexual, isto não significa este 
fato que está na experiência, que todo mundo sabe, mas que é preciso saber por que 
Freud não se deu conta, por que qualificou-o como Eros, entregando-se ao mito 
do corpo uno, do corpo de dois dorsos, do corpo bem redondo, ousando referir-se 
a esta grosseria platônica: será que não é o fato de que um outro corpo, qualquer 
que seja, por mais que o estreitemos, nunca ser mais que o signo do mais extremo 
embaraço?[...] o que se pode realmente fazer afora despedaçá-lo? Não vemos o que 
se possa fazer com outro corpo.” Lacan, R.S.I., lição de 13/02/1974.

32 “É o que enuncio quando digo que não há relação sexual para os seres que falam. 
Por quê? Porque a sua fala, tal como funciona, depende, é condicionada como fala 
por isto: a relação sexual, muito precisamente, como fala, é proibida de funcionar 
aí de algum modo que permita dar conta dela. Não estou conferindo primazia, 
nessa correlação, a nada. Não digo que a fala existe porque não há relação sexual, 
o que seria totalmente absurdo. Também não digo que não existe relação sexual 
porque a fala está aí. Mas, certamente, não há relação sexual porque a fala funcio-
na num nível cuja preeminência o discurso psicanalítico descobriu, especificando 
o ser falante em tudo o que é da ordem do sexo, ou seja, do semblante. [...] Seja 
como for, o fato é que o ente que evocávamos há pouco fala, e é somente da fala 
que provém o gozo, aquele que é chamado de sexual e deve ser distinguido da 
relação sexual. Somente ele determina, no ente de que estou falando, aquilo que 
se trata de obter, ou seja, a cópula. A psicanálise nos confronta com o fato de que 
tudo depende desse ponto-pivô chamado gozo sexual. Só que se constata que 
este só pode se articular numa copulação meio prolongada, ou até mesmo fugaz, 
deparando-se com a castração, que não tem outra dimensão senão a de alíngua”. 
Lacan, Estou falando com as paredes, p. 57-58.
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lheres se calassem; pois eles, homens e mulheres, mesmo mudos, 
não se entendem melhor, pois são fatos de discurso.33 É, portanto, 
impossível bem-dizer sobre o sexo. Nada pode sustar a maldi-
ção que Freud evoca em seu “mal-estar”, pois ela é de estrutura:  

“O impasse sexual secreta as ficções que racionalizam o impossí-
vel de onde ele provém. Não digo que sejam imaginadas, leio aí, 
como Freud, o convite ao real que responde por isso”.34

É ainda na enunciação do Saber do psicanalista que Lacan an-
tecipa as proposições da fórmula dizendo que, crendo ou não em 
Deus, é preciso contar com ele: “É Absolutamente inevitável”.35 
O “ao menos um que diz não à função fálica” é o antecedente 
de toda a história. O pai mítico pode ser, portanto Deus e sua 
origem animal, o orangotango ou o cordeiro sacrificado. Curio-

33 “o homem e a mulher não tem nenhuma necessidade de falar para ficar presos 
num discurso”. Lacan De um discurso que não fosse do semblante, p. 136.

34 Lacan, Televisão, p. 55. Ainda: “Vemo-nos diante do esfacelamento da ideia, diga-
mos, de sexualidade. A sexualidade está, sem nenhuma dúvida, no centro de tudo 
que se passa no inconsciente. Mas está no centro por ser uma falta. Isso quer dizer 
que, no lugar de seja o que for que pudesse escrever-se da relação sexual como 
tal, surgem em substituição os impasses gerados pela função do gozo sexual, na 
medida em que ele aparece como o ponto de miragem do qual o próprio Freud 
dá o tom, em algum lugar, como gozo absoluto. E isso é tão mais verdadeiro na 
medida em que, justamente, não é absoluto. Não o é em nenhum sentido, pri-
meiro porque, como tal, está fadado às diferentes formas de fracasso constituídas 
pela castração, quanto ao gozo masculino, e pela divisão, quanto ao feminino. 
Por outro lado, aquilo a que o gozo leva não tem, estritamente, nada a ver com 
a copulação, na medida em que esta é, digamos, o modo usual – que vai mudar – 
pelo qual, na espécie do ser falante, se dá a reprodução. Em outras palavras, existe 
uma tese: não há relação sexual, refiro-me ao ser falante. Há uma antítese, que é 
a reprodução da vida. [...] A Igreja católica afirma que existe uma relação sexual, 
que é aquela que leva a fazer filhinhos. Trata-se de uma afirmação perfeitamen-
te sustentável, só que simplesmente indemonstrável. [...] Em terceiro lugar, não 
existe síntese, a menos que chamemos de síntese a observação de que não há gozo, 
senão em morrer.” Lacan, Estou falando com as paredes, p. 33-34-35.

35 Lacan, O saber do Psicanalista, p. 122. Lição de 01/06/1972 ...ou pior, p. 194.
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samente, é a partir do lugar indecidível da existência da mulher, 
do não existe toda mulher que se inscreva na função fálica, que 
se verifica a necessidade da existência do “ao menos Um que diz 
não” para a castração. “É absolutamente necessário afirmar que 
existe um para quem a castração não se sustenta. Castração quer 
dizer o quê? Quer dizer que tudo deixa a desejar, não quer dizer 
outra coisa. Para pensar isso, ou seja, para pensá-lo a partir da 
mulher, é absolutamente necessário que haja um para quem nada 
deixe a desejar”.36 O necessário não é que seja um legislador (teria 
Schreber como filho). “A função decisiva do pai é surpreender (é-

-pater) a família”.37 Ou diríamos, descompletar; o “ao menos Um” 
descompleta a função. É aí que se espera que o pai intervenha. 

“Para isto basta aí que ele seja um modelo da função. Aí está o 
que deve ser um pai, na medida em que só pode ser exceção. Ele 
só pode ser modelo da função realizando o tipo.” Evidentemente 
não é qualquer exceção que realiza a função, mas aquela acolhi-
da e “père-vertidamente” orientada por um objeto a, uma mulher 
que lhe confere respeito, amor e, por sua vez se ocupa dos filhos.38  
A relação entre os dois lados não é nem de conjunção, nem de sim-
ples disjunção, pois eles não se anulam, mas promovem discórdia, 
divergem; os lados se tencionam em vetores distintos.39 Não se 
trata da fisiologia dos sexos, mas de duas lógicas que se excitam.  

36 Lacan, O saber do Psicanalista, p. 129. Lição de 01/06/1972, ... ou pior, p. 200.

37 Lacan, Idem, p. 129. ...ou pior, p. 200. É-pater: surpreender, cindir, cortar, dividir, 
submeter, aterrar, abater, negar. Épater, além de trazer nas letras o pai, o pater, 
é uma palavra que Lacan escolhe certamente por carregar em sua significação 
sempre um sentido de negativação, o não(nom)-do-pai, que a função paterna ne-
cessita para operar.

38 Mas do que essa mulher se ocupa “são outros objetos a que são as crianças junto a 
quem o pai intervém, excepcionalmente, no bom caso, para manter na repressão”. 
Lacan, RSI, 21/01/1975. 

39 “Aquiles, é bem claro, só pode ultrapassar a tartaruga, não pode juntar-se a ela. 
Ele só se junta a ela na infinitude.” Lacan, Mais, ainda, p. 16.
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Seguindo as sentenças, vamos do possível da castração para to-
dos ao impossível da mesma não se dar aos homens universal-
mente, até ao não-todas castradas, que não é senão “expressão da 
contingência”,40 pois não é possível decidir necessariamente sobre 
a existência da mulher, elas não se legitimam, não se garantem de 
todo na função fálica.

No Seminário... ou pior (1971–1972) Lacan dá continuidade ao 
seminário anterior, retomando a função do não todo como uma 

“depuração em relação ao uso ingênuo”41 feito em Aristóteles do 
prosdiorismo todo. O sinal da negação colocado no “para todo”,  , 
abre uma possibilidade inédita, algo que nunca tinha sido feito na 
lógica dos quantificadores ou “quantores” como prefere Lacan.42 

“A negação da existência, não é de modo algum a mesma coisa 
que a negação da totalidade”.43 “O não-todo não resulta de que  
 
 

40 Lacan, O saber do Psicanalista, p. 128, p. 131. Lição de 01/06/1972. ...ou pior, p. 202.

41 Lacan...ou pior, p. 21.

42 “x Φx e x Φx. A inscrição delas não é costumeira na matemática. Negar, 
como assinala a barra colocada acima do quantificador, negar que existe um não 
se faz, e menos ainda que paratodos se paranãotodize”. Lacan, O aturdito, p. 466.

43 Lacan, Mais, ainda, p. 48. Ver também p. 98.

x  Φx

x  Φx

x  Φx

x  Φx

Homem Mulher
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nada o limite, porque nele o limite é situado de outra manei-
ra.” A posição da mulher em relação à função fálica é não toda.  

“O que não quer dizer que negue essa função, seja sob que inci-
dência for.” Lacan precisa ainda mais: “Eu havia traduzido a exis-
tência do dizer que não pela função do conjunto vazio. Do mesmo 
modo, traduzirei a inexistência do que poderia negar a função fáli-
ca pelo fato, eu diria, de se ausentar. A mulher é um centro gozoso, 
conjugado com o que não chamarei de uma ausência, mas de uma 
dessência (dé-sense)”44 Posteriormente, Lacan dirá o mesmo pela 
via da topologia a partir da asfera do não todo: “é isso que sustenta 
o impossível do universo, ou seja, usando nossa formulação, o que 
ali encontra o real.”45

Se a relação sexual não existe, “as relações sexuais são só o que 
existe”.46 É preciso então reservar-se da estupidez de preencher 
a hiância, o impossível da relação sexual; pois há por toda parte 

“voracidades com que se tamponam a relação sexual”.47 O movi-
mento barroco, em seu horror ao vazio, tenta fazer isso, ou seja, 
preencher todos os buracos.48 Mas fazendo arte, eis que escorre 

44 Lacan, ...ou pior, p. 198. (as últimas citações são referidas por essa página)

45 Lacan, O aturdito, p. 475.

46 Lacan... ou pior, p. 26. “Não existe relação sexual. Dito dessa maneira, parece meio 
esquisito, meio amalucado. Bastaria uma boa trepada para me revelar o contrário. 
[...] – relação, eles tiveram relações. Não é nada disso. Só podemos falar seriamente 
de relação quando não somente um discurso estabelece a relação, mas quando 
se enuncia a relação. O real existe antes que pensemos nele, mas a relação, essa 
é muito mais duvidosa. Não só é preciso pensá-la, como é preciso escrevê-la. Se 
vocês não são capazes de escrevê-la, não existe relação. Isso talvez fosse assaz 
digno de nota, caso se revelasse, por tempo suficiente para começar a se esclarecer 
um pouco, que é impossível escrever o que seria a relação sexual.” Lacan, Estou 
falando com as paredes (04/11/71), p. 31-32.

47 Lacan, O aturdito, p. 456. “O ponto de partida para qualquer nó se constitui, já 
disse na não-relação como buraco.” Lacan, R.S.I., lição de 15/04/1975.

48 “Preencha todos os meus buracos” é a penúltima frase da personagem principal do 
final de Ninfomaníaca 1, (2013) o mais recente filme de Lars Von Trier.
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o vazio pelo espiralado de suas volutas. Ora Lacan, alinhar-se do 
lado do barroco é fazer curvas...49

Em Televisão lemos: “se o homem quer A mulher, ele não a 
atinge senão encalhando no campo da perversão. [...] A mulher 
não ex-siste. Mas, ela não ex-sistir não exclui que dela se faça o 
objeto de seu desejo. Justo o contrário, daí o resultado. Mediante 
o que O homem, ao enganar-se, encontra uma mulher, com a qual 
tudo acontece, ou seja, comumente esse fracasso no qual consiste 
o êxito do ato sexual”.50 Êxito do ato, este que, sem dúvida existe, 
revelando o fracasso da relação. Mas se a relação resta interdita,51 
deixa a desejar. É esse real “o que a estimula a se repetir”.52

No seminário Encore, Lacan critica ainda a polarização grosseira 
do ativo e passivo que tenta dizer a relação que não há.53 A ciência 
biológica escreve o encontro (no nível do bios, também único) dos 
espermatozóides com o óvulo, a bipolaridade sexual na reprodução.54 

49 “Como alguém percebeu recentemente, eu me alinho – quem me alinha? Será 
que é ele ou será que sou eu? Finura da alingua – eu me alinho mais do lado do 
barroco.” Lacan, Mais ainda, p. 145.

50 Lacan, Televisão, p. 66–67. Mais, ainda, p. 79.

51 Será que a palavra inter-dição quer dizer mais, será mais permitido ainda? Lacan, 
Mais, ainda, p. 198, 162.

52 Lacan, O aturdito, p. 454. Ver também p. 468. Lacan, Mais ainda, p. 164.

53 Polaridade que vigorou desde os antigos no ocidente e que faz da matéria o passi-
vo e da forma o agente que a anima. Mas sabemos que o que anima é um terceiro 
termo, o objeto a, brinca Lacan. Mais, ainda, p. 110, 111.

54 Lacan, Mais, ainda, p. 63. “Através do progresso da chamada ciência, estamos 
levando muito longe uma porção de coisinhas que se situam no nível do gameta, 
no nível do gene, no nível de um certo número de escolhas, de triagens, que cha-
memos como quisermos, meiose ou outra coisa, e que parecem realmente elucidar 
algo que se passa no nível do fato de que a reprodução, pelo menos numa certa 
zona da vida, é sexuada. Só que isso não tem absolutamente nada a ver com o 
que é a relação sexual, na medida em que está claríssimo que existe no ser falante, 
em torno dessa relação como fundamentada no gozo, um leque absolutamente 
admirável em sua extensão. Lacan, Estou falando com as paredes”, p. 32-33.
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Mas o real é outra coisa.55 O real de uma relação resta não escrito e 
se afirma, inclusive, nos impasses da lógica.56 Para Lacan interessa 
o uso da variável x na função fálica Φ, ou seja, na castração aqui 
tratada como operação lógica. “Não se trata de demarcar o signifi-
cante-homem como distinto do significante-mulher e de chamar 
um de x e o outro de y, porque a questão é justamente essa –  
é como nos distinguimos”.57 Que existam homens e mulheres, eles 
são significantes, é uma questão de linguagem.58

Detalhando a fórmula: Em x, Φx temos que “Todo homem  
se define pela função fálica, sendo essa, propriamente o que ob-
tura a relação sexual.” Ou “todo sujeito como tal [...] inscreve-se  
na função fálica para obviar a ausência de relação sexual (a prá-
tica de fazer sentido está justamente no referir-se a esse ab-

-senso)”.59 “Mas só existe estatuto do todos, do universal, no nível 

55 Lacan, Les non-dupes errent, 20/11/1973. “Mais enfin l’occulte, c’est bel et bien sûre-
ment ça: cette absence du rapport.” O que faz com que a afirmação Não há relação 
sexual seja o mesmo que dizer: não há iniciação. “c’est que j’ai dit qu’il n’y a pas 
d’initiation. C’est la même chose que de dire: il n’y a pas de rapport sexuel. Les non-
dupes errent, lição de 18/12/1973. 

56 “O real só poderia se poderia inscrever por um impasse na formalização” Lacan, 
Mais, ainda, p. 125. Mas as fórmulas só se sustentam na linguagem, com um saber 
e um dizer, p. 165. “Só a matematização atinge um real – e é nisto que ela é com-
patível com nosso discurso, o discurso analítico – um real que nada tem a ver com 
o que o conhecimento tradicional suportou e que não é o que ele crê, realidade, 
mas sim fantasia. ”, p. 178.

57 Lacan, ...ou pior, p. 31.

58 Lacan, Mais, ainda, p. 54. “De que estou falando? Ora, de nada além daquilo que 
é chamado, na linguagem corrente, de homens e mulheres. Não sabemos nada 
de real sobre esses homens e mulheres como tais. Não se trata de cães e cadelas. 
Trata-se daquilo que são realmente só aqueles que pertencem a cada um dos sexos 
a partir do ser falante. Aí não há sombra de psicologia. Homens e mulheres, isso é 
real. Porém, não somos capazes de articular na alíngua a mínima coisa que tenha a 
menor relação com o real. A psicanálise só faz repisar isso”. Lacan, Estou falando 
com as paredes, p. 57.

59 Lacan, O aturdito, 458.
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do possível”.60 Primeiro é preciso nos certificarmos de que ele, o 
homem, existe. Portanto, se é possível a castração para todos os 
homens, é porque existe ao menos um para quem essa verdade da 
função fálica não cabe. “É precisamente a partir daí que conjugo 
o todos do universal”.61 Essa proposição particular “existe um que 
não” é necessária e lógica servindo de limite e ao mesmo tempo 
confirmando o todo: x, Φx é a exceção que faz a regra. “É apenas 
um modo de acesso sem esperança à relação sexual, a síncope da 
função que só se sustenta por ali ser semblante”;62 mas semblante 
necessário para dar a essa exceção consistência de suplemento que 

“faria” com que a relação existisse. É também o lugar do S1, do 
significante mestre, necessário à inserção do sujeito no discurso. 
É também dessa formulação da exceção que Lacan desenvolverá, 
com Parmênides, toda a questão em torno do Ya de l’Un. Há Um. 
Um tão só. Pai, homem. Percebe-se que essa lógica que suporta 
a contradição, acompanha a lógica do inconsciente.63 Uma lógica 
pode prescindir do princípio da não-contradição afirmando ou 
negando coisas que se contrariam, mas que coexistem. Do outro 
lado do quadro da sexuação temos: x, Φx , onde a barra negando 
o quantor universal é “o traço essencial do não todo”.64 “Fica reser-
vado ao não todas indicar que a mulher tem, em algum lugar, rela-
ção com a função fálica.” Se “Não existe um todo das mulheres”, 
este é um conjunto vazio. Nada nesse não todas pode apropriar 
o todos”.65 A mulher aborda o homem com o que ela, em sua 
existência contingente, participa da castração, fazendo assim 
limite e borda ao gozo fálico, mas a essência real da mulher 

60 Lacan, ...ou pior, p. 43.

61 Lacan, O aturdito, p. 458.

62 Lacan, O aturdito, p. 459.

63 Lacan, ...ou pior, p. 46.

64 Lacan, ...ou pior, p. 43.

65 Lacan, ...ou pior, p. 44. Mais, ainda, p. 98, 99, 100.
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não está na castração, mas na indeterminação de seu gozo que 
resta infinito.66

x, Φx é a formulação do impossível. Um impossível real não 
se transgride. Diferentemente da modalidade em Aristóteles, aqui 
o necessário se opõe ao possível e o impossível ao contingente.67

68

66 Em condições finitas uma afirmação limita a outra. A particular limita a universal e vice 
versa. O que Lacan propõe é que o não todo além de contrariar o todo universal, abre um 
Outro campo para o infinito de um gozo suplementar, além do todo fálico finito. Mais, 
ainda, p. 139-140. Essa indeterminação pode permitir do ponto de vista da lógica fálica, 
que ao lado mulher tudo possa ser atribuído. “Para se introduzir como metade a se dizer 
das mulheres, o sujeito se determina a partir de que, não existindo suspensão na função 
fálica, tudo possa dizer-se dela, mesmo que provenha do sem-razão. Mas trata-se de 
um todo fora de universo, que se lê de chofre a partir do quantificador, como não todo.” 
Lacan, O aturdito, p. 466. Mas já nas “Diretrizes para um congresso sobre a sexualidade 
feminina” (1960) Lacan constatava: “tudo pode ser imputado à mulher, já que, na 
dialética falocêntrica, ela representa o Outro absoluto.” In: Escritos, p. 741.

67 Lacan, ...ou pior, p. 46.

68 Esquema extraído do site de Patrick Valas, construído a partir de indicativos de 
Lacan. Disponível em: <http://www.valas.fr/>.

As fórmulas da sexuação no Discurso do Mestre (DM)

x Φx x Φx

x Φxx Φx

IN

CP

Impossível
(Real)

Necessário

ContingentePossível
produto, perda, mais-de-gozar

falha / falta

Outro gozo, trabalho, saberagente, desejo, gozo

verdade

pode cessar de não se escrever

não cessa de não se escrever

pode cessar de se escrever

não cessa de se escrever

aS

S2

S1 Existência

Objeto a

IndecidívelContradição
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É preciso ler as quatro proposições como uma circulação que 
começa mostrando uma contradição na vertical entre as duas pri-
meiras sentenças à esquerda, pois se para todos a função fálica se 
cumpre, existe um que escapa à função. Na leitura vertical das 
duas últimas à direita, se não existe nenhum que não se sujeite à 
função, resulta difícil afirmar a existência do que se inscreve no 
não-todo. A impossível existência fora da função fálica encontra 
no indecidível o destino contingente de que não todas se sub-
metem. Lendo horizontalmente, na primeira linha entre as duas 
colunas demonstra-se a presença da falta, falha, furo existencial, 
hiância no argumento da existência, pois à afirmação que existe 
um que escapa à função, segue outra que diz não ser verdade essa 
existência para nenhum. Entre o não-toda e o para todos da se-
gunda linha surge o desejo na queda do objeto a, resposta da barra 
que corta o quantificador todo x.69

Nesse ponto da teorização, no tempo do seminário ...ou pior e 
das conferências sobre O saber do psicanalista, Lacan retoma notações 
já trabalhadas em seu ensino. Em um work in progress, onde não há 
propriamente progresso, ocorrem reconfigurações, superposições das 
funções dos matemas, mas nunca eliminação ou destituição absolutas 
de suas atribuições e funções anteriores.70 Então, ...no pior, se é o falo, 
o que faz obstáculo à relação sexual, este aqui parece ser retomado em 
báscula como meio da relação erótica entre os seres falantes. O lugar 
terceiro do falo é claramente agalmatizado. Se o homem tem uma 
ereção por uma mulher, é porque ela está no lugar do falo e Lacan 
chega a dizer que “está bem claro que é mais com o Φ maiúsculo71 

69 Lacan, O saber do Psicanalista, p. 128. Lição de 01/06/1972. ...ou pior, p. 199.

70 Essas notações ganharão ainda uma relevância suplementar na escrita do andar 
de baixo da fórmula da sexuação, no tempo do seminário Mais, Ainda.

71 Significante Φ, que já tinha sido por Lacan designado “símbolo”, como “presença 
real”, “objeto de desejo”, ocupando o lugar do analista como significante da ausência 
e do desejo, no Seminário 8: a transferência (1860-1961), capítulos XVII e XVIII.
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que com o outro, o parceiro, que todos se relacionam”.72 Apesar de no 
seminário ...ou pior, a função do Objeto a já estar isolada como mais 
de gozar e como causa de desejo, o Φ nesse momento, comparece 
mais como causa do desejo do que como operador da castração. Pou-
co depois, no Seminário Mais, ainda, Lacan atribuirá ao objeto a73 a 
função de causa já cernida desde o seminário 10, Angústia.

Voltando ao Encore, em S(A), “negação do gozo sexual”, te-
mos a escrita do termo esvaziado. “S(A), que outra coisa pode ser 
senão a impossibilidade de dizer toda a verdade?”74 Esse Outro 
(A), é um “entre” da relação sexual e conflui com a mulher, já que 
é “justamente ela que nos dá, dessa figura do Outro, a ilustração 
ao nosso alcance, por estar como escreveu um poeta, entre o cen-
tro e a ausência”.75 Essa afirmação prefigura a mulher não só no 
lugar de objeto a, causa esvaziada em relação com Φ, mas em sua 
duplicação como não toda, A, Outra para ela mesma, ou de um – a 
menos, solidão irredutível.76 “Mesmo que se satisfaça a exigência 
do amor, o gozo que se tem da mulher a divide, fazendo-a parceira 
de sua solidão, enquanto a união permanece na soleira”.77 Quanto  
a essa alteridade radical, importante distinção terá espaço no se-

72 Lacan, ...ou pior, p. 69. Talvez não seja difícil entender porque o objeto a entra 
no lugar de Φ em algumas funções no ensino de Lacan. O objeto a é extração do 
Autre quando barrado pelo falo simbólico. Ou seja, o objeto a carrega traços tanto 
do A quanto do Φ. O a é o que resta da operação fálica sobre o A.

73 Contudo, no Mais, ainda lemos: “O Falo – tal como a análise o aborda como ponto 
chave, o ponto extremo do que se anuncia como causa do desejo.” p. 126 “Esse (o objeto 
a) é um ponto-chave do qual ainda não se tirou muito proveito, devo dizer; isso virá 
bem devagar.” Lacan, ...ou pior, p. 71. O que o homem aborda na mulher “é a causa de 
seu desejo, que eu designei como objeto a.” Mais, ainda, p. 98. Ver também p. 171.

74 Lacan, Mais ainda, p. 128. A mulher e a verdade só podemos semi-dizê-la, p. 141, 162.

75 Lacan, ...ou pior, p. 117.

76 “o Outro deve ser barrado, barrado por isso que qualifiquei de um-a-menos.  
O S(A) é o que isto quer dizer.” Lacan, Mais, ainda, p. 177, 174, 175.

77 Lacan, O aturdito, p. 467.
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minário Mais, ainda. Lacan aí esclarece que no lugar de objeto 
a, a mulher participa do fantasma e do gozo fálicos,78 que é com 
o que o homem tem que se haver; mas este não é propriamente 
o gozo feminino, o gozo Outro que se experimenta no S(A) e 
que faz o lado mulher ter uma relação com o Outro, Deus ou o 
Inconsciente.79 Se seu parceiro a toma nos braços do gozo fálico, 
servindo de conector ao gozo que a faz Outra (e não louca) para 
ela mesma,80 do lado d’ela (Ela, ou a “Alma” em São João da Cruz) 
o homem se serve da posição de mulher para experimentar esse 
gozo não-todo, gozo Outro, suplementar ao sexual.81 Gozo “louco, 
enigmático”?82 Talvez não: somente não todo fálico, que escapa à 
razão fálica. Podemos dizer que a fórmula da sexuação é também 
a fórmula do amor, já que este entra em suplência na formula-
ção diante da proporção83 sexual ausente. Na escrita da fórmula 
sexo e amor se limitam e/ou se descompletam, seja na hiância ou 
na suplência;84 Aquiles e a tartaruga. O ser falante é ser sexuado, 

78 “do lado de A mulher, é de outra coisa que não do objeto a que se trata no que 
vem em suplência a essa relação sexual que não há.” Lacan, Mais, ainda, p. 86. Ver 
também p. 108. “O objeto a não é nenhum ser.”, p. 170–2.

79 Lacan, Mais ainda, p. 15. Ver também p. 103, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 164. Já em 
1957, Lacan se perguntava “se a mediação fálica drena tudo o que se pode mani-
festar de pulsional na mulher, notadamente toda a corrente do instinto materno.” 
Diretrizes para um Congresso sobre a sexualidade feminina, p. 739.

80 Lacan, Diretrizes para um Congresso sobre a sexualidade feminina, p. 741.

81 “Pois em que se confessaria o homem servir melhor à mulher de quem quer gozar 
senão para tornar seu esse gozo que não a faz toda dele; para nela o re-suscitar?” 
Lacan, O aturdito, p. 467.

82 Lacan, Mais ainda, p. 197. “se houvesse outro, mas não há outro gozo que não o 
fálico”, p. 81, 82.

83 “dou ao sentido da palavra relação, a idéia de proporção.” Lacan, R.S.I, lição de 
13/05/1975.

84 “O que vem em suplência a relação sexual, é precisamente o amor.” Lacan, Mais, 
ainda, p. 62.
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ou seja, seccionado, fraturado e nenhum predicado e/ou amor o 
curam disso, mas o compõem, entram em sua composição.85

Toda a elaboração de Lacan, que invariavelmente termina 
e recomeça na conclusão que “A relação sexual não existe”, tem 
como antecedente o problema de ser impossível escrevê-la como 
uma lei que regule a relação entre os sexos (x R y).86

Portanto, a máxima “Não existe relação/proporção sexual”, 
tantas vezes repetida no ensino de Lacan, pede algumas referên-
cias para ser lida com um pouco mais de precisão.87 A matemati-
zação permite a Lacan aguçar esse impossível da questão sexual 
dizendo que é possível, por outro lado, que as letras nos digam 
algo do que acontece no contingente e que pode passar ao neces-
sário, no deslocamento das negações:

“A contingência, eu a encarnei no pára de não se escrever. Pois 
aí não há outra coisa senão encontro, o encontro, no parceiro, dos 
sintomas, dos afetos, de tudo que em cada um marca o traço de 
seu exílio, não como sujeito, mas como ser falante, do seu exílio 
da relação sexual.” Reconhecimento do exílio não seria o mesmo 
que reconhecimento da solidão? Ou seja, S (A)? e continua Lacan:

Não é o mesmo que dizer que é somente pelo afeto que resulta 
dessa hiância que algo se encontra, que pode variar infinitamen-
te quanto ao nível do saber, mas que, por um instante, dá a ilusão 

85 Lacan, Mais ainda, p. 20. Ver também, p. 117, 118.

86 “não há relação sexual, relação aqui, quero dizer, que possa pôr-se em escrita [...].” 
Lacan, Nota italiana (1973). In Outros Escritos, p. 314. Lacan, L’insu que sait de 
l’une-bévue s’aile à mourre, lição de 11/01/1977. Mais, ainda, p. 49, 50.

87 “Recorrer ao não todo, ao ahomenosum [hommeoinsun], isto é, aos impasses da ló-
gica, é, ao mostrar a saída das ficções da mundanidade, produzir uma outra fixão 
[fixion] do real, ou seja, do impossível que o fixa pela estrutura da linguagem.  
É também traçar o caminho pelo qual se encontra, em cada discurso, o real com 
que ele se enrosca, e despachar os mitos de que ele ordinariamente se supre.”  
Lacan, O aturdito, p. 480.
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de que a relação sexual pára de não se escrever? Ilusão de que 
algo não somente se articula, mas se inscreve, se inscreve no 
destino de cada um, pelo quê, durante um tempo, um tempo de 
suspensão, o que seria a relação sexual encontra, no ser que fala, 
seu traço e sua via de miragem.88

Nesse ponto não podemos deixar de considerar que se é o 
falo, a função fálica, o gozo fálico que faz obstáculo à relação sexu-
al, é da necessária exceção, de ao menos Um89 que não se inscreve 
no universal da função, este Um que “faria” a relação, e do não todo 
fálico aberto à indeterminação, que pode acontecer a via contin-
gente do encontro que pára de não se escrever como impossível.  
É quando falha a castração que algo da relação/proporção aconte-
ce. Apesar de Lacan não se estender muito nesse ponto, talvez seja 
desse real ex-sistente, que escapa à castração, presente em ambos 
os lados da tábula e que ninguém encarna totalmente – pois não 
existe quem não esteja sob a égide da função fálica – que algo de 
uma relação se conjugue no amor, e/ou que faça com que os cor-
pos se entendam.90 É do que se abre no real desde o necessário ao 
contingente que se faz ler no horizonte como promessa, não da 
felicidade, mas do acaso, da boa hora.91 Constatamos que o que 

88 Lacan, Mais, ainda, 198-199. Ver também p. 127.

89 Aqui atuando não como o pai primevo, mas como il y a de l’Un, ou seja, a repeti-
ção reiterada da diferença.

90 Fratura de onde pode surgir o real. É de uma “falha na lógica do universo”, que 
nasce o amor. Lemos em A doença da morte, de M. Duras. Lacan, por sua vez, no 
Aturdito, nos fala de seu dizer analítico que: “é do defeito no universo que ele pro-
vém, sob a condição de que também não pretenda preenchê-lo (Le suppléer)”, p. 478.

91 “Lacan a respeito disso não menciona Freud, mas sempre tão freudiano, reco-
nhecemos aqui a oponência das duas forças atuantes na experiência humana, eixo 
fundamental da teoria freudiana, mais de uma vez explicitada em sua obra. Em 
1910, Freud distribui os fatores determinantes de nossa vida entre as “necessidades” 
de nossa constituição e o “acaso”. “Estamos sempre demasiadamente prontos a 
esquecer que, de fato, o que influi em nossa vida é sempre o acaso, desde nossa 
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“encontramos” de real no outro é sempre algo que não existe, ou 
algo que não se pode possuir. Freud diante da Acrópole poderia 
dizer: “Que é a coisa mais linda que existe/você não existe”.92 Este 
acento no que não existe e na despossessão, abre nuances na lei-
tura da máxima de Lacan que freqüenta boa parte de seu ensino:  

“O amor é dar o que não se tem”93 ...ou o que não existe.
Afirmando até a sua morte que a relação sexual não existe,  

Lacan não negligencia o fato de que “alguma coisa cessa de não 
se escrever, para alguns casos raros e privilegiados”:94 “Talvez te-
nha havido algum lugar, talvez até ainda existam lugares em que se 
passe entre o homem e a mulher essa conjunção harmoniosa que 
os faria ficarem no sétimo céu. Mas, coisa muito curiosa, trata-se 
sempre de lugares em que é realmente, seriamente preciso dizer a 
senha para entrar. Nunca se ouve falar deles a não ser de fora”.95  
É sempre o caso do outro que se pode contar? De qualquer maneira, 
esses casos nunca permitem generalização; outra maneira de dizer 
que não há A escrita universal desse encontro. 

gênese a partir do encontro de um espermatozóide com um óvulo – acaso que, 
no entanto, participa das leis e necessidades da natureza, faltando-lhe apenas 
qualquer ligação com nossos desejos e ilusões. ” Freud, Leonardo da Vinci – Uma 
lembrança de sua infância, p. 124. No mal estar da civilização (1930) Freud evocará 
Ananke (a necessidade) e Eros (o amor) como os pais da civilização humana. 

92 Dindi, música de Antônio C. Jobim.

93 Lacan, Seminário 8 – A transferência, p. 41. Livro 17 – Seminário O avesso da psica-
nálise, p. 49. Também em outros momentos a frase é evocada por Lacan.

94 Lacan, Le non-dupes errent “…qui établit au moins entre deux sujets quelque 
chose qui ressemble au rapport, quelque chose qui cesse de ne pas s’écrire pour 
quelques cas rares et privilégiés.” Lição de12/02/1974. “Não se está mais sozinho. 
E é nisso que o amor é precioso, eeh, raramente realizado, como todos sabem, só 
durante um tempo, e, mesmo assim, feito disso que é essencialmente essa fratura 
na parede, onde só se consegue é um galo na testa, enfim, que se trata, se não há 
relação sexual”. Lacan R.S.I., lição de 21/01/1975.

95 Lacan, ...ou pior, p. 69.
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O grande achado de Lacan quanto à sexuação, ele o diz, algo 
que move todo o seminário Encore, é aquilo que a quantificação 
lógica ignorou: o não-todo. Um homem não reconhece inevita-
velmente (necessariamente?) uma mulher, nem reconhece todas 
as mulheres.96 “Como um homem encontra uma mulher? Como 
uma mulher encontra um homem?” Pergunta que Lacan, em se-
guida, responde: “Por acaso”.97 Não há lei ou cálculo gravitacional 
que escreva a queda, a co-incidência do fall in love.98 Não há Know 
How que saiba fazer acontecer esse encontro. Mesmo com todo o 
levantamento e a combinatória dos dados que preparam a proba-
bilidade dos casais nos sites de relacionamento,99 nada garante o 
encontro. “Isso não quer dizer que o amor não dependa também 
do cálculo de probabilidades, que só deixa a chance ínfima que 
o poema de Dante soube materializar”.100 De todo jeito, Lacan 
esperava que o discurso analítico pudesse oferecer mais recursos 
para que certo saber do real (contando como nó como três em 
um), diferente do saber do real da ciência, pudesse dar seus golpes 
de despertar no destino dos sujeitos e que, prescindindo dessa 

96 Lacan, L’insu que sait de l’une- bévue s’aile à mourre, lição de 15/03/1977.

97 Lacan, Le non- dupes errent. “Comment um homme aime-t-il une femme?: par 
hasard!” Lição 18/12/1973. “É claro que entre os seres que sexuados são (embora 
o sexo só se inscreva pela não relação) existem encontros. Existe o feliz acaso 
[bonheur]. Aliás, só existe isso: felicidade do acaso!” Lacan, Introdução à edição 
alemã de um primeiro volume dos Escritos (1973). In: Novos Escritos, p. 553. Ver 
também, Mais, ainda, p. 159.

98 “Le contingent, c’est-à-dire de ce qui ne se définit que de l’incalculable...” Lacan, 
Le non-dupes errent, lição 20/11/1973.

99 Alain Badiou, em O elogio do amor, critica o amor securitário percorrendo os 
slogans na web. ”Você pode amar sem cair de amor!”. Pois bem, nada de queda, 
não é isso? e, depois, também este: “você pode perfeitamente amar sem sofrer!” 
e tudo isso graças à página de encontros... que nos propõe – a expressão me 
pareceu absolutamente notável – um ‘coaching amoroso’.[...]. É o amor assegu-
rado a todo risco”.

100 Lacan, O aturdito, p. 477.
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relação que não há, relação incômoda, pudesse “fazer o amor mais 
digno do que o palavrório” que atualmente se propaga.101

Afirmando a inexistência da relação sexual, pela via da ci-
ência, Lacan tentou demonstrar que essa relação é impossível de 
escrever, ou seja, que nisso “ela não é afirmável nem tampouco 
refutável”.102 Então, a título de verdade: indecidível.

Como ter acesso desde a hiância própria à sexualidade do ser 
falante à economia de seus gozos? “O que podemos ver sobre isso, 
a partir do discurso analítico, é que, talvez tenhamos uma chance-
zinha de encontrar alguma coisa a respeito por vias essencialmen-
te contingentes.” Mas, “O truque analítico não será matemático. 
É mesmo por isso que o discurso da análise se distingue do dis-
curso científico. Enfim, essa chance, ponhamo-la sob o signo dos 
pequenos acasos [boa sorte] (au petit bonheur)”.103

Apelando ainda às letras, que escrita se pode fazer de um 
real sem lei? Talvez apenas uma escrita do acontecimento, que 
surpreende, porque escapa à previsibilidade de toda lei. Ninguém 
melhor que o poeta Dr. Lacan para imajar o real de um encontro 
contingente, o mito do milagre do amor: 

O que inicia o movimento de que se trata no acesso ao outro 
que nos é dado pelo amor é este desejo pelo objeto amado que 
eu compararia, se quisesse imajá-lo, à mão que se adianta para 
pegar o fruto quando maduro, para atrair a rosa que se abriu, 
para atiçar a chama na lenha que de súbito se inflamou. [...] 
Esta mão que se estende para o fruto, para a rosa, para a acha 

101 Lacan, Nota italiana, p. 315. Ainda: “é preciso levar em conta o real. Ou seja, aqui-
lo que se destaca de nossa experiência de saber: Existe saber no real. Ainda que, 
este, não seja o analista que tem de alojá-lo, mas sim o cientista. O analista aloja 
um outro saber, num outro lugar, mas que deve levar em conta o saber no real”, p. 
312. 

102 Lacan, Nota italiana, p. 324.

103 Lacan, Mais, ainda, p. 159. Ver também p. 157.
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que se inflama de repente, seu gesto de pegar, de atrair, de atiçar 
é estreitamente solidário à maturação do fruto, à beleza da flor, 
ao flamejar da acha. Mas quando, nesse movimento de pegar, 
de atrair, de atiçar, a mão foi longe o bastante em direção ao 
objeto, se do fruto, da flor, da acha, sai uma mão que se estende 
ao encontro da mão que é a de vocês, e neste momento é a sua 
mão que se detém fixa na plenitude fechada do fruto, aberta da 
flor, na explosão de uma mão em chamas – então, o que aí se 
produz é o amor.104

Mas na pequena obra prima que segue abaixo, Julio Cortázar 
introduz o sexo na co-incidência do encontro amoroso, no mesmo 
clima de coincidência da surpreendente metáfora de Lacan:

Toco a tua boca, com um dedo toco o contorno de tua boca, vou 
desenhando essa boca como se estivesse saindo da minha mão, 
como se pela primeira vez a tua boca se entreabrisse e basta-me 
fechar os olhos para desfazer tudo e recomeçar. Faço nascer, a 
cada vez, a boca que desejo, a boca que a minha não escolheu e 
te desenha no rosto, uma boca eleita entre todas, com soberana 
liberdade eleita por mim para desenhá-la com minha mão em 
teu rosto e que por um acaso, que não procuro compreender, 
coincide exatamente com a tua boca que sorri debaixo daquela 
que a minha mão te desenha.

Me olhas, de perto me olhas, cada vez mais de perto e, então, 
brincamos de ciclope, olhamo-nos cada vez mais de perto e nos-
sos olhos se tornam maiores, se aproximam entre si, sobrepõem-

-se e os ciclopes se olham, respirando confundidos, as bocas 
encontram-se e lutam debilmente, mordendo-se com os lábios, 
apoiando ligeiramente a língua nos dentes, brincando nas suas 
cavernas onde um ar pesado vai e vem com um perfume antigo e 

104 Lacan, A transferência, p. 58–59.
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um grande silêncio. Então, as minhas mãos procuram afogar-se 
nos teus cabelos, acariciar lentamente a profundidade do teu ca-
belo enquanto nos beijamos como se tivéssemos a boca cheia de 
flores ou de peixes, de movimentos vivos, de fragrância obscura. 
E, se nos mordemos, a dor é doce, e se nos afogamos num breve 
e terrível absorver simultâneo de fôlego, essa instantânea morte 
é bela. E já existe uma só saliva e um só sabor de fruta, e eu te 
sinto tremular contra mim, como uma lua na água.105

Essa miragem pode querer fixar-se na retroação: “O desloca-
mento da negação do pára de não se escrever ao não pára de não se 
escrever, da contingência à necessidade, é aí o ponto de suspensão 
a que se agarra todo o amor. Todo amor, por só subsistir pelo 
pára de não se escrever, tende a fazer passar a negação ao não pára 
de se escrever, não pára, não parará”.106 Drama e destino do amor! 
E também tragédia, pois como diz Lacan, “não existe seguro do 
amor, porque ele seria também seguro de ódio”.107 Graças ao poeta 
Vinícius de Morais, o “infinito enquanto dure” continua valendo. 
Pois em que momento a exigência da via necessária pede, de novo, 
a surpresa da contingência, ao ver o amor esvair-se entre os dedos 
da mão possessiva que o agarra?

Se a Fórmula da sexuação carrega, como diz Lacan, toda 
a experiência analítica, podemos dizer que a busca de garantias 
absolutas a qualquer preço ao perverter a via contingente para a 
exigência do modo necessário – no que diz respeito ao sujeito, – 
concorre inevitavelmente para a extinção do desejo.

Enfim, alguns momentos com Guimarães Rosa: “Tudo o que 
muda a vida vem quieto no escuro, sem preparos de avisar”108, pois 

105  Cortázar, Jogo da Amarelinha, p. 28–29.

106  Lacan, Mais, ainda, p. 198–199.

107  Lacan, O aturdito, p. 477.

108  Rosa, João G., Dão-Lalalão. In: Noites do sertão, p. 22.
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“Deveras se vê que o viver da gente não é tão cerzidinho assim.”109 
E vemos que “Felicidade se acha é só em horinhas de descuido”.110

Ora, “A felicidade não se caça. Pares amorosos voltam às vezes 
a dado lugar, querendo reproduzir êxtases ou enlevos; encontram 
é o desrequentado, discórdia e arrufo, aquele caminho não ia dar 
a Roma nenhuma. Outros recebem o dom em momentos neutros, 
até no meio dos sofrimentos, há as doces pausas da angústia”.111

Adendo

Nesse rastreamento, dada a importância para a escrita da não rela-
ção sexual aqui em questão, reproduzo, em seguida, a fala de Lacan em 
06/01/1972, uma de suas palestras reunidas como O saber do psicanalista 
e em parte publicadas com o nome Estou falando com as paredes (ou aos 
muros). Nesse momento, Lacan tratará não apenas logicamente, mas 
topologicamente a inexistência da relação sexual, a partir do poema de 
Antoine Tudal, poema já evocado no texto “Função e campo da fala e da 
linguagem”112: Entre o homem e o amor/ Existe a mulher/ Entre o homem 
e a mulher/ Existe um mundo/ Entre o homem e o mundo/ Existe um muro.

Poema que, nessa fala, Lacan retoma em outra escrita: Entre o ho-
mem e a mulher/ há o amor.

Ora, é claro, só existe isso, e: Entre o homem e o amor/ há um mundo.
Quando se diz que Há um mundo, isso significa que Vocês nunca 

chegarão lá. Como quem não quer nada, diz-se no começo: Entre o ho-
mem e a mulher há o amor, o que significa que isso gruda. Já um mundo, 
flutua. Mas, com Há um muro, aí vocês compreendem que entre quer 

109 Rosa, João G., Grande sertão: veredas, p. 149.

110 Rosa, João G., Barra da Vaca. In: Tutaméia: Terceiras estórias, p. 29.

111 Rosa, Prefácio – Sobre a escova e a dúvida. In: Tutaméia: Terceiras estórias, p. 151.

112 In: Escritos, p. 290.
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dizer interposição. Porque o entre é muito ambíguo. Em outro lugar, no 
meu Seminário, falaremos da mesologia (RSI, lição 14/01/1975). O que é 
que tem a função de entre? Mas por enquanto estamos na ambigüidade 
poética, e, convém dizer, vale a pena.113

O que acabo de lhes desenhar no quadro, e que gira, é uma maneira 
como outra qualquer de representar a garrafa de Klein. Ela é uma super-
fície que tem certas propriedades topológicas, sobre as quais os que não 
estão informados se informarão. É muito parecido com uma banda de 
Moebius, ou seja, com aquilo que fazemos simplesmente torcendo uma 
tirinha de papel e colando a coisa, depois de lhe dar uma meia-volta. Só 
que isso aqui produz um tubo. É um tubo que, num certo ponto, revira-

-se sobre ele mesmo, em sentido inverso. Não quero lhes dizer que isso 
seja a definição topológica da coisa; é uma maneira de imaginá-la, da 
qual já fiz uso suficiente para que uma parte das pessoas aqui saiba do 
que estou falando. A hipótese é que, entre o homem e a mulher, isso 
deveria formar um círculo, como dizia há pouco Paul Fort. Pois bem, 
pus o homem à esquerda, pura convenção, e a mulher à direita; poderia 
ter feito o contrário. Tentemos ver topologicamente o que me agradou 
nesses seis versinhos de Antoine Tudal, para dizer seu nome. Entre o 
homem e a mulher há o amor. Ele se comunica plenamente, a todo vapor. 
Ali, vejam, ele circula. É posto em comum, o fluxo, o influxo, e tudo o 
que é acrescentado quando se é obsessivo – por exemplo, a oblatividade, 

113 p. 91.

MH



70 Pequena história da fórmula da sexuação•Bárbara Maria Brandão Guatimosim

PESQUISA

essa invenção sensacional do obsessivo. O amor está ali, naquele pe-
queno círculo que está em toda parte, só que há um ponto em que ele 
vira sobre si mesmo, e muito. Mas fiquemos no primeiro tempo. Entre 
o homem, à esquerda, e a mulher, à direita, há o amor, é o pequeno 
círculo. Esse personagem, eu lhes disse que se chamava Antoine. Não 
acreditem, de modo algum, que eu jamais diga uma palavra em excesso; 
essa foi para lhes dizer que ele era do sexo masculino, de sorte que vê 
as coisas pelo seu lado. Trata-se de ver o que acontecerá aí agora, como 
podemos escrevê-lo, o que acontecerá entre o homem, quer dizer, ele, 
o pouète de Pouasie, como dizia o caro Léon-Paul Fargue, o que haverá 
entre ele e o amor? Será que vou ser obrigado a voltar ao quadro-negro? 
Vocês viram que isso foi um exercício meio vacilante, agora há pouco. 
Pois bem, em absoluto, porque, de qualquer modo, à esquerda, ele ocupa 
o lugar todo. Portanto, o que há entre ele e o amor é justamente o que 
está do outro lado, ou seja, o que é a parte direita do esquema. Entre 
o homem e o amor há um mundo, o que quer dizer que isso abarca o 
território inicialmente ocupado pela mulher, ali onde escrevi M, do lado 
direito. É por isso que aquele a quem chamaremos homem, no caso, 
imagina que o conhece, o mundo, no sentido bíblico. Esse conhecimen-
to é, muito simplesmente, aquele tipo de sonho com o saber que vem no 
lugar do que estava marcado pelo M da mulher. O que nos permite ver 
topologicamente do que se trata é que, em seguida, dizem-nos: Entre o 
homem e o mundo – esse mundo que substitui a volatilização do parceiro 
sexual – há um muro, ou seja, o lugar onde se produz o reviramento que 
um dia introduzi como o que significava a junção entre verdade e saber. 
Não fui eu que disse que isso estava cortado. Foi um poeta de Pouaisie 
que disse que era um muro. Não é um muro, é simplesmente o lugar da 
castração. O que faz com que o saber deixe intacto o campo da verdade, 
e vice-versa, aliás. Só que o que é preciso ver é que esse muro está em 
toda parte. O que define essa superfície, com efeito, é que o círculo ou 
o ponto de reviramento – digamos o círculo, já que o representei ali por 
um círculo – é homogêneo em toda a superfície. E por isso, inclusive, 
que vocês se enganariam, ao pensarem que ele é intuitivamente repre-
sentável. Se lhes mostrasse, logo de uma vez, o tipo de corte que basta 
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para volatilizar instantaneamente essa superfície, tal como definida em 
termos topológicos, vocês veriam que ela não é uma superfície que nos 
representemos, mas se define por certas coordenadas – chamemo-las 
vetoriais, se quiserem –, tais que, em cada um dos pontos da superfície, 
o reviramento está sempre presente, em todos os seus pontos. De modo 
que, quanto à relação entre o homem e a mulher, e a tudo que resulta 
com respeito a cada um dos parceiros, ou seja, tanto sua posição quanto 
seu saber, a castração está em toda parte. O amor, o amor, quer se comu-
nique, quer flua, quer se funde, é o amor, ora. O amor, o bem que a mãe 
quer ao filho, o (a)muro, basta pôr o a entre parênteses para deparar com 
aquilo que vemos todos os dias: que, mesmo entre mãe e filho, a relação 
que a mãe tem com a castração tem um bocado de importância. Para se 
ter uma idéia sadia do amor, talvez fosse preciso partir de que, quando 
ele entra em jogo, mas a sério, entre um homem e uma mulher, é sempre 
com o cacife da castração. É isso que é castrador. O que passa por esse 
desfilamento da castração tentaremos abordar por vias que sejam um 
tanto rigorosas. Elas só podem ser lógicas, e até topológicas.114 [...]

E é por poder articular o leque dos gozos sexuais que a psicanálise 
dá seu passo decisivo. O que ela demonstra é, justamente, que o gozo 
que se poderia chamar de sexual, que não seria semblante do sexual, 
é marcado pelo índice, nada mais, até nova ordem, daquilo que só se 
enuncia, daquilo que só se anuncia pelo índice da castração.115

114  Lacan, Estou falando com as paredes, p. 92,93,94,95.

115  Lacan, idem, p. 97.
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PESQUISA

Resumo

O presente texto-pesquisa parte da afir-
mação de Lacan de que a fórmula da 
sexuação carrega a própria experiência 
analítica, demonstrando a escrita da não 
relação sexual entre o lado homem e o 
lado mulher. Daí, pretende-se rastrear al-
guns antecedentes e algumas consequên-
cias de sua construção, como a passagem 
que sua escritura perfaz do fálico, ao não 
todo fálico abrindo a impossível relação 
pelo inesperado da contingência do en-
contro que, de repente, se escreve.

Palavras-chave: Sexuação, não relação 
sexual, todo/não todo, contingência, amor.

Abstract

This research-text starts with the affirma-
tion of Lacan that the sexuation formula 
carries with it the analytic experience itself, 
demonstrating the writing of the no sexual 
relation between man’s side and woman’s 
side. From there it seeks to track some of the 
background and some of the consequences 
of his construction, such as the passage that 
his writing makes of the phallic, to the not-
all phallic opening up the impossible relation 
of the unexpected from the contingency of 
the encounter that, suddenly, is written.

Keywords: Sexuation, no sexual relation, 
all/not all, contingency, love.
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Amor, gozo e desejo na
ópera Turandot, de Puccini

Sonia Campos Magalhães

No aforismo lacaniano “Somente o amor permite ao gozo 
condescender ao desejo,1 três termos se entrelaçam: Amor, Gozo 
e Desejo. Esse enlaçamento apresenta as propriedades do nó bor-
romeano. Neste trabalho, aproximando Arte e Psicanálise, bus-
camos demonstrar que também podemos encontrar o entrelaça-
mento desses três termos na ópera Turandot, de Giacomo Puccini.

Aproximemo-nos um pouco desta que é a última ópera de 
Puccini – Turandot. Ela é originária de uma “fábula teatral”, escri-
ta em 1762 por Carlo Gozzi, e o seu enredo repousa em uma lenda 
persa medieval.

Em uma China medieval imaginária, vamos encontrar uma 
princesa – Turandot – cuja beleza atrai a Pequim numerosos pre-
tendentes, os quais devem se submeter a uma terrível prova: a 
princesa propõe a todo aquele que deseje casar-se com ela que 
elucide três enigmas. A resposta certa aos três enigmas fará com 
que a filha do Imperador, a princesa Turandot, deva desposar 
aquele que obtiver êxito nessa decifração. No entanto, a decapita-
ção espera todo aquele que fracassar nessa tarefa.

A ópera começa no momento em que está iminente a decapi-
tação do príncipe da Pérsia. É também o momento em que chega 
a Pequim um Príncipe desconhecido que condena firmemente a 
barbárie da princesa. No entanto, no momento em que Turandot 
aparece, impassível, para ordenar, com um gesto, a execução do 

1 LACAN, Jaques. (1962–1963). O seminário, livro 10: a angústia. Rio Janeiro:  
Jorge Zahar, 2005. p. 197.
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príncipe da Pérsia, o Príncipe desconhecido se depara com algo 
inesperado: percebe que não pode deixar de querer, ele mesmo, 
pretender a mão de Turandot. E é assim que ele vai fazer vibrar, 
com três golpes, o gongo, para se declarar candidato a resolver os 
três enigmas.

Será preciso dizer a razão pela qual Turandot resolveu propor 
a seus pretendentes os três enigmas: ela odeia todos os homens e 
jura que jamais se entregará a nenhum deles, pois pretende vin-
gar uma sua ancestral – Lou-ling – torturada, estuprada e morta 
quando os tártaros invadiram e conquistaram a China. No entan-
to, o velho Imperador Altum, seu pai, exige que ela se case, por 
razões dinásticas, e para respeitar as tradições chinesas. Turandot 
aceita a decisão do pai impondo, porém, uma condição: que os 
seus pretendentes passem pela prova da decifração dos três enig-
mas. É o estratagema para manter o seu gozo: destruir todo aque-
le que a deseje. 

Na multidão que assiste ao suplício imposto ao Príncipe da 
Pérsia, está o velho rei Timur, em exílio, cego, acompanhado de 
sua jovem escrava, Liú. Ele reencontra ali o seu filho disposto 
a enfrentar a terrível prova. Tenta dissuadi-lo e o adverte, assim 
como o fizeram os três ministros do Imperador, de que Turandot 
é uma princesa cruel e de que a resolução dos três enigmas não vai 
degelar o seu coração.

Nada demove o Príncipe desconhecido de sua decisão. Ele 
vai, então, submeter-se à prova:

1º enigma – Qual é o fantasma que nasce todas as noites, ape-
nas para morrer quando chega a manhã? 

2º enigma – O que é vermelho e quente como a chama, mas 
não é chama?

3º enigma – Qual é o gelo que te faz pegar fogo?
Para cada enigma proposto, o Príncipe desconhecido encon-

tra a resposta certa: para o primeiro, é a Esperança; para o segun-
do, é o Sangue; e, para o terceiro, a resposta é Turandot, a própria 
Turandot.
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Diante da vitória do Príncipe desconhecido, o desespero 
toma conta de Turandot, que se atira nos braços do pai, pedindo-

-lhe que não a obrigue a entregar-se ao estrangeiro. O Imperador 
lhe responde que nada pode fazer, pois o juramento é sagrado. 

Acontece, então, algo inesperado: o vencedor da prova afirma 
que não quer ter Turandot contra a vontade da princesa e lhe pro-
põe a decifração de um único enigma; se ela conseguisse a resposta 
correta, ele desistiria dos seus direitos e entregaria sua cabeça ao 
carrasco. “Tens até a aurora”, diz ele, “para descobrir o meu nome.” 

É nesse momento que Turandot ordena que ninguém durma 
esta noite em Pequim: todos devem ajudar a descobrir o nome do 
Príncipe Desconhecido. 

O príncipe canta a celebérrima ária Nessun dorma (Que nin-
guém durma). 

Os ministros tentam fazer de tudo para convencer o jovem a 
desistir, oferecendo-lhe lindas mulheres, riquezas, e um visto de 
saída da China, mas tudo em vão. De repente, alguém se lembra 
de que viu o jovem príncipe em companhia de Liú e do seu velho 
Pai. Turandot ordena, então, que Liú seja torturada, até que revele 
o nome do príncipe, mas a jovem se mata, sem dizer uma palavra. 

Ao alvorecer, encontrando-se sozinho com Turandot, o prín-
cipe lhe faz a revelação de seu nome – CALAF, colocando, assim, 
a sua sorte em mãos da princesa.

Diante do Imperador e de todo o povo reunido, Turandot de-
clara que conhece o nome do desconhecido: ele se chama AMOR.

Como podemos entender esta mudança de uma posição de 
gozo em Turandot?

Poderíamos dizer, talvez, que o amor que surge aí, tem como 
termo intermediário um aspecto imaginário. Teria sido preciso 
que houvesse a presença de uma imagem, de um espetáculo: a 
morte da escrava Liú (uma das mortes mais comoventes de todas 
as óperas). Apaixonada pelo Príncipe, Liú guardava o seu amor 
em segredo, mas o revela de forma esplendorosa quando prefere 
deixar-se morrer para salvar o seu amado.
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Segundo Lacan, em seu Seminário, livro 5: as formações do in-
consciente, ” [...] quando alguém abole a si mesmo, torna-se signo. 
[...] a partir do momento em que o sujeito morre ele se torna, para 
o outro, um signo eterno, e os suicidas mais que os outros. É por 
isso que o suicídio tem uma beleza horrenda”.2

 Poderíamos dizer que, à morte de sua ancestral, vem se colo-
car, para Turandot, a morte de Liú? Poderíamos dizer que, a partir 
daí, deste segredo que lhe é revelado – a força do amor – o gozo 
de Turandot em manter-se fiel à vingança é abalado, fazendo-a 
tender para a renúncia ao gozo mortífero e para a busca do desejo, 
por uma intermediação do amor, tal como lhe é mostrado?

Se essa hipótese se sustenta, podemos, então, dizer que Tu-
randot nos leva a constatar que o Amor permite ao Gozo con-
descender ao Desejo, o que nos faz afirmar, também, que não é 
possível condescender ao desejo sem mediação, que não é possível 
ao Real condescender ao Simbólico, sem mediação, e que não é 
possível ao Simbólico ter acesso ao Real, diretamente. É preciso a 
mediação do Imaginário.

Referências bibliográficas

LACAN, Jacques. (1957–1959). O seminário, livro 5: as formações do inconsciente. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 254.

____. (1962–1963). O seminário, livro 10: a angústia. Rio Janeiro: Jorge Zahar, 2005. p. 197.

2 LACAN, Jacques (1957–1959). O seminário, livro 5: as formações do inconsciente. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 254.



79FOLHETIM, Rio de Janeiro, ano XIII, n. 10, jun. 2015, p. 75–79

ARTE E PSICANÁLISE

Resumo

No aforismo lacaniano “Somente o amor 
permite ao gozo condescender ao desejo”, 
enunciado no Seminário 10 sobre a an-
gústia, três termos se entrelaçam: Amor, 
Gozo e Desejo. Este enlaçamento apre-
senta as propriedades do nó borromeano. 
Neste trabalho, aproximando Arte e Psi-
canálise, buscamos demonstrar que tam-
bém podemos encontrar o entrelaçamen-
to desses três termos na ópera Turandot, 
de Giacomo Puccini.

Palavras-chave: Amor, gozo, desejo, 
nó borromeano, Turandot.

Abstract

In Lacanian aphorism “Only love allows 
enjoyment to become desire”, introduced 
in Seminar X about anxiety, three terms 
are interwoven together: Love, Enjoy-
ment and Desire. This interweaving has 
the properties of the Borromean knot. 
In this paper, bringing together Art and 
Psychoanalysis, we aim to demonstrate 
that we may also find these three terms 
interlinked in Giacomo Puccini’s opera, 
Turandot.

Keywords: Love, enjoyment, desire, 
Borromean Knot, Turandot.
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O caminho do desejo e suas errâncias

Nádia Afonso de Souza Martins

A proposta desse trabalho é investigar os caminhos constru-
ídos por Freud e Lacan na elaboração da teoria do desejo incons-
ciente lançando mão dos mitos e da arte literária para interrogar o 
sujeito que está condenado a desejar o que não quer e a querer o 
que não deseja, o que implica um grande sofrimento. Nosso desafio 
nessa trajetória é pontuar, com o personagem Hamlet, “O Príncipe 
da Dinamarca”, o jogo do obsessivo no (des)encontro com o desejo.

O tema de Hamlet foi inicialmente elevado à categoria de 
equivalência no que concerne à questão edipiana elaborada por 
Freud, que pensava o Édipo como aquele que ocupa o lugar onde 
se organiza, por excelência, a posição do desejo. Freud faz uma 
referência clássica à força avassaladora de Édipo Rei, na Carta 71, 
escrita em 15 de outubro de 1897. Ele menciona que a lenda grega 
capta uma compulsão que toda pessoa reconhece, porque sente 
sua presença dentro de si mesma. Freud se apropria do mito de 
Édipo para confirmar sua hipótese sobre o núcleo da neurose e, 
ao abordar pela primeira vez o Complexo de Édipo, estabelece 
um paralelo entre a tragédia antiga de Édipo Rei de Sófocles e a 
tragédia moderna shakespeariana de Hamlet.

Lacan sustenta essa referência exemplar, marcando a dife-
rença fundamental apontada para a causa do desejo: ali onde o 
herói de Sófocles nada sabe sobre seu destino e torna-se vítima 
dos ardis dos deuses, o herói moderno, descrito pelo Bardo inglês,1 

1 Um Bardo, na história antiga da Europa, era uma pessoa encarregada de transmitir as 
histórias, as lendas e poemas de forma oral, cantando a história de seus povos em poemas 
recitados. Era simultaneamente músico e poeta e, mais tarde, seria designado de trovador.
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sabe sobre os pecados do pai, sobre a luxúria da mãe e hesita em 
suas decisões, aprisionado pelas contradições dos próprios desejos.

Freud constatou no amor da criança por um de seus pais o 
nó dos impulsos psíquicos que determinarão o aparecimento pos-
terior da neurose. A atração e a hostilidade infantis em relação à 
mãe e ao pai manifestam-se tanto em sujeitos normais quanto em 
neuróticos. O complexo de Édipo e o complexo de castração as-
sumem toda a dimensão dos conceitos fundadores da psicanálise 
que regulam o jogo do desejo. A leitura que Lacan faz de Hamlet 
reforça a elaboração do complexo de castração e mostra como ele 
se articula na experiência analítica.

Na obra de Freud, o mito de Édipo Rei de Sófocles (427 a.C.) 
aparece pela primeira vez na Interpretação dos sonhos (1900/2005), 
em que também é citada a grande obra trágica da literatura mo-
derna: “Hamlet” (1564–1616/1995) de Shakespeare. Segundo Freud, 
as duas obras têm as mesmas raízes, embora tenham sido escritas 
em épocas diferentes. 

A peça de Shakespeare começa pouco depois da morte do Rei 
da Dinamarca. O protagonista é, portanto, o Príncipe Hamlet da 
Dinamarca, filho do recentemente morto Rei Hamlet, cujo irmão, 
Cláudio, casou-se apressadamente com a então viúva Gertrudes, 
mãe do príncipe. Nas palavras de Hamlet, seu pai havia sido um 
rei admirável, um pai ideal que morrera misteriosamente e a ver-
são dada para a sua morte era de que uma serpente o havia picado 
num pomar. Em contrapartida, Cláudio, o novo rei, era objeto de 
todas as execrações do herói, motivadas pelo sentimento de riva-
lidade que nutria em relação a quem não só o afastara do trono, 
como dormia com a rainha, estabelecendo um clima escandaloso. 
Como pano de fundo, vemos a Dinamarca em franca disputa com 
a vizinha Noruega. Havia a expectativa de uma suposta invasão 
liderada pelo príncipe norueguês Fortinbrás. 

Numa noite fria no Castelo de Elsinore, o Castelo Real Di-
namarquês, logo no início da peça há uma pergunta: – Quem está 
aí? Esta pergunta nos reporta à questão do sujeito: – Quem és?  
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Os sentinelas tentam convencer Horácio, amigo do Príncipe  
Hamlet, de que eles têm visto o fantasma do rei morto. Depois do 
encontro de Horácio com o fantasma, Hamlet resolve vê-lo com 
seus próprios olhos. À noite, o fantasma aparece para Hamlet.  
O espectro diz a Hamlet que é o espírito de seu pai morto e revela 
que Cláudio o matara com um frasco venenoso, despejando o lí-
quido em seus ouvidos. O fantasma pede que Hamlet vingue sua 
morte. Hamlet concorda, com pena do espectro, decidindo fingir-

-se de louco para não levantar suspeitas. Ele, contudo, duvida da 
personalidade do fantasma. 

Ocupados com os assuntos do estado, Cláudio e Gertrudes 
tentam evitar a invasão de Fórtinbras. Um tanto preocupados 
também com o comportamento solitário e errático de Hamlet, 
acrescido de seu luto profundo diante da morte do pai, eles con-
vidam dois amigos do príncipe, Rosencrantz e Guildenstern, para 
descobrir a causa da mudança de comportamento de Hamlet que, 
apesar de recebê-los calorosamente, logo desconfia que estão con-
tra ele e vieram inspecioná-lo.

Vemos no Ato III a insistência de Hamlet em convencer a 
mãe a afastar-se dessa relação amorosa com o irmão do pai.

Rainha – Que fiz eu para assim me censurares levianamente, 
num clamor tão rude?

Hamlet – Um ato que desfaz graça e pudor, que deturpa a virtu-
de e corta a rosa da pura fronte do inocente amor, e põe nela um 
estigma, e torna os votos de núpcias em falsas juras de traidores, 
um ato que do próprio matrimônio arranca a alma. [...] Mãe, 
por Deus te peço, não continues a embalar tu’alma nessa ilusão 
de que é minha loucura que fala no lugar de tuas faltas.2 

2 SHAKESPEARE, William. (1564–1616). Hamlet e Macbeth. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1995. p. 113–117.
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E logo em seguida vemos Hamlet desistindo, cedendo de seu 
desejo, em detrimento do desejo da mãe. Segundo Lacan:

A peça funda-se sobre as hesitações de Hamlet em cumprir a 
vingança de que está encarregado pelo fantasma do pai. Surgi-
ram inúmeras tentativas de explicação, segundo Goethe: Ham-
let está dominado por um desenvolvimento excessivo do pensa-
mento, cuja força de ação está paralisada: ressente-se da palidez 
do pensamento.3 

Vemos em dois momentos da peça que Hamlet não está in-
capaz de agir. A primeira vez ocorre num movimento de violenta 
paixão, quando mata Polônio que o escuta por detrás da cortina 
numa entrevista com sua mãe. A outra, quando planeja astuciosa-
mente a morte dos dois cortesãos, Rosencrantz e Guildenstern, ao 
descobrir que eles são traidores.

Trata-se, pois, de uma construção sobre o plano consciente 
do que permanece inconsciente na alma do herói. Hamlet foi um 
enigma literário total – a aversão pelos atos sexuais concorda com 
o sintoma, a oposição do inconsciente e da defesa, do eu e do isso 
aos quais se junta a instância do supereu, sem que nunca sejam 
unificados estes diferentes pontos de vista – diferente da constru-
ção que fazemos no grafo do desejo com os nossos casos clínicos, 
onde a queixa se transforma em sintoma analítico, introduzindo a 
dimensão do desejo do Outro – Che vuoi? – e fazendo com que o 
sujeito se coloque na via da decifração.

O ponto chave da leitura lacaniana da peça de Hamlet está 
centrado, a meu ver, em duas cenas primordiais. Primeiro, na cena 
de Hamlet frente ao desejo de sua mãe, cena que encerra toda a 
verdade sobre o desejo edipiano do herói. É nessa cena que Hamlet  

3 LACAN, Jacques. Pelas bandas da psicanálise – Shakespeare, Duras, Wedekind e 
Joyce. Lisboa: Cooperativa, 1989. p. 13.
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mostra também a face oculta de sua mãe. Ao tentar desmascará-
-la, algo é levantado, o véu que pesa sobre o inconsciente. Cena 
onde o filho que ama sua mãe, como a sua mãe o ama, incita-a a 
romper o laço com seu tio Cláudio. Mediante a resistência da mãe, 
Hamlet deixa-se escorregar e cede de seu desejo. Hamlet abando-
na seu desejo e pensa encontrar uma saída, que não é a realização 
do desejo na vingança da morte de seu pai. Ele aceita o desafio 
de Laertes e com isso podemos dizer, aceita flertar com a morte, a 
morte de seu desejo!

O desejo da mãe ocupa, assim, o primeiro plano. É na me-
dida em que a mãe, que ocupa o lugar primordial da demanda de 
amor, é originalmente simbolizada no registro da presença/ausên-
cia, que ela faz daquilo de que o sujeito está privado o símbolo de 
seu amor.

O desejo descoberto por Freud é o desejo pela mãe. À me-
dida que suscita a rivalidade do filho com aquele que possui a 
mãe enquanto mulher, ele entra num enigma edípico que tem que 
decifrar. Hamlet deveria seguir o seu caminho de Príncipe da Di-
namarca que tem uma vingança a cumprir, mas hesita quanto ao 
desejo e posterga sua ação. Este é o enigma irresoluto de Hamlet, 
que faz dele um tema equivalente ao de Édipo. A coisa mais certa 
e aparente do papel de Hamlet é que ele está fixado em sua mãe 
na dimensão inconsciente. Eis aí o paradoxo do desejo em Hamlet 
que seria de certa maneira cúmplice de Cláudio. Identificado a ele, 
não poderia atacá-lo sem atacar a si próprio. Admitamos que seja 
o caráter impuro desse desejo que desempenha o papel essencial.

Destaco também o episódio do cemitério, pois podemos di-
zer que tudo de mais importante acontece ali: Hamlet vive a ex-
periência da castração. Ele vai lidar com as perdas, pois nessa cena 
confronta-se com o Real da morte e faz sua travessia em direção à 
castração simbólica. À beira da cova de Ofélia, Hamlet entra em 
contato com o crânio de Yorick, o bobo do rei que o carregara em 
suas costas quando era ainda uma criança, e reedita a sua dor de 
existir, vive o luto pelo pai substituto que este fora para ele. Ali 
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ele admite a perda, há um confronto com o Real. Ele reconhece 
a morte e essa aceitação de separação pode ser considerada como 
uma castração simbólica. No momento em que está chegando o 
cadáver de Ofélia seguido por Laertes, o Rei, a Rainha e o cor-
tejo fúnebre, todo o processo o conduz ao momento da verdade.  
Hamlet se vê confrontado com a morte de Ofélia.

Ao ver Laertes que, por sua vez, fora sofrendo ao túmulo 
abraçar o cadáver da irmã, Hamlet lança um grito de guerra e 
agonia: “Sou eu, Hamlet, o dinamarquês”.4 Surpreendente, já que 
ele nunca dissera que era dinamarquês, pois os dinamarqueses lhe 
davam ânsia de vômito. O fato é que se identifica a essa senten-
ça, para ele tão degradante, pela qual encontra o caminho do seu 
desejo marcado pela falta. Na beira da cova, na borda do furo, 
aparece o furo no sujeito. A perda abre um buraco no sujeito, um 
rombo em seu narcisismo. É nesta cena que Ofélia, morta, cum-
pre a função de falo através da falta simbólica.

As duas cenas selecionadas em Hamlet, a cena dele frente ao 
desejo da mãe e frente à castração com a descoberta do falo, ilus-
tram o que Lacan pronunciou acerca do caminho percorrido pelo 
obsessivo na tentativa de atingir seu alvo.

Abordamos a relação que existe entre o luto e a constituição 
do objeto do desejo, na medida em que ambos vamos apontam 
para o efeito da falta e da perda na subjetividade humana. Lacan 
valoriza Freud por ele ter destacado o valor do luto na constitui-
ção do objeto-causa. “O objeto de luto toma para nós a importân-
cia de uma certa relação de identificação que Freud tentou definir 
o mais aproximadamente, chamando-a incorporação”.4

Hamlet depreciava Ofélia de um modo cruel e sarcástico, a 
ponto dela se tornar para ele o próprio símbolo da rejeição de 
seu desejo. Por que, de repente, logo após a morte de Ofélia, esta 

4 LACAN, Jacques. Pelas bandas da psicanálise – Shakespeare, Duras, Wedekind e 
Joyce. Lisboa: Cooperativa, 1989. p. 99.
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torna-se um objeto de maior valor – seu objeto de amor? Hamlet:  
“Amei Ofélia. Quarenta mil irmãos, por mais que a amassem, 
não somariam mais que o meu amor. Que queres tu fazer então 
por ela?”.5

É nesse paradoxo que Lacan nos mostra o que caracteriza o 
obsessivo como tal: ele acentua o encontro com a impossibilidade, 
isto é, faz as coisas de modo que o objeto de seu desejo adquira 
valor de significante desta impossibilidade.

Mas, como Hamlet é um personagem e não um sujeito do 
desejo – não dispomos dos elementos da sua fantasia – esta que 
tem a função de identificar o sujeito, ao responder à pergunta Che 
vuoi, que compõe o grafo lacaniano do desejo.

Em “Luto e melancolia”, (1917 [1915]/2005), Freud lança luz 
sobre a natureza da melancolia, comparando-a com o afeto nor-
mal do luto.6

O luto de um modo geral é a reação à perda de um ente que-
rido, à perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um 
ente querido. [...]. Em algumas pessoas, as mesmas influências 
produzem melancolia em vez de luto; a diferença nessa forma 
relacionada a uma perda objetal consiste em estar no consciente 
ou no inconsciente. No luto o mundo se torna pobre e vazio, na 
melancolia é o próprio eu que empobrece.7 

Segundo Freud, o luto se efetua em razão da internalização 
do objeto perdido. Lacan afirma que a dimensão intolerável ofe-

5 SHAKESPEARE, William. (1564–1616) Hamlet e Macbeth. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1995. p. 157.

6 No original alemão, trauer, como no inglês morning, pode significar tanto o afeto 
da dor como sua manifestação externa.

7 FREUD, Sigmund. (1917[1915]) Luto e melancolia. In: Obras completas de Sig-
mund Freud, v. 7. Buenos Aires: Amorrortu, 2005. p. 266.
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recida à experiência humana não é a experiência da sua própria 
morte, e sim da morte do outro. O buraco criado por essa perda, 
que provoca no sujeito o luto, encontra-se no real. Do mesmo 
modo que aquilo que foi rejeitado no simbólico reaparece no real, 
o buraco da perda no real mobiliza o significante. Neste buraco se 
projeta o significante da falta, essencial à estrutura do Outro.

O trabalho do luto é, antes de tudo, uma satisfação dada em 
relação ao que se produz de desordem, em razão da insuficiência 
dos elementos significantes para fazer face ao buraco criado na 
existência.8

Em Hamlet, é na medida em que o objeto de seu desejo se 
tornou um objeto impossível que voltou a ser de novo o objeto de 
seu desejo. Vem daí o aforismo de Lacan: “Não se faz Hamlet sem 
partir os ovos”.9

Lacan ressalta que há uma condição preliminar para que o 
objeto seja incorporado: que seja constituído como objeto causa 
de desejo. Por intermédio do luto de Laertes, o irmão desesperado, 
Hamlet volta a ser um sujeito desejante e assume Ofélia como 
objeto causa do desejo, objeto ao qual de repente ele se agarra, 
tornando-se alguém capaz de lutar e de amar ainda que seja ape-
nas por alguns instantes, porque a peça termina.

Hamlet é a peça mais longa de Shakespeare e, provavelmente, 
a que mais trabalho lhe deu, mas encontrou através dos tempos 
um espaço que a consagrou como uma das mais poderosas e in-
fluentes tragédias em língua inglesa. Durante o tempo de vida 
de Shakespeare, a peça estava entre uma das mais populares da 

8 LACAN, Jacques. Pelas bandas da psicanálise – Shakespeare, Duras, Wedekind e 
Joyce. Lisboa: Cooperativa, 1989. p. 100.

9 LACAN, Jacques. Pelas bandas da psicanálise – Shakespeare, Duras, Wedekind e 
Joyce. Op. cit., p. 101.
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Inglaterra e ainda figura entre os textos mais realizados do mundo. 
Dada a estrutura dramática e a profundidade de caracterização, 
Hamlet pode ser analisada, interpretada e debatida sob diversas 
perspectivas. 

Para Lacan, “é precisamente porque o drama edipiano é 
aqui aberto desde o início e não no fim que a escolha se propõe a  
Hamlet nos termos de ser ou não ser”.10 Hamlet é, desde o co-
meço, culpado de ser. É-lhe insuportável ser. O crime de existir 
põe-se para ele nos termos que são os seus, to be or not to be, “ser ou 
não ser, eis a questão”. Qual é o problema de Hamlet? O que ele 
exprime com o seu to be or not to be? Trata-se de encontrar o lugar 
tomado pelo que seu pai lhe disse.

E o que o seu pai como espectro lhe disse é que foi surpreendido 
pela morte na flor de seus pecados. Trata-se de encontrar o lugar 
preenchido pelo pecado do Outro, o pecado não pago. Aquele 
que sabe é, contrariamente a Édipo, alguém que não pagou o 
crime de existir. A peça de Hamlet narra como qualquer coisa 
acaba por equivaler ao que faltou – ao que faltou em razão da 
própria situação inicial, distinta da de Édipo – isto é, a castração. 
A ação da peça segue um plano lento e transferido da castração 
necessária.11

É precisamente nas coordenadas de Freud sobre o Édipo e a 
castração, que Lacan afirma que: 

A peça de Hamlet é uma espécie de aparelho, de rede, de ar-
madilha para pássaros na qual se articula o desejo do sujeito. 

10 LACAN, Jacques. Pelas bandas da psicanálise – Shakespeare, Duras, Wedekind e 
Joyce. Op. cit., p. 22.

11 LACAN, Jacques. Pelas bandas da psicanálise – Shakespeare, Duras, Wedekind e 
Joyce. Op. cit., p. 23.
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Shakespeare faz emergir o desejo encontrado; o sujeito não é 
simplesmente possuído por ele, tem que encontrá-lo, encontrá-

-lo à custa no maior dos sofrimentos. Só o encontrará, no limite, 
numa ação que acabará por ser mortal.12

A verdade de Hamlet é uma verdade sem esperança. Não há 
no Outro nenhum significante que possa na ocasião responder ao 
que ele é. “A verdade sem esperança é aquela que encontramos 
no nível do inconsciente, é uma verdade sem rosto, uma verdade 
fechada, é uma verdade sem verdade”, diz Lacan.13

Se aquilo de que se trata é situar o sentido do desejo, não po-
demos nos desviar do que é o mais importante para nós. Hamlet é 
um espelho onde cada um se vê à sua maneira, leitor e espectador. 
É uma estrutura em que o desejo pode encontrar o seu lugar, uma 
composição articulada para que todos os desejos ou todos os pro-
blemas da relação do sujeito com o desejo possam projetar-se nela. 

Primeiramente percebemos que Hamlet é aquele que não 
sabe o que quer, suas errâncias no caminho do desejo não permi-
tem que ele realize seu desejo. Hamlet apresenta-se com a posição 
do seu desejo como o desejo de um histérico, o desejo insatisfeito. 
Assim como se oferece ao desejo aos moldes do obsessivo, um de-
sejo impossível. Hamlet sempre posterga, a procrastinação diante 
do desejo torna impossível seu alcance. Na verdade, Hamlet une 
os dois, ele é pura e simplesmente o lugar deste desejo. Embora 
saibamos que Hamlet não é um caso clínico, devemos estar aten-
tos para onde aponta o seu desejo. É essencial ao analista articular 
o desejo e situar a sua posição diante do Outro.

12 LACAN, Jacques. Pelas bandas da psicanálise – Shakespeare, Duras, Wedekind e 
Joyce. Op. cit., p. 24.

13 LACAN, Jacques. (1958–1959) O seminário, livro 6: o desejo e sua interpretação. 
Op. cit., p. 347.
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Resumo
No intuito de pesquisar a teoria do de-
sejo inconsciente, em particular, o desejo 
na neurose obsessiva, o presente texto se 
debruça sobre a leitura de Lacan da peça 
Hamlet, de Shakespeare, dando destaque 
a duas cenas. A primeira delas é o encon-
tro de Hamlet com a mãe, com a qual 
Lacan elabora a diferença entre o dese-
jo edipiano pela mãe e o desejo da mãe.  
A segunda é a cena do cemitério, em que 
Hamlet volta a ser um sujeito desejante, 
ao assumir Ofélia, agora morta, como ob-
jeto causa do desejo. Por fim, o texto pro-
põe que a peça de Hamlet é uma espécie 
de rede ou armadilha para que o sujeito 
articule seu desejo.

Palavras-chave: Desejo inconsciente; 
neurose obsessiva; desejo pela mãe; dese-
jo da mãe; objeto causa.

Abstract
With the aim of researching the theory of 
unconscious desire, and in particular, de-
sire in obsessional neurosis, this text fo-
cuses on Lacan’s reading of Shakespeare’s 
play Hamlet, specifically on two scenes. 
The first scene is when Hamlet meets 
his mother, where Lacan elaborates the 
difference between the Oedipal desire for 
the mother and the mother’s desire. The 
second scene is the graveyard scene, in 
which Hamlet is a desiring subject again, 
by taking Ophelia, now dead, as an object 
cause of desire. Finally, the text proposes 
that the play Hamlet is a kind of net or 
trap so that the subject may articulate his 
desire.

Keywords: Unconscious desire, obses-
sional neuroses, desire for the mother, the 
mother’s desire, object cause.
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Um olhar psicanalítico sobre a adolescência 
através do Beleza americana

Roberta Pina

Este trabalho tem como objetivo abordar, sob o ponto de 
vista da psicanálise, algumas questões relativas às transformações 
ocorridas na adolescência.1 Para isso, foram tomados fragmentos 
do filme Beleza Americana, como forma de ilustrar alguns dos 
constructos elaborados por Freud sobre este tema.

Encontramos na obra freudiana um estudo sobre a adolescên-
cia no texto Os três ensaios sobre a sexualidade (1905), mais especifica-
mente no terceiro ensaio, As transformações da puberdade (1905).

“Com a chegada da puberdade introduzem-se as mudanças 
que levam a vida sexual infantil à sua configuração normal de-
finitiva” (Freud, 1905, p. 196). O que Freud nos mostra em seu 
texto é que, na infância, a pulsão sexual era predominantemente 
autoerótica, mas, com a chegada da adolescência, a pulsão encon-
tra um novo foco, ela encontra o objeto sexual, que não é mais 
apenas o próprio corpo do sujeito. Explica que é preciso que as 
zonas erógenas pré-genitais passem a subordinar-se ao primado 
da zona genital.

Freud conceitua a adolescência como um processo psíquico 
que não está submetido, necessariamente, a uma cronologia – ele 
o explica a partir de uma reorganização pulsional. “Surge um novo 
alvo para cuja consecução todas as pulsões parciais se conjugam 

1 Este trabalho foi originalmente elaborado em grupo para cumprir as exigências 
da disciplina Psicanálise e adolescência no curso de Pós-graduação em Psico-
logia Clínica da PUC-RJ e, posteriormente reformulado para apresentação na 
atividade “Psicanálise e Arte”, no Campo Lacaniano do Rio de Janeiro, em 26 de 
novembro de 2014.
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[...]”. E, além disso, pontua que na adolescência, espera-se que 
haja também o desligamento da autoridade dos pais. Este é, es-
sencialmente, propiciado pela barreira do incesto, permitindo que 
o adolescente faça uma escolha objetal fora da família.

O respeito a essa barreira é, acima de tudo, uma exigência cul-
tural da sociedade, esta tem de se defender da devastação, pela 
família [...] e, por isso, em todos os indivíduos, mas em especial 
nos adolescentes, lançam mão de todos os recursos para afrou-
xar-lhes os laços com a família, os únicos que eram decisivos na 
infância (Freud, 1905, p. 213).

E continua,
 
Contemporaneamente à subjugação e o repúdio dessas fanta-
sias claramente incestuosas consuma-se umas das realizações 
psíquicas mais significativas, porém também mais dolorosas, do 
período da puberdade: o desligamento da autoridade dos pais, 
unicamente através do qual se cria a oposição, tão importan-
te para o progresso da cultura, entre a nova e a velha geração 
(Freud, 1905, p. 214).

O filme e seus personagens

Beleza Americana é um filme sobre a imagem, imagem de 
uma família aparentemente feliz e unida, mas não passa de fa-
chada. Cada personagem é construído com um semblante que é 
desconstruído ao longo do filme.

Sabemos, com Lacan, que há uma articulação entre o sem-
blante e a verdade, na medida em que, por estrutura, a verdade 
resta sempre velada e sobre ela se ergue o semblante. A verdade 
é o que, em todo discurso, permanece oculto. Embora o termo 
semblante possa fazer alusão a algo de mentiroso, é importante 
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perceber que, como artifício de linguagem, o semblante é uma 
ficção portadora da verdade do sujeito.

O título do filme, American Beauty, remete ao nome de uma flor, 
aparentemente bela, deliciosamente vermelha, tentadora e invejável, 
mas, no fundo, não passa de uma simples e patética planta, sem chei-
ro algum e sem nenhum espinho, que lhe sirva de defesa. Essa flor 
que só existe nos EUA, chamada Beleza Americana, se parece com 
uma rosa, mas não tem cheiro nem espinhos como a rosa verdadeira.

A personagem Angela (Mena Suvari), assim como a flor, 
também carrega essa artificialidade, essa falsa perfeição, ela é a 
falsa rosa. A personagem mostra um grande investimento libi-
dinal em sua aparência, ela apresenta uma beleza apaixonante e 
faz semblante de mulher segura e bem resolvida, o que encobre/
defende sua fragilidade de menina.

 Na trama, Angela é o disparador das mudanças que ocorrem 
com o protagonista Lester (Kevin Spacey), ela ocupa o lugar de 
amada, de Erômenos, o lugar próprio da histérica.

Em seu texto, Introdução ao narcisismo (1914), ao diferenciar 
libido do eu de libido objetal, Freud teoriza o tema da escolha de 
objeto sexual e ressalta que, mais especificamente na escolha do 
tipo feminino, há uma intensificação do narcisismo primário.

[...] Com o começo da puberdade, o amadurecimento dos ór-
gãos sexuais femininos, até então em estado de latência, parece 
ocasionar a intensificação do narcisismo original, e isso é desfa-
vorável para o desenvolvimento de uma verdadeira escolha ob-
jetal com a concomitante supervalorização sexual. As mulheres, 
especialmente se forem belas ao crescerem, desenvolvem certo 
auto contentamento que as compensa pelas restrições sociais 
que lhes são impostas em sua escolha objetal. Rigorosamente 
falando, tais mulheres amam apenas a si mesmas, com uma in-
tensidade comparável à do amor do homem por elas. Sua neces-
sidade não se acha na direção de amar, mas de serem amadas; e 
o homem que preencher essa condição cairá em suas boas graças.
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Dizemos que um ser humano tem originalmente dois objetos 
sexuais – ele próprio e a mulher que cuida dele – e ao fazê-lo 
estamos postulando a existência de um narcisismo primário em 
todos, o qual, em alguns casos, pode manifestar-se de forma do-
minante em sua escolha objetal (Freud, 1914).

Vemos que o narcisismo exacerbado que a personagem de 
Angela encarna, esconde sua fragilidade e necessidade de ser ama-
da. Esse conteúdo é desvelado em uma das cenas finais em que, 
no momento da consumação do jogo de sedução, Angela revela a 
Lester que é virgem, fazendo cair a aparência de poder e segurança, 
sustentada ao longo do filme. Lester Burnham, personagem cen-
tral da trama, é um homem de quarenta e dois anos, pai de uma 
típica família americana de classe média. Após anos de casado, 
com uma filha adolescente e vivendo uma vida estável, ele diz que 
sente como se estivesse em coma há vinte anos. O encontro com 
uma bela adolescente, a melhor amiga de sua filha, o desperta para 
viver um momento cronologicamente anterior, sua adolescência. 
Para completar a história, seus novos vizinhos são uma família tur-
bulenta: Frank (Chris Cooper), um coronel da marinha, violento 
e ultra preconceituoso, um homossexual reprimido, sua mulher 
Barbara (Allison Janney) que parece psicótica, e o filho distante, 
Ricky (Wes Bentley), que ganha a vida vendendo maconha.

Na análise do personagem de Kevin Spacey, foi tomada uma 
passagem interessante do texto “As transformações da puberdade” 
que aponta o papel fundamental do olho na adolescência. Cito: 

“O olho, talvez o ponto mais afastado do objeto sexual, é o que 
com mais frequência pode ser estimulado, na situação de cortejar 
um objeto, pela qualidade peculiar cuja causa no objeto sexual 
costuma ser chamada de beleza.” (Freud, 1905, p. 198). O olho, 
uma zona erógena importante, faz o papel de excitar as zonas 
genitais, mesmo que bastante distante destes órgãos, criando ao 
mesmo tempo uma sensação de prazer e o aumento da tensão 
sexual, que por sua vez, exige aumento de prazer.
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No início do filme podemos observar claramente, através das 
lentes do diretor, a ação da pulsão escópica na cena em que o per-
sonagem de Lester vê pela primeira vez Angela. Seus olhos ficam 
vidrados na menina e, como em uma fantasia, chega a imaginá-la 
dançando eroticamente para ele. Essa passagem ilustra lindamen-
te o papel do olhar na introdução da excitação sexual e nos per-
mite entender que, apesar de Lester ser um homem de quarenta e 
dois anos e, de acordo com o senso comum, estar bem distante da 
sua adolescência, seu comportamento diante da “beleza” é de um 
adolescente, deixando-se capturar completamente por aquela bela 
imagem. Ao longo do filme, a posição adolescente que o protago-
nista ocupa na vida vai sendo confirmada. Preso na adolescência, 
Lester resolve recuperar o tempo perdido e começa a agir de for-
ma impulsiva. Larga o emprego e vai trabalhar em uma lancho-
nete, começa a fazer musculação, fuma maconha e compra um 
carro de seus sonhos juvenis. Ele provoca não só a esposa, como 
também a filha, e tenta fazer valer sua vontade na marra – cena 
em que ele grita com a esposa na mesa e atira o prato na parede. 
Diante daquilo que não se pode realizar e da impossibilidade de 
abandonar a adolescência, segue alienado e, assim, sente que não 
viveu. Seu personagem morre literalmente no final, porque, como 
nos ensinou Freud em Além do princípio do prazer (1920), a vida 
sem desejo pode ser um caminho aberto para a realização do ob-
jetivo da pulsão de morte: o repouso absoluto.

Na infância, a pulsão sexual ainda não está centrada e somen-
te após um período de latência, que termina na puberdade, essa 
pulsão encontra seu objeto sexual. É nesse período da adolescên-
cia que se encontra Jane, filha de Lester. Ela vê em Ricky seu obje-
to sexual, podendo assim evitar as fantasias de incesto com seu pai.

Sem dúvida, o caminho mais curto para o filho, seria escolher 
como objetos sexuais as mesmas pessoas a quem ama, desde a 
infância, com uma libido, digamos amortecida. Com o adia-
mento da maturação sexual, entretanto, ganhou-se tempo para 
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erigir, junto a outros entraves à sexualidade, a barreira do incesto, 
para que assim se integrem os preceitos morais que excluem ex-
pressamente da escolha objetal, na qualidade de parentes con-
sanguíneos, as pessoas amadas na infância (Freud, 1905, p. 213).

Além da questão incestuosa com o pai, o filme destaca tam-
bém o lado mortífero do desejo recalcado na passagem em que 
Ricky, namorado de Jane, faz surgir a ideia de matar o pai da me-
nina. Ricky diz em uma conversa: “Quer que eu mate seu pai para 
você?” Jane responde: “Sim. Você faria isso?”.

O adolescente está no meio desse turbilhão de sentimentos 
hostis e amorosos e, pela passagem dessa fase que visa uma reor-
ganização subjetiva e o desligamento gradativo da autoridade dos 
pais, o sujeito pode entrar na vida adulta. A afirmação de um su-
jeito independente da autoridade dos pais e o conflito de gerações 
vão aparecer também na relação de Ricky com seu pai, Frank, um 
militar linha dura, reacionário e cheio de preconceitos contra ho-
mossexuais, mantém um olhar vigilante sobre seu filho, um rapaz 
excêntrico que gosta de fazer filmes curtos sobre os mais variados 
temas, desde um cachorro morrendo até um saco plástico dançan-
do ao vento. O pai de Ricky chega a interná-lo em um hospital 
psiquiátrico, quando descobre que seu filho estava usando drogas. 
A partir de então, passa a exigir um exame periódico de urina 
como prova de que está limpo.

Freud comenta no texto Sobre o narcisismo (1914) que:

A criança concretizará todos os sonhos dourados que os pais ja-
mais realizaram [...] O amor dos pais, tão comovedor e no fundo 
tão infantil, nada mais é senão o narcisismo dos pais renascido, 
o qual, transformado em amor objetal, inequivocamente revela 
sua natureza anterior (Freud, 1914, p. 98). 

A descoberta de que seu filho usa drogas vai atingir Frank 
na idealização que todos os pais fazem de seus filhos, fazen-
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do com que ele tome medidas extremas, como internar Ricky.  
É justamente o questionamento dessa idealização que permitirá, 
na puberdade, que os adolescentes se afirmem como sujeitos in-
dependentes de seus pais.

No mesmo texto, Freud afirma também que:

Se prestarmos atenção à atitude de pais afetuosos para com os 
filhos, temos de reconhecer que ela é uma revivência e reprodu-
ção de seu próprio narcisismo que há muito abandonaram. [...]. 
Assim eles se acham sob a compulsão de atribuir todas as per-
feições ao filho [...] e de ocultar e esquecer todas as deficiências 
dele (Freud, 1914, p. 97). 

Na puberdade, como já vimos, ocorre também a escolha de 
objeto sexual, o que para alguns pode ser “simples”, mas, para ou-
tros, pode ser sinônimo de tormento e muito sofrimento ao longo 
da vida. Beleza Americana nos mostra como Frank lidava de forma 
preconceituosa com a sua sexualidade, melhor dizendo, com a sua 
homossexualidade. Ele sentia uma mistura de asco e ódio ao falar 
dos gays, pois não conseguiu se assumir como um. Sua escolha 
mal resolvida acaba culminando no assassinato de Lester. Diante 
da irrupção da sexualidade recalcada, Franks não tem outra forma 
de responder que não seja, pela passagem ao ato. 

Conclusão

O filme Beleza Americana mostra de forma muito clara as 
transformações importantes vividas na adolescência, como pon-
tua Freud em seu texto As transformações da puberdade (1905). Há, 
por exemplo, no caso de Jane e Rick a escolha de um objeto fora 
da família e todas as questões edípicas e a barreira moral do inces-
to implicadas neste contexto. No caso de Angela, há uma impossi-
bilidade de escolha. Presa no Eu ideal como a garota linda e dese-
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jável, ela não parece implicar-se na posição que assume diante do 
outro, até o momento em que sua fragilidade é desvelada a Laerter.

Há também os conflitos vividos dentro de cada família, que 
surgem quando os filhos buscam se desligar da autoridade de seus 
pais. Existe, por um lado, repressão e preconceito, por outro, des-
caso. De forma muito bonita e trágica, o filme mostra também o 
desvelar do desejo recalcado – Lester, ao deixar seu desejo surgir, 
erra na mão e acaba morrendo no final. O que perpassa toda a 
história é a questão de o parecer ser/ter – o que vemos é uma 
exaltação da imagem e a sua dolorosa e terrível queda, deixando 
entrever o real. Como defesa contra o horror, o narcisismo exa-
cerbado, um Eu ideal que reina e aliena representa o inverso da 
lógica que Freud descobre, ao fundar o inconsciente como aquele 
que determina o sujeito.
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Resumo

O artigo tem por objetivo abordar as 
principais transformações ocorridas na 
adolescência, a partir da teoria freudia-
na. No texto de 1905 “As transformações 
da puberdade” Freud pontua: “Até esse 
momento a pulsão sexual era predomi-
nantemente auto-erótica; agora, encon-
tra o objeto sexual”. O desligamento da 
autoridade dos pais e a escolha objetal 
fora da família, propiciada pela barreira 
do incesto, são movimentos importantes 
deste momento de vida. Para desenvolver 
a discussão, foram tomados fragmentos 
do filme Beleza Americana.

Palavras-chave: Adolescência, olhar, 
pulsão sexual, pulsão de morte, desejo 
recalcado.

Abstract

This article aims to address the major 
transformations that take place during 
adolescence, based on Freudian theory. 
In the 1905 text “The Transformations 
of Puberty” Freud points out: “The sex-
ual instinct has hitherto been predomi-
nantly auto-erotic; now, it finds a sexual 
object.” The termination of parental au-
thority and the object-choice outside of 
the family, fostered by the incest barrier, 
are important movements of this time 
of life. Film fragments were taken from 
the film American Beauty to develop the 
discussion.

Keywords: Adolescence, looking, sexual 
instinct, sexual drive, death drive, re-
pressed desire.
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Pai, você não olha pra mim!

Bela Malvina Szajdenfisz

Falar de uma escolha sexual implica tornar o sujeito respon-
sável por seu gozo, um gozo incompleto marcado pela castração. 
E o acontecimento do corpo, a irrupção de um gozo, está na ori-
gem da infância, uma experiência ainda não marcada, índice de 
gozo. São também traços que se inscrevem diacronicamente e co-
mandam o estabelecimento da sexualidade.

Desde a infância, segundo sua interpretação, Roberto mani-
festara sua inclinação sexual. Entregava-se ao Outro como objeto 
de gozo. Soropositivo há dezoito anos, com uma orientação se-
xual dita por ele como “desviante” e que a ele se impôs sem que 
o quisesse, acabou escolhendo, sem ninguém saber, um parceiro 
fixo por três anos, que o infectou. Com a morte do companheiro, 
ficou desesperado e, para não ficar sozinho, reatou com Maria um 
namorico de interior de quando tinha quinze anos, amizade ali-
mentada pela mãe por um longo período, na esperança de casá-lo 
com uma mulher, por desconfiar de suas “quedas”. Após a morte 
de Maria, igualmente infectada, passou a manter relacionamento 
com outra mulher que conhecera em um site de relacionamento, 
de pessoas também soropositivas. Ocasionalmente vivia relações 
homossexuais, sem a companheira saber, mas estas não o satisfa-
ziam. Percebera que o fazia após cada briga com o pai.

 Com uma estrutura defensiva diante do que o estava acome-
tendo, Roberto tentava não pensar no drama de sua vida e fazia 
todos os malabarismos possíveis para se distrair. Buscava emoções 
variadas para não morrer. Toda vez que se desestruturava e “caía 
na gandaia”, tinha desarranjos, náuseas, deprimia-se, isolava-se e 
ficava vulnerável ante as fantasias de morte. Tentava reagir sain-
do em busca de homens pelos sites. Numa atitude inconsequente, 
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fazia loucuras sem entender a razão. A busca pela psicanálise, por 
sugestão da própria filha, já adulta, era uma tentativa de entender 
o caráter pulsional enigmático e a variedade de objetos que busca 
com vistas a uma satisfação sempre incompleta.

Em análise, Roberto relatou que, já viúvo e com a filha ainda 
pequena, estando debilitado pela doença e sem forças para cuidar 
dela, pedira aos pais para morar com eles. Seu pai, no entanto, 
relutou em recebê-lo, mas acabou o acolhendo por insistência da 
mãe, segundo Roberto, apenas em parte, pois lhe deu o quarto, da 
empregada, escuro, abafado e sem janela, bem diferente do quarto 
da filha que ficava ao lado do quarto do casal. Na fantasia neuró-
tica de Roberto, o pai queria sufocá-lo, tendo chegado ao extremo 
de proibi-lo de circular pela casa, para não contaminar a todos. 
Em sua realidade subjetiva, todos da família, com exceção da mãe, 
sentiam asco ao vê-lo e tentavam ignorá-lo.

Seu verdadeiro anjo da guarda foi Luiz, o parceiro sexual que 
lhe deu colo quando ele mais precisou, embora por pouco tempo. 
Rememorando a relação com o parceiro já morto, ele contou que, 
vivera um curto tempo de puro prazer, embora tenha tido que viver 
essa felicidade às escondidas. Com a esposa, com quem casou pouco 
depois da morte do companheiro, Roberto encontrou outro tipo de 
relação. Ela era seu objeto de amor puro. Lamentava-se pela morte 
da companheira: “Desmoronaram-se meus sonhos, não pelo sexo, 
porque ela nem fazia questão, mas pelo carinho. Ela me amava”.

Após um tempo, Roberto começou a trazer o pai como eixo 
de suas questões: “Desde pequeno desfilava para meu pai com 
roupas de minha mãe e ele ficava indiferente. Meu tio materno, 
ao ver-me desfilando, foi quem pediu que meu pai olhasse para 
mim, mas ele continuou indiferente. É incrível como até hoje ele 
ignora minha presença”.

Em pouco tempo, Roberto conseguiu refazer sua vida com 
Raquel, viúva igualmente soropositiva. Descobriu, com ela, que a 
mulher pode mais que o homem: “Ela realiza todas as minhas fan-
tasias”. Por se sentir usado, nunca quis assumir uma relação marital 
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com Raquel, apesar de sua insistência. Roberto queria liberdade.  
A relação deles era de amor e ódio, com brigas, separações, retomadas 
de namoro. Ele não suportava ficar sozinho. Houve um momento 
na vida do casal em que ambos resolveram se assumir maritalmente. 
Foram várias idas e vindas de Raquel, até que, ao constatar que ele 
continuava saindo com outros homens, resolveu abandoná-lo.

Com o afastamento de Raquel, Roberto passou a visitar dia-
riamente o pai, agora viúvo. Um belo dia descobre fatos terríveis 
a seu respeito. Seu pai é homossexual e tem um “caso fixo” que o 
explora. Afirma: “Vou cuidar da minha vida.” Mas, como amava 
demais esse pai, queria muito cuidar dele, ainda mais nessa fase 
em que estava sozinho. No entanto, para que isso pudesse aconte-
cer, ele precisaria se desfazer do amante, o que não ocorreu. Ain-
da assim, Roberto continuava a se submeter a todos os caprichos 
desse pai que, segundo ele, o manipulava. Suas fantasias operavam 
por duas vias: masculina e feminina. Ora objeto de gozo da mãe, e 
posteriormente da namorada; ora, do pai.

Em 1908, Freud descreve sintomas histéricos que se susten-
tam em duas fantasias, uma de caráter feminino e outra de caráter 
masculino, o que ratifica a disposição bissexual inata do homem, 
por ele defendida desde 1905. O conceito de escolha é introduzido 
por Freud com a expressão “a escolha da neurose”. Na questão da 
escolha do objeto sexual, em 1923, Freud aponta para um além da 
anatomia, resultado de um processo de subjetivação responsável 
pela orientação sexual do sujeito (Freud, 1969, p. 45).

Ao retomar o termo “escolha”, Lacan diz que não há sujeito 
sem escolha. O sujeito escolhe o Outro do amor por meio da 
escolha forçada, em que consiste sua alienação. Posteriormente, o 
tema da escolha será desenvolvido por Lacan com as fórmulas da 
sexuação. Se formos a elas, veremos que o objeto a está do lado 
feminino e o sujeito desejante do lado masculino, o que indica que 
somos sujeito e objeto em nossa vida amorosa.

Roberto briga o tempo todo consigo para ter o falo e não ser o 
falo, o que faz transparecer um embaraço com o mesmo. Incorpora 
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simbolicamente a marca insuficiente do pai que o define como ho-
mem, dificultando sua escolha. Lacan, ao se referir ao homossexual 
como aquele que realiza o Édipo de forma invertida, nos diz que: 

O menino agarra-se à sua posição feminina, numa relação pro-
funda e perpétua com a mãe, que lhe dá segurança a tal ponto 
que aponta para a derrocada de um pai proibidor. Essa mãe fá-
lica, castradora, dita a lei ao pai e este se vê impedido de cortar 
qualquer possibilidade de identificação do sujeito com o falo 
materno (Lacan, 1999, p. 214).

Após um período de muitas faltas, Roberto parou de vir à 
análise. Ao telefone, ele disse estar morando em São Paulo com 
uma pessoa que conhecera no site de relacionamento. Finalizou a 
conversa dizendo: “Não vou mais abrir mão do meu desejo. Já fiz 
minha escolha. Fique com Deus no coração”.

Na fantasia dos histéricos, o Outro seduz o sujeito para apro-
veitar de sua ingenuidade, fazendo dele uma grande vítima, mas, 
na verdade, é ele quem seduz, para ficar como objeto e sustentar 
seu desejo na insatisfação. Roberto busca seduzir o outro para res-
ponder ao enigma do feminino, mas a questão que se coloca é sua 
demanda de amor insaciável ao pai, uma demanda sem limite que 
lhe traz sofrimento. Com Raquel, Roberto encontrou um pouco 
desse afeto. Ela lhe permitiu viver a fantasia de sexo pleno, ora na 
posição feminina, ora na masculina, tudo em um só corpo: uma 
mulher-toda. Mas, seu amor, este pertence ao pai “que não olha 
para ele”, deixando-o desvalido. Sai, então, em busca de compen-
sações afetuosas e de uma virilidade que acredita poder encontrar 
em outros parceiros, o que afugenta sua parceira Raquel.

Em sua solidão, Roberto tem se mantido na reivindicação 
incansável dirigida ao pai; para receber o dom do amor. Sua dis-
puta pelo pai, seja com a mãe, com a irmã, com a filha ou com a 
própria amante, o faz ocupar um lugar apassivado diante dele. No 
entanto, é interessante observar que, junto aos parceiros, ele ora 
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ocupa o lugar de um sujeito falicizado, ora não. Perguntamo-nos 
se é possível dizer que, na lógica da razão fálica, ele se encontra 
ocasionalmente no lado do não-todo, embora mantenha com o 
pai a relação de um amor autêntico, fora-do-sexo.

Com Freud, aprendemos que só se deseja um objeto, en-
quanto homem, pois, a libido é masculina. Com Lacan, podemos 
afirmar que a feminização ou a virilização estruturais resultam da 
posição que o sujeito ocupa na partilha do sexo. “A análise presu-
me, do desejo, que ele se inscreve por uma contingência corporal”.1 
Se a causa do desejo cessa de não se escrever, é possível uma esco-
lha. Conseguiu Roberto fazer sua escolha sexual ou, assim como 
nos discursos, ele tem circulado em busca de laços sociais? Ainda 
em O Seminário, livro 16 (1968–1969), Lacan reconhece com Freud 
toda a dificuldade que existe em abordar a questão, dizendo: “[...] 
do sexo, não se sabe nada”. 
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Resumo

Partindo da assertiva de que a escolha se-
xual implica em tornar o sujeito responsá-
vel por seu gozo, o presente texto discorre 
sobre o caso de Roberto que busca a aná-
lise para entender o caráter enigmático 
da pulsão e a variedade de objetos com 
os quais busca satisfazê-la. Desvela-se a 
existência de fantasias bissexuais por trás 
dos sintomas histéricos e o embaraço do 
sujeito com o falo, assim como sua fanta-
sia de sexo pleno e sua incansável reivin-
dicação de amor dirigida ao pai.

Palavras-chave: Escolha sexual, gozo, 
fantasias bissexuais, falo.

Abstract

Starting from the assertion that sexual 
choice involves making the subject respon-
sible for his or her enjoyment, this text 
discusses the case of Roberto who seeks 
analysis to understand the enigmatic nature 
of the sexual drive and the variety of ob-
jects with which he seeks to satisfy it. The 
existence of bisexual fantasies is revealed, 
behind the hysterical symptoms and the 
subject’s embarrassment with the phallus, 
as well as his fantasy of full sex and his tire-
less demand for love addressed to his father.

Keywords: Sexual choice, enjoyment, 
bisexual fantasies, phallus.
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“Soque! Ou só que...?”
Uma estratégia obsessiva

Ana Paula Marques Lettiere Fulco

O objetivo aqui está em situar algumas considerações sobre a 
estratégia deste sujeito em análise, um diagnóstico, um tipo clíni-
co, a princípio, obnubilado pela “debilidade de todo neurótico pelo 
advento do recalque” (Miranda, 2002, p. 11). Nas palavras de Freud 
(1893), a divisão do sujeito provoca a redução de energia psíquica e, 
por isso, os homens, em sua maioria, são débeis mentais.

Maria Virgínia, esposa de José Otávio, por indicação médica, 
ligou para marcar uma entrevista para o marido, pois “ele não tem 
condições de falar” – ela esclareceu. E continuou dizendo que eu 
iria entender a razão quando nos encontrássemos na entrevista. 
No dia marcado José Otavio trouxe a esposa junto para a sessão e 
justificou assim: “soque, só que, hoje”. Chega pelo O/outro, com 
O/outro e no O/outro.

Primeira entrevista

Maria Virgínia começou. Ela explicou que o marido está 
com uma dificuldade muito grande de falar. Indaguei a José Ota-
vio Sobral o que acontecia e ele falou: “É, é”. Sua fala é curta e 
faz eco às últimas palavras da esposa. Ficou parado enquanto ela 
conversava. Já de início, ele se colocou de forma como se o que a 
esposa tivesse a dizer esclarecesse o que ele teria a contar ali. Ela 
continuou: ele ocupava um cargo de Diretor numa emissora de 
Televisão. Foi demitido. E ela, apesar de desconhecer o motivo da 
demissão, supõe ter sido a dificuldade do marido de expressar-se.
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Conta que percebeu, mais ou menos três meses antes da de-
missão, que o marido, ao falar no telefone com a empresa, com 
seus funcionários, etc... ficava em grande silêncio antes de conti-
nuar a conversa. “Parece que ele não encontra as palavras”, diz ela. 
Isso fez com que sugerisse e levasse o marido a um neurologista, 
na ocasião – um médico, colega de trabalho dela. Após detectar 
problemas de fala no exame clínico, esse neurologista não achou 
nada nos exames de imagem que justificasse o sintoma. José Otá-
vio já havia procurado, há cerca de quinze anos antes desta data, 
um psiquiatra que, por conta de ansiedade e pânico, havia reco-
mendado Diazepan e Anafranil, remédios estes que foram usados 
desde então até hoje. Este penúltimo neurologista manteve essa 
medicação.

Depois deste relato, José Otávio repete – sempre com muita 
dificuldade – que seu problema é de fala. Disse que não percebeu 
que estava assim. Ele tem problema de fala? Troca palavras, nos 
alerta, Freud (1891) desde a monografia das afasias. Não lembra de 
não achar as palavras certas para falar. É o Outro que identifica. 
Há uso inadequado de palavras, mas assim se revela o inconscien-
te, uma patologia do pensamento, patologia intelectual, podemos 
tomar “palavras que entram no lugar de outras” como atos falhos 
constantes que têm lugar em análise, por revelarem a barra do 
recalque; o que na medicina é um problema, aqui revela o sujeito 
do inconsciente, sujeito do desejo (cf. Lacan, 1957–58).

Relata que, na ocasião, o que o incomodava mesmo era o 
pânico que sentia das pessoas; por isso, sentia vontade de ficar 
sempre em casa, dormindo no escuro ou debaixo das cobertas; 
lembra-se dos pensamentos ruins e explica que ficar deitado dor-
mindo faz esses pensamentos irem embora. Os pensamentos e o 
pânico são antigos. Exemplificou que não consegue entrar num 
restaurante sozinho para almoçar ou jantar. Acha que todos estão 
prestando atenção, para ver se ele faz algo de errado, se joga co-
mida para fora do prato. Passa mal se estiver numa reunião e for 
solicitado a falar; sua muito.
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Em outra entrevista diz que seu verdadeiro problema é “não 
conseguir gozar dentro da esposa”. Isso o faz desistir de tentar.  
O que reforça não insistir é o fato da esposa estar sempre cansada 
por ser ela a única que trabalha para sustentar a casa, atualmente. 

Procura garotas de programa e fica acordado na madrugada 
conversando com mulheres pelo computador. Diz que se inscre-
veu em site de relacionamento só para ter com quem conversar. 
Sente falta de deitar no colo da esposa. Às vezes pensa que a es-
posa tem um caso com o primeiro médico neurologista com quem 
se consultou, um colega de trabalho dela.

Quanto aos “pensamentos ruins”, desfia-os nos seguintes ter-
mos: pensa em dirigir e se jogar de carro para fora de um viadu-
to ou bater de propósito no carro da frente; ao ver uma mulher 
entrando num carro na rua, imagina-se jogando-a para dentro 
desse carro com força, para deitar em seu colo; ao ver uma menina 
bonita, imagina-se beijando-a e recrimina-se, pois isso não é certo. 
Acrescenta: “o que o pai dela vai achar?”

História

Ele hoje tem 54 anos. É um homem alto. Está casado há 30 
anos com Maria Virgínia. Tem duas filhas adultas, uma acabou de 
se formar, a outra está terminando a pós-graduação. Vivem todos 
juntos e moram em casa.

Sua mãe faleceu há 8 anos. Seu pai ainda é vivo; é quem cuida 
da irmã do meio, Rosa, que é dita “esquizofrênica”, pois surtou na 
adolescência; ela engravidou logo depois do surto e teve uma filha, 
a qual, em contrapartida, é dita sua “sobrinha querida”. A irmã 
mais velha, Carmo, saiu de casa com 16 anos e foi morar com o 
namorado, atual marido, “para se livrar da loucura familiar”. 

José Otávio revela sua história, afirmando que a origem dos ma-
les de hoje está na infância que viveu. Filho caçula, muito agarrado a 
mãe, “ainda bem pequeno de macacão com suspensório”, ele se lem-
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bra de uma cena: estava em uma festa na Lagoa acompanhado de sua 
mãe, estava em pânico com tantas pessoas, então se escondia sob a 
saia da mãe. Lembra-se também do horror de conviver com seu pai, 
alcoólatra, que todo fim de tarde chegava embriagado do trabalho, 
quebrava os móveis, batia muito na esposa. Conta duas lembranças 
de infância: uma cena sexual e uma cena de violência. Numa noite, 
aos 4 anos, viu o pai e a mãe transando na mesa da sala (excluído da 
cena); aos 6 anos, foi defender a mãe e levou um chute do pai no saco 
(entra em cena e sofre violência). Foi parar na emergência do hospital, 
acompanhado da mãe. Tem péssimas memórias desse tempo. Lem-
bra-se dos móveis quebrados, mesas com cadeiras destruídas... Na 
posição do obsessivo, o sujeito se sente excluído, expulso do Outro 
como um excremento, “um zero à esquerda” (Quinet, 2009, p. 144).

Lembra de uma casa em que moraram quando menino e do 
temor de dormir no seu quarto. Como seu pai era da umbanda, 
havia umas imagens do “capeta” no cômodo, de orixás, de santos 
católicos e de Jesus crucificado. Seu pai incorporava espírito e ele 
também. Contou que sua mãe se consultava com ele – o filho. 
Não recorda mais detalhes dessas consultas e incorporações. Iden-
tificação a um traço do pai na incorporação.

Apesar do horror da violência do pai, ele também mostra sua 
agressividade, embora não tão constante quanto a do pai. Descre-
ve crises de fúria. Em uma delas, ele já é adulto, as filhas são nas-
cidas, mas ainda bem pequenas, e moravam no mesmo terreno das 
casas de seus cunhados. Havia piscina, churrasqueira como área 
comum a todas as casas e um portão para a área da piscina, a fim 
de proteger as crianças pequenas. Ele temia que as filhas caíssem 
dentro da piscina num momento de distração dos adultos, pois 
encontrava frequentemente o tal portão aberto. Seus cunhados? 
Eles “não estavam nem aí!” Certo dia, depois de beber um pou-
co – outro traço do pai que o acompanhou durante alguns anos 
–, colocou fogo no portão. Durante a sessão, expressou-se nos se-
guintes termos: “Não adiantava falar. Virgínia tinha que tomar 
uma providência mas, sabe como é, irmão... Ela não falava nada.”
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Assim como o pai nunca faltava ao trabalho, mesmo quan-
do estava de ressaca, ele também nunca faltava à aula. Ia para o 
colégio pela manhã e depois brincava e brigava na rua. Ao entar-
decer, saía correndo para casa, para proteger a si e à irmã da ira 
do pai. Embora tenha acrescentado que nunca apanharam do pai, 
negando, portanto, o chute anteriormente mencionado, repete 
várias vezes que interrompia a brincadeira na rua e corria para se 
esconder com a irmã dentro da casa. Alega que nunca comentou 
sobre esse horror com ninguém, nem vizinhos nem parentes, pois 

“não adiantava falar”. Ele faz muitas negações – o que aponta para 
o manejo clínico.

Recorda que, um dia, ao voltar do colégio com os colegas, 
encontrou seu pai caído e embriagado. Nesse momento, sentiu 
muita vergonha diante dos amigos, porém um deles o ajudou a 
levar o pai de volta para casa. Quando ele completou 17 anos, o 
pai passou mal novamente e foi internado, mas, desde que voltou 
da internação de dois meses até os dias atuais, nunca mais bebeu. 
José Otávio não faz nenhuma consideração sobre esse período. 
Hoje, seu pai está com 84 anos e, segundo ele, “parece um touro 
de tão forte que é”. 

Aos 18 anos, José Otávio resolveu sair de casa e ir morar com 
uma tia em um local mais perto do trabalho. Decidiu isso quando 
percebeu que sua mãe também era responsável pelas brigas con-
jugais. Apesar do pai ter parado de beber, as brigas continuavam, 
porque sua mãe não parava de provocar. Todavia, ele não se lem-
bra dos motivos das brigas entre o casal parental.

Este pai, funcionário público e embriagado, recomendou e 
matriculou o filho em uma escola técnica. José acatou a suges-
tão e, dali em diante, deslanchou. Sobral é o nome do pai que o 
representava na vida laboral e ele faz jus à representação, pois é 
através do sobrenome – o do Pai – que alcança realização e reco-
nhecimento no trabalho. Este pai, que opera barrando a relação 
mãe e filho, toma uma mulher como objeto de seu desejo e gozo 
pelas “porradas” que dá. Ao fazê-lo, aponta ao filho que a mãe é a 
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sua mulher, embora, ao chutá-lo, estivesse tomando o filho como 
objeto. No entanto opera. Um pai que opera, porque, ao mesmo 
tempo em que o massacra (chute no saco), ele também o salva, de 
modo que não deixa de ser um pai do dom de amor que o encami-
nha a estudar e a ter uma profissão. Estamos na neurose pela ope-
ração da metáfora paterna. Ao encaminhar o filho para o estudo, 
o caminho apontado é o da castração. O menino se identifica com 
o pai. Antes, o pai impedira a mãe de fazer do filho o seu objeto 
fálico (Lacan, 1957–1958, p. 191).

Incorporação/Desejo

O supereu é, por um lado, a introjeção do pai que protege, 
por outro, a consciência moral que cobra e, neste caso, situa-se 
entre José Otávio e o mundo externo. Seus escrúpulos só lhe per-
mitem transgredir. No terceiro tempo do édipo, ele se identifica 
ao pai como aquele que incorpora o demônio.

José Otávio fez curso técnico de eletrônica, mecânica e de-
pois arrumou emprego de câmera man. Depois engenharias. 
Conta que sempre estudou muito, mas nunca fez as avaliações de 
fim de semestre, até o fim. Parava de fazer as questões da prova 
quando descobria que já havia conquistado a pontuação neces-
sária para passar de período. Nunca passou mais de um mês sem 
estar empregado. Foi responsável por reestruturar as repetidoras 
de sinal de TV no Estado do Rio e implantou outras pelo Brasil. 
Cobriu várias matérias boas e muito ruins. Era este o seu emprego 
quando resolveu casar com Maria Virgínia aos 23 anos. Ela era 
uma amiga que morava perto de sua casa. Ficaram noivos e logo 
casaram. Trabalhava das 4 da manhã até a tarde e, à noite, seguia 
para a faculdade.

Antes de Maria Virgínia, ele teve um affaire regular com uma 
mulher mais velha, separada e sem filhos. Foi com ela que, aos 15 
anos, perdeu a virgindade. Discorre sobre a sua vida sexual: “nun-
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ca tive dificuldades sexuais. Não gozo com minha mulher, mas me 
satisfaço com as garotas de programa”. A esposa funciona como 
uma mulher que se apropria desse homem debilitado, objeto dela. 
O gozo não está localizado no par sexual. Para ele, a mulher está 
na divisão entre o amor e o desejo, tal como foi explicitada por 
Freud, em 1910. O amor e o ódio estão escamoteados. Refere um 
pensamento sobre bater numa mulher, acrescentando: “é para 
deitar no colo dela”. Ora, desde o Rascunho K, Freud menciona 
que os pensamentos recriminatórios do obsessivo se relacionam 
ao gozo a mais do qual ele se repreende, deslocando-se, assim, do 
desejo incestuoso do qual se culpa. Sua crença no significante é 
indício da operação do Nome do Pai. A dúvida está na origem do 
sintoma de recriminação e ele não sai deste lugar, pois, se deseja, 
logo se censura.

José Otávio quase sempre trabalhou em cidades diferentes, 
o último trabalho foi o primeiro em que teve um cargo bom e 
que ficava na cidade de domicílio da sua família. O fato de ter 
sido demitido contribuiu para sua chegada à análise, pois havia 
pensado que chegaria a se aposentar na Emissora. Houve duas 
crises de pânico anteriores à atual, mas não o “incapacitaram” 
para o trabalho. Uma delas foi antes de uma viagem de avião 
a trabalho, a outra aconteceu após dar um soco no rosto de um 
colega de trabalho. Embora tenha sido demitido, logo, logo re-
cebeu um convite para trabalhar e saiu em direção a outro estado. 
Quando o Pai falha, ele adoece. O pânico (a fobia) aponta a 
vacilação desse pai. 

Depois de algum tempo lembrou que ele pode ter começado 
com o problema de fala quando foi bypassado em suas ordens. Foi 
repreendido por sua decisão diante de um problema e passou a 
perceber uma certa exclusão das decisões. “Não adiantava falar. 
Numa empresa na qual não participo da política interna, mesmo 
que precisem de mim, podem me perder...”, acrescenta. A agres-
sividade tem sido sua voz, seu “basta” quando não adianta falar.  
Não há problema de fala, são atos falhos.
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Justificativa diagnóstica e considerações teóricas

Ao fim de seu livro, Ribeiro (2003, p. 52) ressalta que “a psi-
canálise aposta no sujeito do desejo e na sua possibilidade de – se  
quiser – mudar seu destino”. Esta é a aposta, quando o recebo em aná-
lise. E, como Ribeiro, enfatiza: “é um caminho doloroso, mas opera”.

A debilidade obnubila a neurose. Os outros falam por ele. 
Mas, trata-se de uma neurose obsessiva. 

É certo que Lacan, a partir da relação do sujeito com o Outro 
e com o objeto mais-de-gozar, formaliza as estruturas clínicas 
depreendidas por Freud. O que permitia investigar na clínica 
como o obsessivo sustenta seu desejo na impossibilidade tendo o 
contrabando como marca da sua condição (Quinet, 2009, p. 45).

Antes de Freud, o que se conhecia como neurose obsessiva 
pertencia ao quadro das psicoses, “uma mania sem delírio, mono-
mania do raciocínio, loucura da dúvida, a patologia da inteligência, 
ora acentuando a alteração de conduta, ora sublinhando sua alie-
nação parcial” (Ribeiro, 2003, p. 14). 

Em Freud, o diagnóstico de neurose obsessiva aparece desde 
1894/1896. No Rascunho H, em 1895, aparece uma aproximação da 
neurose obsessiva com a paranoia. As ideias delirantes foram as 
responsáveis. O sujeito sofre de pensamentos. Em 1896, a descri-
ção de Freud sobre a formação do sintoma neste tipo de neurose 
aponta as ideias obsessivas como produto de um compromisso. “O 
encontro traumático do sujeito é acompanhado por um excesso de 
gozo que acarreta culpa e recriminação. O recalque incide sobre 
a representação do trauma e o afeto é deslocado para uma ideia 
substitutiva” (Ribeiro, 2003, p. 16).

As consequências deste mecanismo de formação de sintoma 
são as seguintes: a prevalência do deslocamento e da analogia, a 
qual faz com que o paciente fale a fala proibida através de uma 
negação; a crença na autorecriminação, crença na representação, o 
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que possibilita a dúvida (sua defesa contra a angústia – o que não 
está presente na paranoia); o encontrar-se preso no eixo especular, 
oscilando entre amor e ódio (ambivalência de Freud), o que o faz 
resistir ao confronto com o inconsciente. 

O trauma sexual ocorre a partir dos cuidados higiênicos que 
o adulto proporciona ao bebê, cuja primeira grande sedutora é a 
mãe; a fantasia se prende ao romance familiar, pois:

[...] em sua fantasia está preso ao tema da morte, que tenta enga-
nar com estratégias (os sintomas, as ideias substitutivas do trau-
ma que provocou gozo e culpa, ideia atrelada também à fantasia 
inconsciente de que o pai pode matá-lo por desejar a mãe) – des-
vio da vingança paterna (Ribeiro, 2003, p. 23). 

Outras características: a identificação com o pai é tanto 
imaginária – manifestando-se em forma de amor/ódio – quanto 
regressiva/simbólica – através de um traço simbólico tomado do 
pai; o sujeito emprega uma estratégia de tentar anular o desejo, 
calando o desejo do Outro/outro, atendendo-o e reduzindo de-
sejo à demanda e mantendo o desejo como impossível; protela 
atividades para fugir do desejo ou atua para não se responsabilizar 
por seus atos (cf. Ribeiro, 2003, p. 26).

José Otávio fala de modo interrompido, incompleto: “só 
que...”, ao fazê-lo, ele põe em cena SOQUE!, com palavras de 
força mortífera; constrói rituais que desvelam a onipotência do 
pensamento/onipotência infantil (espelhamento da crença na 
onipotência dos pai). O gosto em ser objeto da mãe incitou nele o 
gozo a mais e, ao mesmo tempo, fez dele alvo de crueldade do pai. 
Mas o pai opera barrando a relação dele com a mãe, ao espancá-lo 
no saco. E o sujeito se reorganiza no momento em que percebe 
que sua mãe provocava as brigas. É pela via do desprazer que o pai 
opera separando a mãe do filho. 

“Na estratégia transferencial, o obsessivo fabrica um analista 
que não sabe dar nada, que não o trata bem” (Quinet, 2009, p. 38). 
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A política do obsessivo será a política do derrotismo (ceder ao 
Outro). Mas, a partir da identificação do sujeito analisante com 
a onipotência do Outro, essa política pode se transformar em seu 
oposto. Nesse caso, pela identificação com o Outro, o obsessivo se 
transforma em tirano (Quinet, 2009, p, 64).

Ao invés de assumir o desejo no nível de uma retificação sub-
jetiva que corresponderia a: “amo minha mulher, gosto de manter 
essa relação com ela, mas gozo com outras”, ele escamoteia o de-
sejo, o qual aparece nos pensamentos, e se admoesta. A culpa o 
faz deixar-se ler pela filha, deixando o computador aberto quando 
sua filha mais velha vai usá-lo. A página que se abre mostra as 
mensagens trocadas com uma mulher do mundo virtual. O dese-
jo proibido pelo Outro exige ser um desejo sufocado, é proibido 
ter outras porque ele é casado. A proibição sustenta o desejo, o 
obsessivo mostra e não mostra o desejo, ele o camufla, pois, suas 
intenções não são puras – isso designou-se pela agressividade. (cf. 
Lacan, 1959–60). A emergência do desejo seria ensejo para proje-
ção ou medo de retaliações. A agressividade é uma projeção ligada 
ao medo de uma retaliação efetiva por parte do Outro. Ele desliza 
para reduzir o desejo à demanda. (cf. Lacan, 1957–58, p. 428).

Entre o “soque” ou o “só que”, José Otávio vai ter que en-
contrar uma terceira saída. Ele oscila entre as crises de fúria ti-
picamente obsessivas e a anulação dos seus desejos. “Na neurose 
obsessiva a estratégia de tentar anular o desejo é, portanto, uma 
estratégia mais radical. Uma tentativa de fazer curto circuito no 
desejo” (Ribeiro, 2003, p. 25).
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Resumo

O presente texto discorre sobre a estra-
tégia obsessiva de um sujeito em análise, 
partindo da constatação de que a princí-
pio seu diagnóstico foi obnubilado pela 
debilidade neurótica. Divide-se em qua-
tro partes assim intituladas: Primeira en-
trevista, História, Incorporação/Desejo, 
justificativa diagnóstica e considerações 
teóricas. Desenvolve a leitura psicanalíti-
ca que, ao distinguir a neurose obsessiva 
da paranoia retirando-a do quadro das 
psicoses, aposta no sujeito do desejo e na 
possibilidade de que este, se quiser, mude 
o seu destino. 

Palavras-chave: Neurose obsessiva, in-
corporação/desejo, justificativa diagnóstica, 
psicanálise.

Abstract

This text is about the obsessive strategy 
of a subject in analysis, starting with the 
fact that at first his diagnosis was clouded 
by neurotic debility. It is divided into four 
parts with the following titles: Initial In-
terview, History, Incorporation/Desire, 
Diagnostic justification and theoretical 
considerations. It develops the psycho-
analytic reading which, by distinguishing 
obsessional neurosis from paranoia, re-
moving it from the list of psychoses, bets 
on the desire’s subject and on the possi-
bility that he may, if he so desires, change 
his destiny.

Keywords: obsessional neurosis; incor-
poration/desire; diagnostic justification; 
psychoanalysis.
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O mito da velhice: 
a clínica psicanalítica do envelhecer

Georgina Cerquise

O envelhecimento da humanidade não é exclusividade da era 
moderna. As estatísticas comprovam que foi nos últimos cem anos 
que a velhice se tornou algo comum. Calcula-se que, nos tempos 
pré-históricos, a velhice era extremamente rara. Já no século XVII, 
somente um por cento da população vivia mais de sessenta e cinco 
anos. No século XIX, essa proporção subiu para aproximadamente 
quatro por cento. Segundo a pesquisa nacional por amostra de do-
micílio (PNAD) realizada em 2003, o número de brasileiros com 
sessenta anos ou mais é de 16,7 milhões, o que representa 9,6% da 
população. Considerando a taxa de longevidade no país, estima-

-se que, nos próximos vinte anos, a população idosa estará acima 
de trinta milhões.

O processo biológico do envelhecer não é algo que se pos-
sa definir seguramente, visto que aparecem diferenças entre os 
sujeitos, seja nas sociedades altamente industrializadas ou em 
desenvolvimento. Convém ressaltar que não há uma sociedade 
ideal quanto à “mágica de longevidade”, pois a expectativa de vida 
é determinada por fatores genéticos e ambientais, entre outros.  
O envelhecimento é pessoal e gradativo, já que os sujeitos vão, ao 
longo dos anos, apresentando mudanças físicas e mentais. A ida-
de cronológica não é um indicador infalível; fatores emocionais 
interferem na posição do sujeito frente ao real da perda da juven-
tude: “Não existe um ponto determinado único, onde a pessoa fica 
velha” (Stuart, 2002, p. 21).

A clínica psicanalítica comprova a diversidade do conceito 
de envelhecer, na medida em que, cada vez mais, há sujeitos em 
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demanda de análise, cuja idade cronológica é definida como “ter-
ceira-idade”. São sujeitos com queixas variadas e não necessaria-
mente relacionadas ao processo de envelhecimento. 

Não é possível enquadrar o sujeito do inconsciente em faixas 
etárias. No senso comum, existe uma denominação nova e curiosa 
para os sujeitos acima de sessenta e cinco anos: “a melhor idade”. 
Como ilustração, trazemos alguns recortes clínicos que apontam 
o desejo, o gozo, o narcisismo e, ao mesmo tempo, a onipotência 
mascarada pela depreciação que o social tenta fazer: 

“Eu sou um sujeito idoso. Eles não estão acostumados com 
idoso culto. Acham que velho é burro, que velho é trapo. Eu ainda 
sou perfeito, tenho lucidez.”

“Posso ser velho, mas tenho desejo, sinto falta de mulher. Ah! 
Eu tenho saudade! Como eu gostaria de ver uma mulher jovem de 
calcinha e sutiã, só olhar e tocar, já que não posso tomar Viagra.”

“Tenho raiva quando esbarram em mim, parece que velho é 
transparente, não se tem mais respeito. Sou uma velha atacada, 
não levo desaforo para casa, não admito que filho meu tenha a 
audácia de querer me comandar. Só faço o que quero, vou onde 
desejo e não gosto de incomodar ninguém. Tenho vergonha. De-
pois do AVC, fiquei manca, logo eu que era tão bonita!”

A psicanálise revela que o sujeito é esculpido e dividido pelo 
significante. Cada um traz em seu corpo a sua trajetória de vida e 
o inelutável de sua condição de desejante, como marca do recal-
que. Este é apontado pela falta que se apresenta nas vicissitudes e 
nas escolhas que são desveladas no percurso de uma vida. Lacan 
(1966/1998, p. 873) assevera que “somos todos responsáveis pela 
nossa posição de sujeito”. Para o poeta, devemos “considerar todas 
as coisas que nos sucedem como acidentes ou episódios de um 
romance, a que assistimos não com a atenção senão com a vida. 
Só com essa atitude poderemos vencer a malícia dos dias e os 
caprichos dos sucessos” (Pessoa, 2006, p. 246). Viver até a velhice 
é ter sucesso. Nesse caso, a vida caprichosa triunfou sobre a morte, 
embora temporariamente. Somos sujeitos do tempo, senhores da 
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vida e da morte. O tempo passa e nos olhamos no espelho do ou-
tro, com desconserto e metamorfoses: “Por acaso, surpreendendo-

-me no espelho: quem é esse que me olha e é tão mais velho do 
que eu? [...]. Como pude ficar assim? Tempo, o que fizeste de 
mim?” (Quintana, 2005).

A velhice e os mitos

No Eclesiástico,1 conta-se que Deus constituiu o tempo e o 
número de dias para o homem. Eles são como uma gota d’água no 
oceano ou como um grão de areia ante os dias da eternidade. Freud 
declara em diferentes ocasiões que não temos a marcação do tem-
po nem da morte no inconsciente. No senso comum, diz-se que 
cada dia de vida é um dia a menos; todavia, ninguém gosta de saber 
ou ouvir essa afirmativa da realidade. Para Freud (1915/1974, p. 327) 

“a morte é o resultado necessário da vida, cada um deve à natureza 
a sua morte [...] mesmo assim, temos uma tendência inegável para 
pôr a morte de lado, para eliminá-la da vida”.

A velhice escancara a finitude do homem, e isso é vivido 
como um mal-estar, perda narcísica e decrepitude difíceis de 
vivenciar. A potência física é abalada, e a autonomia do sujeito 
tende a diminuir. Envelhecer tem um estatuto biológico; é um 
processo, um estágio da vida, mas só é velho quem “entrega os 
pontos” e não deseja mais nada. Freud (1908[1907]/1974, p. 152) diz 
que “o passado, o presente e o futuro são entrelaçados pelo fio do 
desejo que os une”. A psicanálise escuta o sujeito em sua especifi-
cidade, seu modo de gozo. Na clínica, emerge uma multiplicidade 
de questões sintomáticas que se apresentam em uma associação:  
estrutura → modo de gozo → vivências atualizadas pelas perdas 
da vida → vitórias e derrotas alcançadas. 

1 Bíblia Sagrada. Eclesiástico (621 versículos 17).
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No idoso, o passado prevalece, pois, o presente, é muitas ve-
zes doloroso e o futuro aponta para o nada, para o fim. O passado 
vem como uma lembrança de dias felizes ou infelizes, mas o su-
jeito se organiza no processo analítico e desfruta de sua fala como 
uma rememoração que traz a assertiva: “No meu tempo, a vida era 
diferente...”. O sujeito se volta para um passado mítico no qual era 
o herói de sua vida.

Na mitologia grega, Hércules, ao executar os doze trabalhos 
impostos por Hera, a deusa ciumenta, torna-se um herói que ven-
ce a morte e a velhice, simbolizando a dimensão da batalha pela 
vida (Eros x Thanatos). O conjunto dos doze trabalhos finaliza-se 
na escada que o leva aos píncaros do Monte Eta, onde alcança a 
vitória sobre a morte. Ele fere o deus Hades e prende Thanatos na 
cadeia de seus braços. “Vencer a morte é um sonho do ideal he-
róico, que concentra todo o valor da vida” (Brandão, 2002, p. 129). 
Vencer a velha idade – flagelo terrível a aniquilar os nervos e os 
músculos dos braços e das pernas – faz com que Hércules o forte 
guerreiro triunfe sobre a velhice, desposando a eterna juventude.2

A imortalidade é conseguida pelo trabalho, mas, na vida 
humana, ocorre o inverso. Ao contrário de Hércules, o homem 
trabalha e, no fim da vida, desce a escada biológica, perde vigor, 
status e torna-se um fardo destituído de valor social, o que pode 
deflagrar a desistência da vida.

O valor social do idoso

O discurso do capitalismo visa ao lucro, à produção e ao con-
sumo; o material humano só interessa quando produz ou consome. 
Num país como o nosso, no qual é frequente a morte prematura 

2 O casamento de Hércules com Hebe, a Deusa da juventude eterna, ratifica a 
imortalidade, após a vitória do herói também serve o néctar a Hércules.
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dos jovens devido à violência, à falta de assistência ou de trabalho, 
ocorre que o velho, com sua miserável aposentadoria, passou a ser 
o provedor da família.

O idoso, na condição de provedor, é um novo lugar, um status 
que dá sentido à velhice: “Tenho de dar pensão para meu neto, 
meu filho desempregado também depende de mim. Não posso 
morrer agora, então luto pela vida: eles precisam muito de mim”. 
Não é raro que os aposentados se empreguem novamente para 
complementarem a renda minguada de toda uma vida de trabalho. 
O merecido Olimpo não chega nunca: “Navegar é preciso, viver 
não é preciso”.3 Destituídos dos benefícios que o Estado deveria 
prover, a aposentadoria, na maioria dos casos, não é um tempo 
de liberdade e lazer. Uma considerável quantidade de idosos tem 
nível de vida miserável, muito além das perdas físicas e narcísicas: 

“O fato de que um homem, nos últimos anos de sua vida, não seja 
mais que um marginalizado evidencia o fracasso da nossa civiliza-
ção” (Beauvoir, 1970, p. 13).

O amor tem idade?

Para a psicanálise, o sujeito é evanescente; ele aparece no inter-
valo entre os significantes que o localizam no inconsciente. Todavia, 
na direção do tratamento, Lacan ressalta que o sujeito se posiciona 
em todas as relações possíveis com seu objeto como na seguinte fór-
mula da fantasia: “Um homem nunca desiste das mulheres; mesmo 
estando velho, ele sempre vai gostar de mulher” – fala comproba-
tória de que nem sempre a impotência acarreta a extinção da libido.

Cabe perguntar: e as mulheres? Freud (1914/1974, p. 105)  
teoriza que:

3 NR. “Navigare necesse est, viver non cesse”. Lema da Liga Hanseática (reunião de 
comerciantes do norte europeu) usado por Fernando Pessoa em um de seus poemas.
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as mulheres, especialmente se forem belas ao crescer, desenvol-
vem certo autocontentamento que as compensa pelas restrições 
sociais que lhes são impostas em suas escolhas objetais. Rigoro-
samente falando, sua necessidade não se acha na direção de amar, 
mas de serem amadas. 

A beleza é a última barreira que vela a castração. Escutamos, 
na clínica, que o envelhecimento do corpo vem associado à perda 
da beleza, a velhice é feia e desvela o corpo arruinado. Talvez pu-
déssemos pensar que algumas mulheres, ao envelhecer, por pudor, 
escamoteiam sua castração e desistem dos homens, porque acre-
ditam que perderam seus atributos físicos. Mas isso não é regra, 
pois a associação do saber médico com o capitalismo paga as plás-
ticas que acenam com a possibilidade de recuperação da juven-
tude. Que mulher hesitaria frente à oportunidade de recuperar a 
beleza perdida? “Sinto-me um lixo, quem quer mulher velha? Até 
nisso os homens vencem; eles envelhecem melhor. Não vou mais à 
praia, está tudo caindo, pareço um templo arruinado”, queixam-se 
algumas mulheres.

O amor não tem preço, diz a sabedoria popular. Na atuali-
dade, no comércio do sexo, quem tem dinheiro aluga um parcei-
ro, delivery. Essa prática modernosa está para todos que podem 
pagar. “Gosto de meninos, me fazem sonhar com a juventude 
perdida, só que isso custa caro”. Paga-se o desejo com a libra de 
carne, mas não é possível fazer o outro desejar. A exclusão do 
campo do amor, a perda do parceiro(a), a solidão e o abandono 
dos amigos, que adoecem e morrem, fazem do idoso um solitá-
rio. O choque das gerações, com suas diferenças, pode inibir ou 
adoecer o sujeito que viveu sua juventude em outra época e não 
consegue ressignificar sua vida. “Toda a minha família morreu, 
só penso no passado, o hoje não importa, sou um resto do que 
fui. Final da linha”. Como um objeto que cai, um resto perto do 
fim, esse paciente idoso recusa fazer um elo novo, que poderia 
enlaçá-lo no desejo e na vida. 
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Para finalizar, é importante ressaltar: “O falo é a mobília do 
corpo” (Lacan, 1974), e a clínica psicanalítica comprova que, nas 
errâncias da vida, o sujeito, em sua condição de ser-para-o-sexo, 
não depende da idade. O falo faz o sujeito insistir, existir, desejar, 
mesmo diante do inevitável da morte. 
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Resumo

A autora trabalha o mito do envelheci-
mento levando em conta recortes da cli-
nica psicanalítica. Traz à discussão teóri-
cos da psicanálise, poetas e escritores que 
se dedicaram a refletir sobre o processo 
de envelhecimento e sua relação com o 
sujeito. Argumenta que o lugar de prove-
dor favorece a recuperação do valor social 
do idoso, enquanto sua exclusão do cam-
po do amor promove a solidão.
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Abstract

The author addresses the myth of aging, 
considering segments from the psychoana-
lytic clinic. She brings into the discussion 
theoreticians of psychoanalysis, poets and 
writers who have devoted themselves to re-
flect on the aging process and its relation to 
the subject. She argues that the place of the 
provider promotes the recovery of the social 
value of the elderly, while their exclusion 
from the field of love promotes loneliness.

Keywords: Aging, subject, elderly, field 
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A angústia das crianças diante
dos desenlaces parentais

Eduardo Pontes Brandão 

Resenha de

DUARTE, Lenita Pacheco Lemos. A angústia das crianças diante 
dos desenlaces parentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. 

De todas as conexões relativas ao que se convencionou cha-
mar de ‘psicologia jurídica’, a psicanálise articulada ao domínio do 
Direito de Família mostra ser a mais fecunda de todas. Muito em-
bora, vale dizer, a psicanálise seja inteiramente distinta da psico-
logia.1 Para citar uma dentre inúmeras diferenças, as origens desta 
última remonta em grande parte a tecnologias experimentais, ao 
passo que a psicanálise começa e termina na clínica.

Mas dizer isso não basta: é necessário acrescentar que se trata 
na psicanálise de uma clínica fundada na experiência ética e sin-
gular do sujeito. Portanto, não tem nada a ver com os pressupos-
tos da moral universal kantiana, com o serviço de bens ofertados 
como promessa de felicidade e satisfação pessoal, com os ideais 
coletivos que visam apaziguar o desejo e as pulsões e, por fim, 
com as convenções sociais que fixam as atribuições do homem, da 
mulher, dos pais, dos filhos, etc.

Donde cabe fazer uma primeira observação: se não há lei 
que sirva de garantia a tudo que foi destacado acima (felicida-
de, satisfação, apaziguamento), espera-se ao menos que, na visão  
 

1 Ou, melhor dizendo, das psicologias haja vista a inexistência de unidade episte-
mológica.
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do julgador, ela seja válida a todos os indivíduos que compõem a 
sociedade fraterna, vista enquanto unidade amorosa.2 Amor e lei. 
Amor ao Censor, como diria Legendre.3

Nesse ponto é inevitável lembrar a advertência de Freud em 
sua conhecida obra, O Mal-Estar na Civilização (1930[1929]), a sa-
ber, que Eros não é obstáculo ao projeto civilizatório, ao contrário, 
pois se trata de um poderoso aliado. É a pulsão de morte que des-
ponta como entrave às ambições de transformar a sociedade entre 
irmãos, cujo lugar reservado ao pai é estruturalmente vazio, na 
grande unidade amorosa. Segundo Freud, a civilização tem como 
pano de fundo o embate com desfecho imprevisível entre pulsão 
de vida (Eros) e pulsão de morte, sendo a agressividade a forma 
mais pura de expressão desta última.

Vale acrescentar, essa inclinação agressiva que o homem bus-
ca satisfazer sobre o seu ‘próximo’, tomando-o como objeto, será 
formulado mais adiante por Lacan em termos de ‘gozo’ e com o 
qual, a seu ver, o Direito procura lidar.

As leis jurídicas representam uma forma de barrar e enqua-
drar a tendência do homem a transformar o outro num objeto 
através do qual visa saciar as pulsões destrutivas. É nisso que con-
siste para Lacan a quintessência do Direito: “repartir, distribuir, 
retribuir o que diz respeito ao gozo” (Lacan, 1985, p.11).4 A de-
manda de justiça é em última instância a demanda de que o gozo 
excessivo seja restringido, de modo que o acesso de todos a ele seja 
igual. “O resultado necessário dessa demanda é”, escreve Zizek 
nesse contexto de discussão, “ascetismo: como não é possível im-

2 Sobre esse ponto, sugiro a leitura do voto do ministro do Superior Tribunal de 
Justiça, Ayres Britto, relator da decisão inédita de reconhecimento da constitucio-
nalidade da união de casais do mesmo sexo, equiparando-a a convivência igual-
mente estável entre casais heterossexuais.

3 LEGENDRE, Pierre. (1983). O amor do Censor: ensaio sobre a ordem dogmática. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária.

4 LACAN, Jacques. (1985). Mais, ainda. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.
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por gozo igual, o que se pode impor é uma proibição igualmente 
compartilhada” (Zizek, 2010, p. 50).5

Seguindo esse raciocínio, há sempre um resto de gozo nessa ope-
ração que, por sua vez, pode retornar sob forma de sintoma, podendo 
ser inclusive a criança quem o manifeste, exasperando os seus pais a 
ponto de fazê-los endereçar o mal-estar e suas angústias a uma ins-
tância terceira, representante da Lei, enquanto tentativa de delimitá-lo.

É o que Lacan ensina nas Notas sobre a criança (1969): o sin-
toma da criança é representante da verdade, cuja articulação en-
contra somente duas saídas: “ela se torna objeto da mãe e não tem 
outra função que a de revelar a verdade desse objeto” ou é “capaz 
de responder pelo que há de sintomático na estrutura familiar”, 
representando a “verdade do par familiar” (Lacan, 2003, p. 369).6 
Na primeira forma de articulação, o objeto-criança satura a falta 
em que se apóia o desejo da mãe, compreendida enquanto fun-
ção, deixando-a “aberta a todas as capturas fantasmáticas” (idem). 
Dito de outro modo, ela tampona o que diz respeito à falta da 
mãe não como ideal, como diria Freud a respeito do narcisismo,7 e 
sim como objeto. A criança ocupa um lugar condensador de gozo, 
realizando a presença do que Lacan designa como objeto a na fan-
tasia e, assim, assegurando o laço dela com a mãe.8 “Ela”, a criança, 

“aliena em si qualquer acesso possível da mãe a sua própria verdade, 
dando-lhe corpo, existência e até exigência de ser protegida” (La-
can, 2003: 370). É a partir desse lugar de objeto ‘mais gozar’ que 
não só a mãe, mas também a família e a civilização se estruturam.9

5 ZIZEK, Slavoj. Como ler Lacan. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.

6 LACAN, Jacques. Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

7 FREUD, Sigmund. (1914). Sobre o narcisismo: uma introdução. Edição Standard Brasilei-
ra das Obras Psicológicas Completas de Freud, vol. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1996. p. 77-108.

8 LAURENT, Éric. (2007) A Sociedade do Sintoma; a psicanálise, hoje. Rio de Janeiro: 
Contra Capa.

9 Idem.
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Em face desse panorama, não é no mínimo curioso que no 
império dos direitos universais da infância, incensados por aque-
les que Théry chama de “partidários da autodeterminação das 
crianças” (Théry, 2007: 139)10 e que visam a supressão da vulnera-
bilidade histórica a que as crianças foram submetidas até a derro-
cada final do pátrio poder, assistamos agora a uma proliferação de 
filhos e filhas que não querem se aproximar e chegam a hostilizar 
os seus pais ou suas mães por simples e mero capricho? Diagnos-
ticado como “Síndrome de Alienação Parental”, não podemos su-
por que está em jogo no sintoma que essas crianças apresentam o 
lugar de objeto de gozo que elas próprias ocupam frente ao Outro 
materno, familiar e civilizatório?

Feitas essas questões, o livro da Lenita Pacheco Lemos Du-
arte é extremamente bem vindo, cuja forma hábil e experiente de 
explorar as interseções com o Direito de Família à luz da clínica 
psicanalítica abre diversas possibilidades de investigação teórica. 
Destaca-se o modo original pelo qual a autora expõe os diver-
sos casos de crianças cujos pais se dilaceram frente às divisões da 
vida amorosa e que, portanto, são tocadas pela instância jurídica. 
Duarte utiliza como fio condutor o mito individual que a criança 
constrói a respeito de sua própria filiação. Ora, a escolha desse 
eixo de análise é exata na medida em que frequentemente não 
resta alternativa à criança senão fazer o trabalho psíquico de dar 
sentido à situação de desamparo em que ela é lançada.

Por fim, a autora enfrenta de maneira bastante vigorosa dis-
cussões espinhosas sobre guarda, convivência familiar, leis jurí-
dicas, mediação, entre outros assuntos, sem jamais abrir mão do 
reconhecimento da criança como sujeito, e não como objeto.

10 THÉRY, Irene. Novos Direitos da criança – a poção mágica? In: ALTOÉ, Sonia 
(org). A Lei e as leis: direito e psicanálise. Rio de Janeiro: Revinter, 2007.
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cal de publicação: Editora, ano de publicação.

Capítulo de livros

SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviatura. Título do capítulo: subtítulo. 
In: SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviatura. Título do livro. Local de 
publicação: Editora, ano de publicação. Páginas inicial e final.

Periódicos

SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviatura. Título do artigo: subtítulo. 
Título do periódico, Local de publicação, Instituição, número do volume, número do 
fascículo, páginas inicial e final do artigo, mês e ano de publicação.



Teses e dissertações

SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviatura. Título. Local: Programa de 
Pós-Graduação/Universidade, ano de publicação. Dissertação (Mestrado em x) ou Tese 
(Doutorado em x).

Documento eletrônico

SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviatura. Título. Edição. Local: ano, 
número de páginas ou volume (série) (se houver). Disponível em: <http://www...>. 
Acesso em: dia mês (abreviado) ano.

Observação

Nos textos citados de Freud e Lacan, a data da publicação original deve constar logo 
depois do nome do autor, entre parênteses.



Esta obra foi impressa na cidade de São Paulo pela Prol Gráfica em junho de 2015


