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EDITORIAL

Pulsão e clínica

A pulsão é um conceito fundamental para a clínica, para a 
formação do analista e para a transmissão da psicanálise. 
Podemos dizer que, com a revista da ATO – escola de 
psicanálise, de 2019, foi cumprida a tarefa de abordar a 
complexidade do tema da pulsão com um enfoque clínico. 
Um trabalho coletivo, de escola, vivo e atual; cuja leitura nos 
conduzirá aos meandros inscritos e escritos pela pulsão. 

O conceito de pulsão foi introduzido desde o início da 
psicanálise. É algo que nos interpela constantemente e 
orienta nosso desejo. A novidade introduzida por Freud 
é que a pulsão trata-se de uma força, mas uma força 
constante, diferentemente dos estímulos externos que são 
variáveis. A pulsão recai sobre nós e instiga-nos, levando-
nos a uma ação complexa, não natural. Ela apresenta-se o 
tempo todo e exige um trabalho psíquico. 

O vínculo que há entre pulsão e objeto não é tão estreito, mas 
é da ordem de uma montagem. Essa relação existe, mas não 
é natural, pois não há um objeto adequado que a satisfaça. 
Não há um acoplamento, uma complementariedade entre 
pulsão e objeto. A pulsão apenas o contorna. Assim, a 
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satisfação da pulsão não é atingir o objeto, mas bordejá-lo. 
Esse é o “circuito da pulsão”.

Circuito que se repete infinitamente se considerarmos a 
pulsão como uma força constante. Há algo que se satisfaz 
na pulsão, mas ainda assim traz sofrimento. Por isso temos 
que distinguir entre prazer e satisfação. O que pode ser 
uma satisfação para uma instância psíquica pode gerar 
desprazer para outra. 

Indagar sobre a clínica ou como cada sujeito lida com a 
pulsão leva-nos a ir além, “além do princípio de prazer”, 
como trabalhou Freud em seu texto de 1920. O sintoma 
comporta a pulsão de morte, a repetição e, como diz Lacan, 
o gozo. Há algo que se satisfaz na pulsão, mas traz desprazer 
e empurra o sujeito a uma compulsão. Ele é tomado por 
isso que o faz repetir, mais e mais...

Em “Além do princípio de prazer”, Freud formaliza que “a 
pulsão recalcada nunca deixa de esforçar-se em busca da 
satisfação completa, que consistiria na repetição de uma 
experiência primária de satisfação” (FREUD, 1920, p. 60). 
A satisfação pulsional tem uma dupla impossibilidade: a de 
alcançar a satisfação e a de deixar de buscá-la.

Nesse mesmo texto, encontramos pulsões que não se 
inscrevem como representações no aparelho psíquico. 
Essas trazem um quantum pulsional que obtém um outro 
tipo de inscrição que é no corpo. Esse resto pulsional não 
representado emerge como sintoma por não se articular à 
palavra e, portanto, não pode se ligar a um sentido. É “o 
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que não cessa de não se escrever”. A direção é constante 
e volta sempre ao mesmo lugar para provocar sofrimento. 
É aquilo que na clínica faz barreira à interpretação e que 
insiste em se repetir, o umbigo do sonho, e nos traz uma 
problematização. Freud introduz a pulsão de morte pela via 
da compulsão à repetição. Ele reconhece nessa manutenção 
da repetição a pulsão de morte, que seria a insistência ao 
retorno a um certo estado, a uma certa condição. 

Para além do princípio do prazer, aparece a face opaca da 
pulsão de morte, lei para além de toda lei. A pulsão de morte 
é, em última instância, a responsável pela repetição, fazendo 
com que se retorne sempre a um mesmo lugar; lugar de 
sofrimento e desprazer, o qual proporciona uma satisfação 
paradoxal, para além do princípio do prazer, que faz o sujei-
to gozar de seu mal-estar, traçando as vias por onde circula. 
A necessidade de repetir a mesma coisa é onde se situa o re-
curso de tudo aquilo que se manifesta do inconsciente sob a 
forma de reprodução sintomática. (DIAS, 2006, p. 401-402).

Freud enfatiza a relação entre sofrimento, sintoma e 
masoquismo primário. E esse é o ponto do qual vai partir 
Lacan a fim de desenvolver a questão do gozo.

Lacan chama de gozo o que é intolerável ao organismo, 
quer por falta ou por excesso de estimulação. O gozo é 
sentido como um sofrimento intolerável. Paradoxalmente, 
essa é uma das maneiras pelas quais a pulsão se satisfaz.  
 
Assim como Freud relaciona compulsão à repetição com a 
pulsão de morte, Lacan relaciona a  compulsão à repetição 
com o gozo – este masoquismo que tem satisfação no sofri-
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mento. Masoquismo primordial é o nome mais freudiano do 
gozo em Lacan. O real, alheio ao sentido e à significação, 
teria um papel central na formação de sintomas.

Com a ideia do encontro fracassado, daquilo que volta sem-
pre ao mesmo lugar, Lacan formaliza sobre a lógica do real 
do gozo que substitui a energética freudiana. Essa lógica 
engloba tudo que se encontra relacionado ao “além do 
princípio de prazer” como aquilo que resiste ao simbóli-
co. Está relacionada com a pulsão e não ao desejo. É uma 
lógica do real, de tudo que excede à simbolização, ou seja, 
o que resiste à simbolização – o objeto a. Como a pulsão 
nunca atinge seu alvo, isso implica em um movimento de 
repetição no ensejo de alcançar uma primeira experiência 
de satisfação. Mas essa satisfação nunca é totalmente en-
contrada, mas também jamais renunciada.

Na experiência analítica, não basta isolar os significantes-
mestres que definem o destino do sujeito; é preciso tam-
bém isolar os modos de gozo do sujeito em relação ao Outro. 
Há um saber inconsciente, determinado pelo significante 
recalcado, mas há também um saber de si como sujeito pul-
sional, determinado pelo gozo. Nesse contexto, a psicanálise 
é uma práxis orientada para o núcleo do real, e o papel do 
analista é permitir que a pulsão se presentifique na reali-
dade do inconsciente. A interpretação deve visar não tanto 
ao sentido, mas principalmente à redução dos significan-
tes-mestres a seu não-senso, a seus modos de gozo. (DIAS, 
2006, p. 405). 

A escrita do real na trama dos textos da revista revela a pul-
são em seu estado bruto, onde a clínica se faz presente. 
O impossível da estrutura se atualiza na experiência atra-
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vés dos sintomas, do sofrimento (o necessário), podendo 
ou não chegar a algo que cessa de repetir para o sujeito 
(contingência). O ideal ético da psicanálise, antes do “Bem 
supremo”, almeja o “mal radical” e recusa uma “pedago-
gia pulsional”. Masoquismo, gozo, resíduo não identitário, 
alíngua, perverso polimorfo, real do corpo, identificação ao 
gozo... são nomes que atravessam a clínica do real.

Boa leitura!

Comissão da Revista
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O real que vem à luz na 
linguagem

Labibe Geralda Gil Alcon Mendes1

Resumo: A proposta deste texto é abordar o real 
através do dizer lógico como recurso do analista na 
clínica. A autora interroga: como interpretar o real 
que vem à luz na linguagem? A fim de responder tal 
indagação, ela centrará seus estudos em “O aturdi-
to” e em “A terceira”. Nesses textos, encontram-se 
duas afirmações de Lacan: no primeiro, conforme 
Lacan, o dizer do analista é apofântico, isto é, vem 
iluminar aquilo que está escuro; esse dizer, para 
exercer a função de corte, deve ser um dizer lógico, 
isto é, ter relação com o significante no real. Em “A 
terceira”, Lacan diz que é em alíngua que opera a 
interpretação: alíngua introduz a dimensão fora da 
linguagem, apontando para um saber que ex-siste.

Palavras-chave: Real. Dizer lógico. Corte. Apo-
fântico. Alíngua.

1 Psicanalista. Membro da ATO – escola de psicanálise.
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O real que vem à luz na linguagem

Na década de 1950, Lacan formaliza sua teoria relativa 
ao campo do simbólico e afirma que o inconsciente é 
estruturado como uma linguagem, de modo que a estrutura 
será sustentada a partir da linguística. Posteriormente, na 
década de 1970, Lacan dará cada vez mais prioridade ao 
real. A partir desse momento, o inconsciente permanece 
estruturado como uma linguagem, porém, a linguagem é 
a estrutura com que se motiva a incidência do real, mas 
ela só o é na medida em que é sustentada por alíngua, e 
a linguagem como alíngua não se ordena pela paridade 
S1 – S2.  Dessa forma, a estrutura é abordada a partir 
da topologia. Lacan introduz a topologia como um outro 
recurso, além dos matemas, para formalizar a operação 
analítica.

A topologia de Lacan, como ele próprio afirmou, não é 
substância, teoria ou ficção. Ela opera com cortes nos 
discursos. Lacan afirma em “O aturdito” que “a topologia 
não foi ‘feita para nos guiar’ na estrutura” (LACAN, 1972, 
p. 485). Em seu seminário, de 2015, Arlete Campolina faz 
uma síntese das páginas 36 e 38 do L’etourdit no que se 
refere à retroação: “A topologia se define pela retroação da 
linguagem ao colocar em ato o real do número, ou seja, na 
ordem de sua redução máxima enquanto significante letra, 
marca de ‘a’”.

O que dizer da estrutura? A estrutura é definida “como 
retroação da ordem de cadeia em que consiste a linguagem” 
(LACAN, 1972, p. 485). Campolina esclarece: a retroação 
é o traço da Coisa na estrutura, a Coisa é marcada, sem 
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essa marca na estrutura nada funciona. Tanto topologia 
quanto estrutura são definidas enquanto retroação, e, neste 
sentido, pode-se afirmar que a topologia é a estrutura. No 
mesmo texto “O aturdito”, Lacan diz: “a estrutura é o real 
que vem à luz na linguagem” ( LACAN, 1972, p. 477).

Como interpretar esse real que vem à luz na linguagem?

A interpretação no real coloca em cena a própria realidade 
do inconsciente, que é da ordem da impossibilidade, a qual 
afirma seu estatuto de ex-sistência. Um campo que ex-siste 
ao significante, lugar da repetição, campo da pulsão. Em 
“O Seminário 17: o avesso da psicanálise”, Lacan formula 
sua teoria dos quatro discursos como quatro modos de 
estruturação do laço social (LACAN, 1969-1970). Para 
tal intento, Lacan recorre à escrita algébrica e utiliza os 
seguintes elementos  -  a, S, S1, S2  -  e os distribui em 
quatro lugares diferentes: o lugar do agente ou semblante, 
o lugar do trabalho ou Outro, o lugar da produção e o lugar 
da verdade. A rotação dessas quatro letras por cada um 
desses quatro lugares resulta em quatro matemas, um para 
cada discurso. Centraremos nossa atenção na relação de 
avesso existente entre o discurso do mestre e o discurso 
psicanalítico. O discurso do mestre é a linguagem do 
analisando, essa linguagem se dá em nível da metáfora e da 
metonímia, numa tentativa de predicar o objeto perdido. 
Lacan coloca a frustração como sendo o objeto metonímico 
do desejo, e o deslizamento metonímico se dá pela demanda. 
A linguagem do analisante é tórica, o toro vai sustentar esta 
estrutura de fala que “se especifica pela demanda, cujo 
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O real que vem à luz na linguagem

estatuto lógico é da ordem modal” (LACAN, 1972, p. 474). 
O estatuto modal tem a ver com o sujeito que se interroga a 
respeito do que gostaria de ter, de ser, de saber.

Nesse discurso os elementos se encontram dispostos da 
seguinte maneira:

(significante mestre) é o deslizamento da fala do sujeito.

S2 (saber) é o símbolo que vai fazer falar o S1 que não pode 
falar.

a  (objeto a) é o mais de gozar.

S é o sintoma, significante do sujeito barrado, significante 
letra. Para Lacan, o significante letra é a privação. A priva-
ção é a marca primária na estrutura.

Já o discurso do analista é um dispositivo que toca o real. 
Os elementos desse discurso se acham dispostos da se-
guinte maneira:

O “a” se escreve em cima à esquerda, e se sustenta pelo 
S2, quer dizer, pelo saber no lugar da verdade. É dali que 
ele interpela o S barrado, o que deve dar na produção do 
significante pelo qual se possa resolver sua relação com a 
verdade.

Nesse discurso, o analista se situa no lugar do agente, como 
objeto “a”, causa de desejo. Nesta posição, a linguagem do 

S1

S

S2

a

a

S2

S

S1
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analisante é tórica. O toro vai sustentar esta estrutura de 
fala que “se especifica pela demanda, cujo estatuto lógico 
é da ordem modal” (LACAN, 1972, p. 474). Agindo assim, 
o analista trabalha com uma lógica que não é predicativa, 
esta só serve para o falo. A questão da psicanálise, porém, 
não é o falo e, sim, a mulher,  o que há além do falo. 
Portanto é preciso dizer de uma forma que não seja fálica 
ou metafórica.

Em “O Seminário 17: o avesso da psicanálise”, Lacan 
esclarece: “o significante-mestre, ao ser emitido na direção 
dos meios do gozo, que são aquilo que se chama saber, não só 
induz, mas determina a castração” (LACAN, 1969-1970, p. 
93). O dizer do analista realiza o corte, a castração, e incide 
sobre lalangue: traços de gozo do sujeito. Em “O aturdito”, 
Lacan assinala que o dizer do analista é apofântico, isto 
é, vem iluminar aquilo que está escuro. Esse dizer para 
exercer a função de corte deve ser um dizer lógico, ou seja, 
ter relação com o significante no real. O significante no real 
é o sinthome, é poesia, não tem significação, é apenas um 
conjunto de sons, mas porta a verdade do sujeito. 

Em “A terceira”, Lacan afirma: “é em alíngua que opera 
a interpretação” (LACAN, 1974, p. 189). Alíngua introduz 
a dimensão fora do sentido, apontando para um saber 
que ex-siste. Alíngua é a marca da inscrição da letra no 
inconsciente. Em “O Seminário 20: mais, ainda”, Lacan 
afirma: “o significante mestre é o Um encarnado na 
alíngua, algo que resta indeciso entre o fonema, a palavra, 
a frase, mesmo todo o pensamento” (LACAN, 1972-1973, 
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O real que vem à luz na linguagem

p. 196). Ao comentar a obra de Lacan “O Seminário 9: a 
identificação”, Sérgio Becker, durante seu seminário, 
realizado em Belo Horizonte, em 2015, diz : “quando o real 
aparece na experiência da análise, o traço unário aparece”. 

Repetição diz da insistência da pulsão e está ligada a uma 
consequência do objeto perdido. Assim, num esforço de 
reencontro, o gozo aparece, e que só pode sê-lo ao ser 
reconhecido pelo efeito de marca. O traço unário é aquilo 
pelo qual se marca a repetição como tal.

Recortei três momentos de um caso clínico em que a 
repetição se faz presente. Chamarei de Maria a cliente 
deste relato. Maria vivencia sintoma fóbico: medo de 
dirigir. Associa  esse medo pelo fato de ter visto um ladrão 
entrando em sua casa.

1º recorte: No início da análise ela diz: Descobri, a análise 
é como um livro. Vou ter que passar página por página. A 
analista: para livrar-se. Angustiada, Maria diz: Acho que 
a minha questão não tem relação com o ladrão, traz o seu 
drama. Analista: Se correr o bicho pega, se ficar o bicho 
come. Analisanda: Então só me resta andar.

Em seguida, Maria volta a dirigir.

2º recorte: Um ano depois, o medo de dirigir retorna. 
Associa algo, e conclui dizendo: Hello “Maria!” como se 
dissesse pra si mesma: Preste atenção! A analista: Hello? Ela: 
Relou de relar? Em “O aturdito”, Lacan afirma: “começo 
pela homofonia, da qual depende a ortografia” (LACAN, 
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1972, p. 493). “Hello” é equívoco de (relou de relar). Em 
“A terceira”, Lacan esclarece: “não há letra sem alíngua”. 
E se interroga: “como é que alíngua pode precipitar-se na 
letra?” (LACAN, 1974, p. 193). O som de alíngua não tem 
sentido, mas pode adquirir sentido por meio do equívoco. 
A interpretação por equívoco privilegia a homofonia e os 
jogos com a língua. O equívoco é puro jogo fonemático, 
está na ordem do mais de gozar.

“Não é porque o inconsciente é estruturado como uma 
linguagem, que alíngua não vai jogar contra seu gozar, pois 
ela se constitui a partir desse próprio gozo.” (LACAN, 1972, 
p. 493). O sujeito só consegue ficar livre desse gozo fora da 
linguagem pelo significante. O analista vai trabalhar com 
o significante fundante da linguagem, que é o significante 
letra. O corte opera na fundação da linguagem. Não é 
qualquer palavra que transporta alíngua.

3º recorte: Angustiada, a analisanda traz o significante 
solapar. A analista desarticula  esse significante. A 
analisanda diz: eu só, lá os dois, par.

Em “A terceira”, Lacan nos diz “é unicamente sobre o 
significante que incide a intervenção analítica, que algo 
do campo do sintoma pode recuar” (LACAN,1974, p. 
200). A analista vai realizar o dizer lógico, este dizer não 
tem a ver com a linguagem, mas com o significante no 
real. Ela, ao não escutar as circunstâncias, tem a chance 
de escutar o S2, que é o dizer dos ditos da analisanda 
(solapar). Ao desarticulá-lo a partir de lalangue, a analista 
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encontra o saber inconsciente S1, isso se dá através da 
torção de voz.  Com a torção de voz, a analista realizará 
o dizer da enunciação para que a captura do objeto caia, 
e, desta forma, a analisanda fique livre deste gozo fora da 
linguagem. Dito de outra forma: a análise é como um livro, 
em que o sujeito passa página por página, para livrar-se 
do objeto que sustentava a sua verdade e tamponava a sua 
falta. 

Resumen: El propósito de este texto es tratar 
lo real a través del decir lógico como recurso del 
analista en la clínica. La autora interroga: ¿Cómo 
interpretar lo real que sale a la luz en el lenguaje? 
Para responder a tal pregunta, ella centrará sus 
estudios en “El aturdito” y en “La tercera”. En 
estos textos, encontrará dos afirmaciones de Lacan: 
en el primero, de acuerdo con Lacan el decir del 
analista es apofántico, es decir, viene a iluminar 
aquello que está oscuro; este decir, para ejercer la 
función de corte, debe ser un decir lógico, queire 
decir, tener relación con el significante en lo real. 
En “La tercera”, Lacan dice que es en lalengua 
que opera la interpretación: lalengua introduce 
la dimensión fuera del lenguaje apuntando a un 
saber que ex-siste. 

Palabras clave: Real. Decir lógico. Corte. 
Apofántico. Lalengua.
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Pulsão e movimento

Rosana Scarponi Pinto1

Resumo: O presente texto aborda o conceito de 
pulsão e de circuito pulsional, a partir do enlaça-
mento do sujeito com o semelhante e com o Ou-
tro. A falta, estruturante e constitutiva, gera uma 
repetição que movimenta o circuito entre pulsão 
de vida e de morte entrelaçadas.  A experiência 
analítica poderá favorecer o analisante, num tra-
balho com o inconsciente, a descobrir caminhos 
mais satisfatórios para seu sintoma a partir da im-
possibilidade do objeto.

Palavras-chave: Pulsão. Circuito pulsional. Cor-
po erógeno. Objeto. Repetição. Gozo. Pulsão de 
morte.

A pulsão inaugura o humano e o corpo como erógenos. Só 
há essa possibilidade a partir do ir e vir numa borda entre o 
somático e o psíquico, entre o eu e o outro.

Sobre esse tema, Eduardo Colombo (2011) em sua “Crí-
tica epistemológica à noção de pulsão”, faz uma ressalva 
sobre o perigo de reduzir a concepção de pulsão a ideias 
mecanicistas que a tornam materializada, concreta. Quan-

1 Psicanalista. Membro da ATO – escola de psicanálise.
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do nos ancoramos em tais pressupostos, incorremos em 
múltiplos enganos, como, por exemplo, substancializar e 
fechar o conceito, que é, na verdade, extremamente abstra-
to e complexo.

“As pulsões são entidades míticas, magníficas em sua im-
precisão. Em nosso trabalho, não podemos desprezá-las, 
nem por um só momento, de vez que nunca estamos se-
guros de as estarmos vendo claramente.” (FREUD, v. 22, 
1932, p. 103).

Diante de tal complexidade, o presente trabalho consiste 
em organizar algumas ideias que foram discutidas em se-
minários e cartel sobre o tema, para prosseguirmos no per-
curso da elaboração.

O conceito de pulsão está intimamente associado à noção 
de movimento, interação e trabalho, a partir do corpo e da 
sexualidade.

Aos poucos, o corpo vai sendo trilhado pelas marcas deixa-
das na experiência com o semelhante e o Outro, num diá-
logo constante. A troca vai ocorrendo em torno das zonas 
erógenas e seus orifícios, apoiada na necessidade. Tais ex-
periências de prazer e desprazer erotizam o corpo e cons-
tituem o campo da sexualidade para a psicanálise. Freud 
(1924) ressalta que nada de importante ocorre no organis-
mo sem contribuir com algum componente para a excita-
ção da pulsão sexual. Essas vivências exigem uma significa-
ção, uma representação psíquica, visando uma organização 
desses registros.
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O psiquismo vai se constituindo, num enlace entre pulsões 
e representações, através das quais as primeiras são conhe-
cidas. O núcleo do inconsciente consiste de representan-
tes pulsionais que querem descarregar sua catexia. Sendo 
assim, não existe para a pulsão a antítese entre consciente 
e inconsciente, porque mesmo neste último sistema, ela 
só pode ser representada. Reforçando esses aspectos, La-
can (1964) fala da pulsão como uma montagem pela qual a 
sexualidade participa da vida psíquica, com a estrutura de 
hiância que é a do inconsciente. 

Mas nem tudo há de ser representado e assimilado na in-
teração do eu com o mundo. Há uma inadequação nessa 
relação e dela surge o desejo de obter uma cota a mais de 
satisfação, que ficou faltando. Desse ponto de falta surge um 
conflito psíquico que impele o circuito pulsional a se movi-
mentar, a trabalhar. A pulsão repete o seu trajeto, buscando 
retornar ao objeto sonhado, alucinado, mas o que encontra é 
sempre um objeto provisório e fugaz. “O alvo da pulsão, sua 
satisfação está no seu retorno em circuito, já que nenhum 
objeto jamais a satisfará.” ( LACAN, 1964, p. 177).

Essa inadequação, esse mal-estar que se presentifica nas 
relações, foi retratado na composição de Chico Buarque “O 
que será? (À Flor da pele)”:

“O que será que me dá... que brota à flor da pele, será que 
me dá... e que me faz mendigo, me faz suplicar... o que não 
tem remédio... o que não tem receita... que me perturba o 
sono... o que não tem governo, nem nunca terá, o que não 
tem juízo.” 
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O sujeito atravessado pela pulsão e diante dos impasses 
inerentes à demanda de amor busca pela fantasia uma 
maneira particular de fechar o intervalo existente nos 
encontros e de obturar sua divisão. Jacques Sédat (2013) 
destaca que o contexto da sexualidade em Freud evidencia 
a dimensão essencial do infantil, enquanto elaboração 
fantasmática da maneira pela qual o corpo foi afetado pela 
mãe. A partir daí cada um irá buscar um tipo de satisfação, 
mesmo que seja na dor ou na insatisfação, revelando o 
circuito pulsional como memória fantasmática do próprio 
corpo.

Então, segue-se a pergunta: quais as possibilidades do 
processo analítico modificar o circuito pulsional, cuja 
própria estrutura é de uma repetição?

Na “Conferência XXXII”, de 1932, para exemplificar a 
natureza plástica da pulsão sexual, Freud diz que uma 
pulsão pode associar-se a outra proveniente de outra fonte 
e que uma satisfação pode ser substituída por outra. Como 
exemplo de mudança da relação da pulsão com a finalidade 
e com o objeto, ele cita a sublimação. Assim, ocorre com 
a transformação da curiosidade sexual infantil em desejo 
de saber, na fase da latência. Neste processo há um desvio 
da libido, sempre carregada de elementos pulsionais, para 
valores sociais e culturais. 

Freud considerou a capacidade de sublimar essencial 
no resultado do tratamento, mas advertiu que nem 
todo neurótico tem talento para tal. Sobre a sublimação, 
Laplanche e Pontalis (1988) consideram que faltou uma 
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sistematização dessa teoria em termos metapsicológicos, 
ficando enigmática em muitos pontos. Lacan (1959-
1960) ressalta que na sublimação há a elevação do objeto 
à dignidade da coisa, ou seja, não há um objeto positivado. 
Este se transforma num signo da impossibilidade de acesso 
ao objeto.

Apesar de ser uma saída mais favorável para o paciente, a 
sublimação não é o objetivo do tratamento. Freud (1916) 
diz que o objetivo do trabalho analítico é tornar conscien-
te o que é inconsciente, remover os recalques, preencher 
lacunas de memória e que não dá para subestimar uma 
modificação interna dessa ordem. É importante lembrar 
que numa primeira fase do recalque (recalque original), ao 
mesmo tempo que um representante pulsional é recalca-
do, estabelece-se uma fixação em torno da qual decorre a 
compulsão à repetição, motor do circuito pulsional. Nesse 
sentido, tornar consciente o recalcado significa uma desco-
berta não só do inconsciente, mas do próprio circuito pul-
sional (SOLER,1995).

Sobre a força das moções pulsionais, Freud (1937) diz que 
não há como acabar com as exigências pulsionais, pois não 
há homem sem pulsão, mas fala de algo que pode ser gros-
seiramente descrito como um “amansamento”. Isto signi-
fica dizer da possibilidade do representante pulsional ser 
admitido, consentido no ego, ficar em harmonia com este, 
tornando-se acessível a influências de outras tendências no 
ego, sem buscar a satisfação de forma independente. No 
entanto, ressalta que o resultado satisfatório desse “aman-
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samento” depende da força da pulsão, da força do ego e 
do tratamento desse conflito dado pelo recalque. A análise 
leva o Ich a rever seus antigos recalques, embora partes dos 
antigos mecanismos permaneçam intocados pelo trabalho 
da análise.

Ao longo de suas elaborações, Freud vai percebendo um fa-
tor de complexidade para a mudança do circuito pulsional, 
que seria o da satisfação da pulsão para além do princípio 
do prazer. Freud (1920) anuncia que a compulsão à repeti-
ção é suficientemente poderosa para desprezar o princípio 
de prazer. Ele declara seu espanto, dizendo que se acostu-
mou a ver nas pulsões um fator impelidor no sentido das 
mudanças e desenvolvimento, mas agora precisa reconhe-
cer que tendem à restauração de um estado anterior, a uma 
expressão conservadora da substância viva. Portanto, Freud 
viu na busca de satisfação, também, uma expressão da pul-
são de morte, pois esse retorno a um ponto de partida, de 
alguma forma, é o eco da tendência que leva o organismo 
a retornar ao seu estado primordial, ao mundo inorgânico. 
A pulsão de morte fica associada desde o início à pulsão de 
vida numa equação de duas quantidades desconhecidas.

Então, nessa batalha que se constitui por uma repetição 
estrutural entre a vida e a morte e pela divisão que inau-
gura o psiquismo, concluímos com a afirmação de Freud 
que: “Não existe uma regra de ouro que se aplique a todos: 
todo homem tem de descobrir por si mesmo de que modo 
específico ele pode ser salvo.” (FREUD, v. 21, 1927, p.103).
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Abstract: The present text approaches the concept 
of drive and drive circuit, from the bonding of the 
subject with the similar and with the Other. Lack, 
structuring and constitutive, generates a repetition 
that moves the circuit between intertwined life 
and death drives. The analytic experience may 
favor that, working with the unconscious, the 
analyst can discover more satisfactory paths to its 
symptom, from the impossibility of the object.

Keywords: Drive. Drive circuit. Erogenous body. 
Object. Repetition. Enjoyment. Death drive.
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Pulsão, corpo e dizer do analista 
                                                                                              

Crasso Campanha Parente1 

Resumo: O artigo propõe uma reflexão acerca da 
enigmática conceituação das pulsões em “O Semi-
nário 23: o sinthoma”, quando Lacan argumenta 
que “as pulsões são, no corpo, eco do fato de que 
há um dizer” (LACAN, 1975-1976, p. 18). Tal con-
ceituação implica a articulação das pulsões com a 
clínica e o corpo, uma vez que é pelo equívoco que 
o dizer do analista opera a interpretação que faz 
ressoar o significante no corpo. 

Palavras-chave: Pulsão. Corpo. Dizer do analis-
ta. Nó borromeano. Sinthoma.

A pulsão é um dos conceitos fundamentais em psicanálise 
e implica o que está entre o somático e o psíquico. Esse 
conceito se complexificará ao longo das elaborações de 
Freud. No texto “Os instintos e suas vicissitudes”, de 1915, 
Freud diz que a pulsão é uma Konstante kraft , uma energia 
constante, cuja fonte está no corpo, tem como objetivo 
a sua descarga e, para isso, necessita de um objeto e de 
um alvo. O sintoma seria uma satisfação substitutiva. Na 

1  Médico e psicanalista.
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relação com o Outro, a pulsão inicialmente está ligada aos 
furos do corpo, pulsão oral e anal, e posteriormente ela é 
unificada em torno do falo.

A partir da segunda tópica freudiana, apresentada em 
“Além do princípio de prazer”, de 1920, e dos impasses 
de sua clínica, tais como a reação terapêutica negativa, 
as repetições observadas nos traumas de guerra, nos 
sintomas e nas brincadeiras infantis, Freud introduziu 
a pulsão de morte, que passou a fazer oposição à pulsão 
de vida, teorizada anteriormente. A pulsão de morte seria 
uma energia desligada, regida pelo princípio do nirvana 
e que ultrapassaria o princípio do prazer. Ela teria uma 
tendência de retorno do ser vivo ao inanimado, com a 
descarga completa de pulsão, à morte. Para Freud haveria 
algo de traumático ligado à pulsão de morte que repete-se 
no sintoma. E isso escutamos do sujeito em análise.

Lacan (1964) também aborda a pulsão como conceito 
fundamental, mas assinala que há apenas uma pulsão, 
a pulsão de morte. Além disso, acrescenta, aos objetos 
freudianos, seio, fezes e falo, os objetos olhar e voz. No 
trajeto da pulsão, o objeto a é contornado e o alvo é a própria 
borda de um buraco do corpo, isto é, a boca, o ânus, o olho 
e o ouvido. 

Para ele, as pulsões oral e anal estariam ligadas à demanda, 
e as pulsões escópica e invocante ligadas ao desejo. Esses 
objetos são as vestimentas do objeto a que ele segue 
elaborando, e, nesse contexto, o objeto a é considerado 
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como causa de desejo e, posteriormente, nos tempos de “O 
Seminário 16: de um Outro ao outro” como mais-de-gozar. 
O mais-de-gozar está diretamente relacionado à pulsão e 
suas repetições, ou seja, à pulsão de morte. A partir daí, o 
gozo concentrará a atenção de Lacan. O gozo passa a ser 
articulado a partir das modalidades de gozo: gozo do Outro, 
gozo fálico e sentido também na escrita do nó borromeano 
que foi apresentado por Lacan em “O Seminário 19: ...ou 
pior”. 

Nesse seminário, de 1971-1972, Lacan articula a estrutura 
que faz corpo, que é o recalque originário. O recalque 
originário é o que estrutura o aparelho psíquico e é um 
dos destinos da pulsão. No início da estruturação psíquica, 
tudo que é desprazeroso vai formar o conteúdo recalcado, 
portanto o que se recalca são rasuras, marcas do outro 
no corpo ao natural. Essas marcas são traumáticas e não 
escrevem nada. São essas marcas recalcadas, anteriores à 
palavra, que constituirão a estrutura desse ser falante. E 
desde então o corpo deixa de ser natural e passa a ser um 
corpo marcado pela fala e pelo afeto do Outro. O recalque 
originário introduz um buraco que é o vazio de significação, 
e, portanto, um furo nesse corpo. E enquanto tal, o buraco 
possui uma borda significante, que é o significante Um, 
significante do Nome-do-Pai e que é a estrutura.

Essa estrutura faz-se corpo após a entrada do imaginário 
que lhe dá consistência. Aí, Lacan vai escrever a letra, 
o objeto a. A letra é A mulher na estrutura, por isso 
Lacan diz que não há um significante para A mulher. As 
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vestimentas do objeto a dão consistência ao furo. O furo 
é uma falha, uma falta, é a escrita real da estrutura. Essas 
marcas traumáticas recalcadas estão para sempre perdidas 
e formam os pedaços de real. Real que é impossível. Assim, 
escreve-se a estrutura, a escrita do nó borromeano de três, 
três real, que fez corpo.

Essa estrutura, que fez corpo, é ponto de letra que parasita 
toda a linguagem, fazendo pulsar uma repetição que reitera 
essa falta. Tal reiteração, Lacan (1971-1972) a abordou 
em “O Seminário 19: ...ou pior”, quando introduziu o 
“há Um”, o significante Um. Esta é a estrutura que, na 
matemática, é Um cardinal, que reitera o “mais um” dessa 
falta. Esse Um repete-se e manifesta-se no sintoma e na 
linguagem. Esse significante Um é o significante-mestre, 
que repete-se em toda a linguaguem como estrutura que 
fez-se corpo, ele assegura a unidade dessa copulação do 
sujeito com o saber. Ele não é um significante qualquer, ele 
é a ordem significante.

Para articular com o Um, Lacan, em “O Seminário 20: 
mais, ainda”, de 1972-1973, elabora o conceito de lalangue. 
Ela é um sistema fonemático ligado aos afetos, que é para 
ele o que constitui o corpo do simbólico. O inconsciente é 
feito de lalangue, a língua dita materna. A linguagem é o 
esforço feito para dar conta de lalangue, ou seja, ela é feita 
de lalangue e é uma elocubração de saber sobre a própria 
lalangue. Portanto o inconsciente é um saber-fazer com 
lalangue. “Lalangue nos afeta por tudo que ela comporta 
de efeitos, de afetos.” (LACAN, 1972-1973, p. 273). Esses 
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efeitos já estão ali desde o início como saber que não tem 
nada a fazer. Não há lalangue sem a letra e não há letra 
sem lalangue. Ela vem do outro e precipita-se na letra. O 
S1, essa estrutura que é ponto de letra, encarna os sons de 
lalangue vindos do Outro. “O Um encarnado em lalangue 
é algo que justamente permanece indeciso entre o fonema, 
a palavra, a frase ou mesmo todo o pensamento.” (LACAN, 
1972-1973, p. 273). 

Se inicialmente introduzimos o campo do gozo e depois o do 
inconsciente, agora será abordado o campo do imaginário 
que dá consistência ao nó borromeano.

No imaginário do nó borromeano, Lacan situa o corpo, 
enquanto o próprio saco que dá consistência ao falasser – 
termo que substitui sujeito – e que possui buracos e que 
precisa ser amarrado. As trocas com o outro são realizadas 
por esses furos cujas bordas são marcadas pelas pulsões. 
Destaque-se aí, por exemplo, que o ouvido é um buraco 
no corpo que não se fecha, e a voz, como vestimenta do 
objeto a, que incide, marca esse buraco. O falasser diz ter 
um corpo, não diz ser um corpo. Esse corpo que ele tem e 
idolatra é tratado como um objeto móvel e é um abismo, que 
está sempre prestes a desenlaçar. O corpo aí é pensado com 
uma ideia, um sentimento que envolve um amor-próprio. 
O ego é esse corpo imaginário, que possui buracos.

Esses buracos são, portanto, onde incide o gozo do Outro 
– gozo feminino, gozo Outro, gozo do corpo –, que se dá 
na invasão do real sobre o imaginário. Ele está fora do 
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simbólico e incide sobre o corpo, pois quem goza é o corpo. 
O sintoma, é portanto, um gozo do Outro e tem um sentido. 
No capítulo 9 de “O Seminário 20: mais, ainda”, Lacan faz 
uma divisão entre campo do gozo, da pulsão de morte e 
o do semblante que é o sentido. O sintoma está entre os 
dois campos. Sentido é quando o imaginário recobre o 
simbólico, e o real é o que está fora do sentido. O  campo do 
gozo é o campo do Um, ali onde não há relação sexual. Ele 
repete no sintoma porque não há relação e por isso é aí que 
o dizer do analista vai operar, produzindo perda de sentido.

Esse gozo do Outro é quando o real recobre o imaginário, 
são os buracos desse corpo. Por isso Lacan diz que o gozo do 
Outro é o verdadeiro buraco, porque o Outro é uma matriz 
de dupla entrada: objeto a e Um, S1. Essa é a estrutura do 
corpo em ponto de letra. O Outro é reduzido ao objeto a, 
mais-de-gozar e causa de desejo. O gozo é tratado com o 
dizer do analista.

O analista opera o dizer pelo discurso analítico. O objetivo 
do dizer do analista é uma redução de sentido do sintoma 
à própria estrutura, ao Um. Nesse discurso, o S1 está 
desarticulado do S2 debaixo da barra do recalque. Esse S1 
que é produto desse discurso faz função de Nome-do-pai 
e sustenta a escrita do corpo. Lacan, em “O Seminário 20: 
mais, ainda”, qualifica o S1 como o significante do gozo. O 
S2, que é o saber inconsciente, está no discurso do mestre 
no lugar do Outro, mas no discurso do analista, ele vai 
ocupar o lugar da verdade. Assim, esse significante S2, ao 
ser escutado pelo analista no dito do analisante, deixa de 
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ser um significante qualquer e passa a ser o significante 
da verdade, lembrando que toda verdade é um semi-dizer. 
Então o saber é deslocado para o lugar de verdade no 
discurso do analista.

O analista faz o ato, pura torção de voz; como o agente do 
discurso, faz semblante de objeto a, que é causa de desejo. 
Ele faz o equívoco com as sonoridades de lalangue desse 
significante S2, da verdade. Assim, nesse ato, ele separa 
o significante da verdade em simbólico e em sinthoma, 
ou seja, o S1. Esse S1, que é o produto do discurso do 
analista, é também nome-do-Pai e faz função de sinthoma, 
desarticulado do S2. Aí, faz aparecer a não relação sexual. 
Esse S1 que faz função de Nome-do-pai, que amarra o nó 
borromeano. Assim, esse discurso faz também aparecer a 
falha, a instância da letra, com efeito de real sobre o corpo. 
Isso possibilita um franqueamento do gozo do Outro ao 
saber inconsciente. Essas letras se reorganizam em um 
significante letra, que é um conjunto aberto de letras que, 
ao se fechar, produz um novo saber inconsciente.

Os sons de lalangue operam sobre o sinthoma, tendo efeito 
sobre o corpo. O ato analítico faz aparecer a estrutura 
do nó borromeano, onde sustenta-se esse corpo que faz 
consistência e que não se desamarra. Ao mesmo tempo 
que sustenta a amarração do corpo, o dizer do analista 
ex-siste ao dito e faz ressaltar o real. A emergência do 
real faz ex-sistir, com a desarticulação do simbólico e do 
imaginário e, ao mesmo tempo, uma nova escrita do nó 
de quatro elementos e com perda de sentido. Um novo 
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saber inconsciente se escreve a partir do S1, encarnação 
de lalangue. Há uma perda de sentido, o que faz operar 
uma mudança na economia do gozo. O analista, na função 
de agente e de semblante de objeto a, opera com seu dizer 
uma acomodação de algo do gozo do Outro. É na função de 
Nome-do-Pai que o S1 faz-se sinthoma, sustenta uma nova 
escrita do nó borromeano de quatro barbantes e uma nova 
configuração escreve-se. Seus efeitos são sentidos nesse 
corpo imaginário, nesse ego, que se modifica para dar uma 
nova consistência imaginária a essa estrutura.

Assim, a experiência de análise promove uma redução 
do sentido, ou seja, redução desse corpo a sua função de 
consistência real, na escrita do nó de quatro que é amarrado 
pelo sinthoma. Ao final de sua análise, o falasser é reduzido 
à escrita real do corpo, ponto de letra onde o Outro é 
reduzido ao Um e ao objeto a, que são homólogos. É esse 
saber-fazer com o sinthoma que sustenta a singularidade 
do gozo do falasser. O Um, singular, onde escreve-se o 
significante da existência, significante novo que emerge no 
final de análise.

Resumen: El artículo propone una reflexión sobre 
la enigmática conceptualización de las pulsiones 
en “El Seminario 23: el sinthome”, cuando Lacan 
argumenta que “las pulsiones son, en el cuerpo, 
eco del hecho de que hay un decir” (LACAN, 
1975-1976, p. 18). Tal conceptualización implica la 
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articulación de las pulsiones con la clínica y com el 
cuerpo, ya que es por el equívoco que el decir del 
analista opera la interpretación que hace resonar el 
significante en el cuerpo.

Palabras clave: Pulsión. Cuerpo. Decir del 
analista. Nudo borromeo. Sinthome.
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A pulsão e a perversão: uma 
abordagem freudiana

Raul Macedo Ribeiro1

“Somos um signo à espera de interpretação.”

(Hölderlin – Mnémosyne)

“O mundo não foi criado de uma vez por todas para cada um 
de nós. Ele incorpora, no curso da vida, coisas de que não 
suspeitávamos.”

(Marcel Proust – Em busca do tempo perdido)

Resumo: A partir do significante freudiano Ges-
chlechtstrieb e de um artigo de Jacques Sédat, 
“Pulsion d’emprise – Introduction à la perversion 
freudienne”, este trabalho propõe-nos pensar a re-
lação entre a pulsão e a perversão sob a ótica freu-
diana.

Palavras-chave: Geschlechtstrieb. Pulsão. Poli-
morficamente perverso. Perversão. Perverso poli-
morfo.

Tal como o bloco mágico – objeto escolhido por Freud para 
representar dois elementos incompatíveis e essenciais ao 

1 Psicanalista em Belo Horizonte. Participa do “Quatrième Groupe – 
Organisation Psychanalytique de Langue Française” – Paris.
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aparelho psíquico, ou seja, uma capacidade ilimitada de 
permeabilidade e simultaneamente a inscrição de sulcos 
indeléveis –, este escrito que ora se inicia, toma como seu 
pano de fundo as sulcagens de um outro texto e as associa-
ções que dele decorrem.

Em “Pulsion d’emprise – Introduction à la perversion 
freudienne”, Jacques Sédat distingue, a partir de uma 
perspectiva estritamente freudiana, duas categorias: a do 
“polimorficamente perverso”, campo no qual o psiquismo 
se constitui, e a da perversão propriamente dita, noire, na 
qual um sujeito se exclui da humanidade, indiferente à 
banalidade do mal (SÉDAT, 2009).

No intuito de iniciarmos uma delimitação, em Freud, entre 
o conceito de “polimorficamente perverso” e a perversão 
propriamente dita, citamos o prefácio, de 1920, à quarta 
edição do “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, 
onde Freud escreve:

Pois, já faz muito tempo que Arthur Schopenhauer, o 
filósofo, mostrou à humanidade o quanto suas atividades são 
determinadas pelos impulsos sexuais, no sentido comum da 
expressão. Certamente seria impossível que todo um mundo 
de leitores banisse tão completamente de suas mentes uma 
afirmação de tal importância. E quanto à nossa “extensão” 
do conceito de sexualidade, que se tornou necessária pela 
análise de crianças e dos que se chamam os pervertidos, 
quem quer que olhe com desdém a psicanálise do alto de 
sua superioridade, deveria recordar quão intimamente essa 
ideia da sexualidade ampliada da psicanálise coincide com o 
Eros do divino Platão. (FREUD, 1905, p.134). 



Raul Macedo Ribeiro

Revista da ATO – escola de psicanálise, Belo Horizonte, ano 5, n. 5, p. 41-49, 2019 43

Pu
lsã

o 
e 

cl
ín

ic
a

Destacamos, da citação acima, duas observações: a 
primeira sobre a “extensão” do conceito de sexualidade, 
que se tornou necessária pela análise das crianças e dos 
que se chamam os pervertidos. A segunda, refere-se à 
coincidência entre a ampliação da ideia de sexualidade em 
psicanálise com o Eros do divino Platão. 

Jacques Sédat – psicanalista do “Espace analytique”, em 
Paris, e respeitado historiador da psicanálise – nos sugere 
que Freud, ao se referir ao Eros do divino Platão, evoca-nos 
a ideia de como a cultura antiga “... é marcada por uma 
prevalência da pulsão sobre o objeto, enquanto que no 
pensamento judaico-cristão o objeto é exterior e valorizado 
às expensas da pulsão” (SÉDAT, 2009, p. 15). Sobre o 
alargamento do conceito de sexualidade, em função da 
análise das crianças e dos que se chamam os pervertidos, 
Sédat  (2009) observa que Freud para ser capaz de postular 
uma sexualidade infantil – anterior à puberdade e à saída 
do Édipo – teve que inventar novos conceitos. 

Segundo o autor, dois termos freudianos importantíssimos 
passaram despercebidos e foram invariavelmente 
deformados pelos seus tradutores. São os seguintes: 
Geschleschtstrieb, que aparece em uma única tradução 
francesa como pulsion de genre; e Verlötung, traduzido em 
francês por soudure.

Retornando ao “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” 
para exemplificar de que modo se apresenta, em uma de 
suas passagens, a importante deformação na tradução do 
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texto freudiano. Ao invés de encontrarmos uma tradução 
correta para o termo Geschleschtstrieb – tal como foi escri-
to, por Freud, em alemão – encontramos, em português, a 
tradução “instinto sexual” ou “pulsão sexual”, que seria a 
justa tradução para sexualtrieb. Freud diz:

Foi-nos feita a observação de que incorríamos no ato de 
considerar a conexão entre  instinto sexual (sexualtrieb) e 
o objeto sexual mais estreita do que é na realidade. Como 
nos ensina a experiência, nos casos considerados normais, 
o instinto sexual (sexualtrieb) e o objeto sexual estão 
meramente soldados (Verlötung) um no outro – fato este 
que arriscamos deixar passar em virtude da uniformidade 
do quadro normal, em que o objeto parece constituir parte 
integrante do instinto. Somos, assim, alertados a afrouxar 
o laço que, em nossos pensamentos, estabelecemos entre 
o instinto e objeto. Parece provável que o instinto sexual 
(tradução incorreta do termo alemão  geschleschtstrieb) 
seja em primeiro lugar, independente de seu objeto, nem é 
provável que sua origem seja determinada pelos atrativos de 
seu objeto.  (FREUD, 1905, p. 148-149).

O que é importante a ser ressaltado aqui é que há um termo 
específico utilizado por Freud para designar uma pulsão 
inerente ao infans, que é independente do objeto e que, 
provavelmente, sua origem sequer advenha dos encantos de 
qualquer objeto externo. Nesse sentido, seria uma pulsão 
anobjetal tal como é anobjetal o narcisismo primário. 

Jacques Sédat (2009) observa que, se Freud tomou o 
cuidado de diferenciar sexualtrieb de Geschleschtstrieb, 
é por considerar que a pulsão primordialmente infantil 
desconhecia tanto a diferença de sexos, quanto a sexualidade 
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adulta, e, por ser correlata ao narcisismo primário, anobjetal, 
tal pulsão seria orientada em direção ao gênero humano 
(das geschlecht), valendo, pois, como busca de identidade, 
ou seja, como uma pulsão identitária.  

Um outro aspecto do termo a ser observado é que 
geschlescht em alemão não tem nenhuma relação com o 
termo anglo-saxão gender, que nos reenvia à ideia de ser 
homem ou de ser mulher ou de qualquer gênero que se 
queira postular.

Desse modo, a Geschleschtstrieb seria responsável pelo 
advento de um gênero que se inaugura, do ponto de 
vista ontogenético, pelo ato mesmo da representação 
(da vorstellung). Seria conveniente pensarmos em uma 
sarchvorstellung do corpo, o que dará origem ao que será 
vivenciado pelo que designa a expressão: o corpo próprio. 
Ou seja, o corpo do infans, a princípio, biológico – fadado 
ao desconforto de se sentir continuamente e sem recursos 
face ao desamparo –, por meio da Geschleschtstrieb, advirá 
como corpo elementarmente psíquico. O polegar, tomado 
para apaziguar a tensão dos lábios, acabará por funcionar 
como molde na busca dos objetos sexuais externos, o que 
faz aparecer o fenômeno da repetição e a consequente 
busca de satisfação da sexualtrieb, propriamente dita.

Segundo Jacques Sédat (2009), a pulsão de gênero visa tão 
somente a cessação do desprazer ligado às tensões internas 
do organismo e, por essa razão, cria objetos fortemente 
disponíveis e permanentes, sem os quais a representação 
da permanência do próprio corpo seria ameaçada pela 
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impossibilidade de fazer cessar o desprazer. Tais objetos, 
inaugurados pela Geschleschtstrieb, trazem a marca do que 
é imprescindível à vida do corpo psíquico e, por isso, não 
se ajustam à ideia de o que menos importa à pulsão é o 
objeto. A pulsão de gênero – se assim a traduzirmos para 
o português – cria objetos sem os quais o corpo biológico, 
assolado pelas tensões internas, jamais alcançaria o status 
de corpo próprio. 

O termo verlötung – soldagem –, usado, por Freud, para se 
referir à pulsão de gênero, elucida a relação que se dá entre 
essa pulsão e a criação de seus objetos, o que, para Freud, 
constitui-se como a origem da perversão propriamente 
dita, ou seja, da perversão noire, em que um sujeito se 
exclui da humanidade indiferente à banalidade do mal. 
Sédat comenta:

Com efeito, ela [a pulsão de gênero] encontrará sua 
finalidade na pulsão de domínio, que consiste não em 
investir em um objeto, mas em confiscá-lo para manter com 
ele um laço fixo. Dizendo de um outro modo, trata-se de 
erradicar a dimensão aleatória de todo e qualquer objeto 
exterior pelo abuso a que se faz submeter um objeto que 
deve ser mantido sempre ao seu alcance; este objeto deve 
ser radicalmente compatível com o propósito da pulsão 
assexual, que cria e anima seu objeto, como as marionetes 
dos contos de Hoffman. (SÉDAT, 2009, p. 17).

Freud, tanto no “Três ensaios sobe a teoria da sexualidade” 
quanto no “Além do princípio de prazer”, refere-se à pul-
são de domínio como uma pulsão que visa controlar o outro 
e o mundo, e sendo a pulsão de saber – a Wisstrieb –  um 
derivativo dela.
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No sentido freudiano, podemos inferir que a perversão 
consiste na denegação da inadequação fundamental entre a 
pulsão e o objeto, ou seja, inadequação fundamental entre o 
que queremos e o que encontramos, ou ainda a inadequação 
fundamental entre nossa pretensão em relação ao saber e a 
marca do impossível que se liga ao campo do saber. Daí ser 
possível inferir que todo idealismo apaixonado, que seja a 
própria causa analítica, ou seja lá o que for, na medida em 
que se institui como causa insubstituível e inquestionável, 
acaba por se configurar como um modo de perversão, no 
sentido freudiano do termo.

Uma última consideração que retiro das sulcagens do texto 
de Sédat: quando Freud, em o “Três ensaios sobre a teoria 
da sexualidade”, se refere à perversão, ele não define a 
criança como um “perverso” (substantivo) polimorfo 
(adjetivo). Ele a define como um “polimorficamente 
perverso”, ou seja, ele justapõe um advérbio a um 
adjetivo, estabelecendo algo inseparável:  a criança é 
polimorficamente perversa. 

O que isso quer dizer? Se formos fieis à letra freudiana, 
isso indica que o polimorficamente perverso denuncia que 
não há objeto algum adequado à pulsão. Dizendo de um 
outro modo, a disposição polimorficamente perversa da 
sexualidade infantil é, para Freud, o contrário da perversão, 
já que atesta a inadequação originária entre a pulsão e os 
objetos. 

Todas estas considerações freudianas e sedatianas se 
encontram desenvolvidas de modo formidável – muito 
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além do que aqui esboçamos – no ensaio já citado: “Pulsion 
d’emprise – Introduction à la perversion freudienne”. 

Que este texto, que agora se encerra, valha como um convi-
te ao retorno a Freud, não somente a partir da leitura laca-
niana de Freud, mas também como um convite ao retorno 
aos significantes freudianos que saíram de sua pena.

Résumé: À partir d’un signifiant freudien, 
gechlechtstrieb, et d’un article de Jacques Sédat: 
“Pulsion d’emprise – Introduction à la perversion 
freudienne”, ce texte nous propose de penser 
la relation entre la pulsion et la perversion sous 
l’optique freudienne.

Mots-clé: Gechlechtstrieb. Pulsion. Polymorphi-
quement pervers. Perversion. Pervers polymor-
phique.
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Masoquismo feminino

Ana Maria Fabrino Favato1

Resumo: O masoquismo recebe um lugar de inter-
rogação para Freud desde o início de sua elaboração 
da economia pulsional. Como um perigo à vida psí-
quica e como perversão, o masoquismo permanece 
um fenômeno secundário em relação ao sadismo, 
uma extensão desse último voltada para o próprio 
paciente que toma o lugar passivo do objeto sexual. 
O caráter de perversão do masoquismo é-lhe atri-
buído pelo extremo de humilhação e maus tratos 
por que passa uma pessoa masoquista, estado em 
que a defesa mais primária, a dor, é anulada, assim 
como a repugnância e a vergonha. Influenciado pe-
las descobertas da pulsão de morte, o masoquismo 
ganha, mais tarde, o estatuto de primário em rela-
ção ao sadismo. O masoquismo erógeno, advindo 
da pulsão de morte, marcado pela excitação sexual 
e o prazer na dor, é base para o masoquismo “fe-
minino”, cujos elementos apontam para a essência 
feminina e a vida infantil, onde estão presentes o 
desamparo e a culpabilidade.

Palavras-chave: Masoquismo feminino. Ativida-
de. Passividade. Sentimento de culpa.

1  Psicanalista Membro da ATO – escola de psicanálise
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Dentro da ótica da economia pulsional, o masoquismo 
mostra-se como incompreensível. Vemos isso quando a dor 
e o desprazer não são mais advertências e sim metas, quan-
do o princípio de prazer é paralisado e o guardião da nossa 
vida psíquica fica narcotizado; aí o masoquismo torna-se 
um grande perigo. Essa ameaça não vale para o sadismo, 
observa Freud (1924).

Freud em seu texto “Três ensaios sobre a teoria da sexuali-
dade”, de 1905, diz que o masoquismo ganha um lugar de 
interrogação, que logo recebe o atributo de perversão; di-
ferente do sadismo, que é tido como um elemento normal 
de agressividade para dominar o objeto sexual. O caráter 
de perversão do masoquismo é-lhe atribuído pelo extremo 
de humilhação e maus tratos por que passa uma pessoa 
masoquista, estado em que a defesa mais primária, a dor, é 
anulada, assim como a repugnância e a vergonha. 

Freud (1905) observa que esse modo de satisfação, se 
comparado ao sadismo, parece estar ainda mais distante 
do objetivo sexual normal. Nessa hora, sobrevém a dúvi-
da se o masoquismo acontece como um “fenômeno pri-
mário, ou se, ao contrário, ele invariavelmente surge como 
uma transformação do sadismo” (FREUD, 1905, p. 160). 
Conclui que ambos estão no campo das perversões, per-
manecendo o masoquismo como um fenômeno secundário 
em relação ao sadismo, como uma extensão desse último 
voltada para o próprio paciente que toma o lugar passivo do 
objeto sexual.
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Essas posições binárias ativas e passivas referentes à vida 
sexual, ao objeto sexual e ao resultado do desejo se expres-
sam, ora como dominação, ora como submissão, e reve-
lam umas das “características universais da vida sexual” 
(FREUD, 1905, p. 161). Freud diz: 

Devíamos antes inclinar-nos a ligar a presença simultânea 
destes opostos à oposição masculinidade e feminilidade 
que se combinam na bissexualidade – contraste que muitas 
vezes tem de ser substituído em psicanálise pelo de atividade 
e passividade (FREUD, 1905, p. 162).

Vemos que Freud, em seu texto “Três ensaios sobre a 
teoria da sexualidade”, está às voltas com a ideia de uma 
bissexualidade originária presente em todo sujeito, em que 
atividade representa masculinidade, e passividade indica 
feminilidade. A mulher teria, então, uma tendência natural à 
passividade, e o homem, uma tendência natural à atividade. 
Essa referência a uma “natureza” da mulher ou do homem 
cria dificuldades a Freud, na medida da constatação de que 
não há natureza do masculino e do feminino. Não à toa, 
outros fatores observados no masoquismo, independente 
do gênero, se combinam para exagerar e fixar a atitude 
passiva original, e Freud (1905) cita entre eles o complexo 
de castração e o sentimento de culpa.

Na clínica encontramos relatos de pacientes que se colo-
cam em situações de serem batidos e, embora se verifique 
a posição passiva nas atuações ou fantasias de espanca-
mento, podemos pensar como Freud que a pulsão é sempre 
ativa, apenas a meta se constitui como passiva. Para Lacan, 
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as três vias pulsionais: ativa, passiva e reflexiva – citadas por 
Freud no texto “Pulsões e seus destinos”, de 1915 – não 
passam de recursos de língua. O fundamental quando se 
trata da pulsão é o vaivém em que ela se estrutura. Ver e ser 
visto, bater e ser batido, atormentar e ser atormentado indi-
cam a reversão em nível significante e comprovam o caráter 
circular do movimento pulsional e sua pura atividade. Nes-
se sentido, o exercício de uma atividade da pulsão maso-
quista faz o sujeito trabalhar feito um burro, conclui Lacan 
(1964).

No texto “Bate-se numa criança: contribuição para o estu-
do da origem das perversões sexuais”, de 1919, Freud con-
tinua com a ideia do masoquismo como transformação do 
sadismo, mas agora, pela influência do sentimento de cul-
pa, e isso nos indica que a passividade não constitui o todo 
do masoquismo. Conforme Freud, a atividade das fantasias 
de espancamento das crianças é sustentada pelo castigo ou 
corretivo que elas simulam por suas maldades ou travessu-
ras. Freud (1919) observa nos casos clínicos que a essência 
do masoquismo se encontra na junção do amor incestuoso 
com o sentimento de culpa. A culpa modifica o conteúdo da 
fantasia de maneira regressiva, então, ser amado pelo pai 
torna-se ser espancado por ele.

Para Freud (1919), essas fantasias são submetidas ao recal-
camento, pois geram uma mistura de prazer e repugnân-
cia. Possuem um lugar oportuno na estrutura da neurose e 
desempenham importante papel na diferença entre os se-
xos. As diferenças entre as fantasias de meninos e meninas 
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mostram ao autor que não há relação ou analogia entre eles. 
Não há proporção entre os sexos. A posição passiva dos me-
ninos, por exemplo, está presente desde o início e nasce da 
posição feminina diante da ligação incestuosa com o pai. 
Com o recalque, o menino evita a homossexualidade quan-
do troca o agente agressor, e a mãe é quem bate. A menina, 
por outro lado, evita a feminilidade quando se vê como um 
menino na cena da surra. 

Sob a influência de suas descobertas da pulsão de mor-
te, Freud publica, somente em 1924, o texto “O problema 
econômico do masoquismo”, que finalmente dá ao maso-
quismo o estatuto de primário em relação ao sadismo. Ele 
enxerga um problema na economia psíquica, assim como 
já havia avistado uma dificuldade na compulsão à repetição; 
pois se há um ritmo temporal na regulação das excitações 
psíquicas, o masoquismo é uma perigosa arritmia. Sendo 
primário e expressão da pulsão de morte, o masoquismo 
não é um destino pulsional, o que o define é o prazer na 
dor. Como entender, então, toda essa economia pulsional? 
A hipótese freudiana é que a libido provoca um amansa-
mento da pulsão de morte que incide no eu, dirigindo para 
fora a agressividade sob a forma de pulsão de domínio ou 
vontade de poder. O sadismo corresponde a essa parte diri-
gida para fora; a outra parte, que resta ou permanece den-
tro do organismo, é o masoquismo original ou erógeno. O 
masoquismo erógeno, marcado pela excitação sexual e o 
prazer na dor, é base para as outras duas formas: o maso-
quismo “feminino”, como expressão da essência feminina, 
e o masoquismo “moral”, como norma da conduta de vida. 
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Freud logo se atém ao masoquismo feminino, por conside-
rá-lo mais acessível à nossa observação e menos enigmá-
tico. Homens masoquistas, frequentemente impotentes, 
buscam a satisfação sexual em fantasias de serem amor-
daçados, amarrados, espancados, maltratados, forçados à 
obediência, humilhados. “O masoquista quer ser tratado 
como uma criança pequena, desamparada e dependente, 
mas, em especial, como uma criança malcomportada.” 
(FREUD, 1924, p. 290). Chama a esse masoquismo de fe-
minino, mas seus elementos apontam para as característi-
cas da vida infantil, onde estão presentes o desamparo e a 
culpabilidade. A sobreposição do infantil e do feminino se 
dá pela experiência da castração, que deixa um traço nega-
tivo de si próprio nas fantasias de qualquer sujeito. 

Freud (1924) argumenta acerca do feminino que, nos ca-
sos em que essas fantasias de maus tratos alcançam uma 
elaboração ou uma transformação especialmente rica, ele-
mentos de feminilidade são incluídos ao conteúdo, surgin-
do aí cenas de ser castrado, ser possuído sexualmente ou 
dar à luz. A expressão do ser feminino que Freud observa 
é dedutível da posição de “sofrer o coito do pai”. É um ele-
mento a mais, um plus, a ser acrescentado nas fantasias de 
humilhação, que colocam o masoquista em posição seme-
lhante a uma mulher. 

Mas “o masoquismo não deve ser considerado uma carac-
terística feminina” (RIBEIRO, 2017, p. 485), ele é encon-
trado em homens e mulheres, cujas fantasias indicam a 
experiência imaginária da castração. 
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Résumé: Le masochisme devient un lieu 
d’interrogation pour Freud dès le début de son 
élaboration de l’économie pulsionnelle. En tant 
que danger pour la vie psychique et en tant que 
perversion, le masochisme reste un phénomène 
secondaire par rapport au sadisme, une extension 
de celui-ci visant le patient lui-même qui prend la 
place passive de l’objet sexuel. Le caractère pervers 
du masochisme lui est attribué par l’extrême 
humiliation et les mauvais traitements infligés à une 
personne masochiste, État dans lequel la défense la 
plus fondamentale, la douleur, est annulée, ainsi que 
le dégoût et la honte. Influencé par les découvertes 
de la pulsion de la mort, le masochisme acquiert 
ensuite un statut primordial par rapport au sadisme. 
Le masochisme érogène, issu de la pulsion de la 
mort, marqué par l’excitation sexuelle et le plaisir 
dans la souffrance, est à la base du masochisme 
féminin, dont les éléments renvoient à l’essence 
féminine et à la vie infantile, où l’impuissance et la 
culpabilité sont présentes.

Mots-clés: Masochisme féminin. Activité. Passi-
vité. Sentiment de culpabilité.
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O amor à música não foi o 
bastante: considerações sobre o 
masoquismo

Yáskara Sotero N. Veado1

Resumo: O artigo propõe articular as experiên-
cias traumáticas, de dor, com a hipótese freudiana 
do masoquismo ser “um fenômeno originário”, 
como também demonstrar que o sentimento in-
consciente de culpa é um dos responsáveis pela 
fixação de atitude passiva desde a origem.

Palavras-chave: Gozo. Masoquismo. Experiên-
cia de dor. Desejo. Sentimento inconsciente de 
culpa.

Freud, desde o início de sua obra, esboçou com a noção 
de masoquismo que esta é uma região de trevas, onde o 
sujeito se satisfaz gozando à margem do desejo. Ele inicia 
o texto “O problema econômico do masoquismo” dizendo: 
“Do ponto de vista econômico, tem-se o direito de designar 
como enigmática a existência de uma vertente masoquista 
na vida pulsional humana” (FREUD, 1924, p. 119). Portanto 
o masoquismo apresenta-se como um grande perigo para 
o ser.

1 Psicanalista. Membro da Escola Freudiana de Belo Horizonte/iepsi.
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Desde o texto “Três ensaios sobre a teoria da sexualida-
de”, de 1905, surge a noção de masoquismo como conexão 
da crueldade com a pulsão sexual, a dor como um meio 
de obter prazer e a coexistência das formas passiva e ativa 
no mesmo indivíduo. O masoquismo é caracterizado por 
acolher atitudes passivas na vida erótica. Essa passividade 
pode chegar a situações extremas aliando-se a uma situa-
ção associada ao sofrimento infligido pelo objeto sexual.

Freud, nesse mesmo texto, diz que: “[...] toda dor con-
tém, em si, a possibilidade de uma sensação de prazer” 
(FREUD, 1905, p. 161). Ele, já nesta época, levanta a hipó-
tese do masoquismo ser “fenômeno originário” e demons-
tra que o sentimento de culpa é um dos responsáveis pela 
fixação de atitude sexualmente passiva desde a origem do 
ser. Quando percebemos que há um sentimento de culpa 
vivido com uma constância, podemos saber que há aí uma 
necessidade de punição, e que a dor ou o sofrimento expe-
rimentado pela pessoa diz do desejo e da satisfação que ela 
obtém.

A ideia de que um sofrimento possa provocar prazer, e até 
mesmo orientar a vida de uma pessoa, pode nos parecer 
muito estranha e de difícil aceitação, mas a observação na 
prática analítica nos demostra como essa tese freudiana 
é verdadeira. Desse estudo, surgiram algumas questões 
que pretende-se colocar em trabalho:  como entender que 
o desprazer, a dor e o sofrimento possam estar ligados ao 
prazer? Como explicar que a dor faz pontos de fixação que 
deixam o sujeito aprisionado nela?
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A partir de uma peça de teatro sobre a vida de Billie Holi-
day, cantora americana de jazz, percebemos que podería-
mos nos servir da sua história para aprofundar no estudo 
sobre o masoquismo. Surge daí uma indagação sobre o que 
teria acontecido na vida dessa cantora, que foi capaz de se 
tornar uma lenda do jazz, mas fracassou de diversas formas 
na sua vida particular?

Em seguida, se fará uma pequena biografia de Billie Holi-
day, necessária para dar continuidade a este texto:

Nome completo: Eleanora Fagan Gough 

História de vida: espancada desde a infância, violentada aos 
10 anos, presa ora por prostituição, ora por uso de drogas, 
mal-amada, incompreendida. Apesar de tudo ou por cau-
sa de tudo, Billie Holiday se tornou uma revolucionária do 
jazz americano. Nasceu em 1915, na Filadélfia, e morreu 
em 1959, em Nova York. Foi criada em Baltimore. Descen-
dente de escrava amasiada com um irlandês, era branca 
demais para a família da mãe e preta demais para a família 
paterna. Quando veio ao mundo, a mãe tinha treze anos 
na época do parto, e o pai, quinze. Seu pai, guitarrista e 
bandonista, abandonou a família, quando Billie era bebê, 
seguindo viagem com uma banda de jazz. Ela foi criada por 
uma tia que batia nela diariamente.

Menina negra e pobre, Billie passou por todos os sofrimentos 
possíveis. Aos dez anos, foi violentada sexualmente por um 
vizinho e internada numa casa de correção para meninas 
vítimas de abuso. Aos doze, trabalhava lavando chão de 
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prostíbulos. Aos quatorze anos, morando com sua mãe em 
Nova York, caiu na prostituição.

Essa situação de ter sido agredida e abusada sofreu 
uma fixação em sua vida, pois ela continuou repetindo 
isso com seus pares amorosos. Seus maridos abusavam 
financeiramente dela e também a agrediam fisicamente.  
Na vida artística esses abusos também podiam ser 
observados: Billie, de 1933 a 1944, nunca recebeu nada em 
direitos autorais. Nos anos seguintes, também anos muito 
prósperos e geniais, só recebeu uma mixaria de dinheiro. 
Era solitária. Vendia sua voz por míseros dólares para quem 
ganhava milhares com o trabalho dela.

A vida já tinha sido dura demais quando a música começou 
a trazer um novo sentido para ela. Provavelmente o excesso 
de sofrimento a deixou com um destino marcado que só 
poderia levá-la ao trágico. Segundo Freud, a dor é o mais 
imperativo de todos os processos e ensina ao sujeito 
um modo de descarga, o aparelho psíquico tenderá a 
procurar evacuar a tensão pulsional segundo o princípio 
de funcionamento prazer-desprazer. A dor também fez 
com que Billie Holiday descobrisse seu talento por meio da 
necessidade. Cantar era uma opção para matar a fome. Ela 
ficou maravilhada pelo espírito da arte, pelo brilho do jazz, 
e isto possibilitou que ela pudesse sublimar um tanto de 
dor e se tornar tão valiosa para a música quanto Van Gogh 
o é para a arte.

Porém, outro quanto dessa mesma dor não pôde ser subli-
mada e sofreu um outro destino, já que a pulsão é parcial, 



Yáskara Sotero N. Veado

Revista da ATO – escola de psicanálise, Belo Horizonte, ano 5, n. 5, p. 59-69, 2019 63

Pu
lsã

o 
e 

cl
ín

ic
a

como nos diz Freud, no texto “Três ensaios sobre a teoria 
da sexualidade”, ela é a-social. O que Lacan clarifica no 
transcurso de suas elaborações é que o ser é pulsional, isto 
porque a pulsão em seu fundamento é o que exige o UM e 
não o TODO, e que este é o mal em questão no chamado 
gozo pulsional. Este é o ponto que Freud (1920) retoma a 
questão do gozo como um mal além do prazer, um gozo 
que insiste em restabelecer algo anterior e persegui-lo até 
as últimas consequências. O movimento da compulsão de 
repetição só pretende alcançar um alvo antigo por velhos e 
novos caminhos. 

Billie Holiday, na adolescência, conheceu o blues de Bessie 
Smith e o sopro de Louis Armstrong no bordel em que 
trabalhava, onde escutava a vitrola e se delirava com o 
som. Ficou malfalada por entrar naquela casa, mas já o era 
mesmo, e ela não se importava com isto. A má fama começou 
desde que foi condenada ao reformatório por escapar do 
estupro. Foi condenada por se insinuar sexualmente para 
um homem, mesmo ainda sendo uma criança. Parece que a 
culpa foi absorvida por ela, de forma que ela nunca mais se 
livrou de ser castigada por si mesma ou por qualquer outro. 
Percebe-se aqui o masoquismo moral na sua vertente de 
ser de gozo, masoquismo este que se apresenta como traço 
próprio de um sujeito. Freud chega à constatação de um 
caráter original, irredutível.

Freud, em seu texto “Uma criança está sendo batida”, de 
1919, diz de três tempos da fantasia de espancamento que a 
criança cria. Na primeira fase “meu pai bate na criança”, no 
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segundo tempo “meu pai me bate”. Esse segundo tempo é 
o mais importante e o mais significativo de todos. Essa fase 
é totalmente inconsciente, quem bate é o pai (agente) e o 
objeto é a própria criança. Essa fantasia é acompanhada por 
um alto grau de prazer e a forma de satisfação é masoquista. 
Quem espanca/ama. Já no terceiro tempo, “bate-se numa 
criança”; a situação de espancamento passa por alterações, 
e as humilhações, castigos e agressões verbais podem 
substituir o próprio espancamento. “A fantasia liga-se agora 
a uma forte e inequívoca excitação sexual, proporcionando, 
assim, um meio para a satisfação masturbadora.”  (FREUD, 
1919, p. 233). Existem, sem dúvida, muitas fantasias 
de punição que servem para satisfazer o sentimento de 
culpabilidade. Nesse mesmo texto, no caso da menina, a 
fantasia de “ser espancada pelo pai” pode ser vista como 
castigo pelo desejo libidinal proveniente do complexo de 
Édipo e, também, pode substituir o desejo de ser amada 
por ele.

O texto, citado acima, é bastante esclarecedor para pensar 
sobre a posição de ser batida, violentada, humilhada, e tudo 
mais que Billie passou. É claro que é necessário ter uma 
satisfação pulsional, ou melhor, que o sujeito goze, para 
que ele continue sendo batido. Freud (1924) afirma que 
o masoquismo tem uma íntima relação com o feminino. A 
passividade na conduta sexual é fator o mais visível, mas 
existem outros que precisamos considerar, como as fan-
tasias masoquistas. Freud vê nessas fantasias a busca da 
posição feminina: ser castrado, ser engravidado, suportar o 
coito. Elas estão recobrindo o sentimento inconsciente de 
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culpa que exige do indivíduo um castigo rigoroso e doloro-
so que está ligado à masturbação infantil.

Uma vez, trabalhando como prostituta, Billie se recusou a 
atender um cliente mais violento e foi denunciada e presa 
por prostituição. Daí para a frente, a prisão em sua vida se 
tornou uma constante. Por diversas vezes, até o fim de sua 
vida, Billie foi presa. A pulsão já havia feito um trilhamento, 
e a compulsão à repetição exercia sua força. Há algo que 
sempre volta. Billie sempre voltava ao mesmo lugar, ou me-
lhor, a uma ausência de lugar no desejo do Outro, parece 
que ela nunca deixou de ser só. Aquilo que sempre volta 
ao mesmo lugar, mantendo a dor, nos direciona para o ma-
soquismo, “uma região de trevas onde o sujeito se realiza 
como gozo à margem do desejo” (FREUD, 1924, p. 115). 

Freud em “O problema econômico do masoquismo” diz: 
“Quando dor e desprazer não são mais sinais de alarme, 
mas podem ser alvos em si mesmo, o princípio do prazer 
é paralisado, o vigia da nossa vida anímica narcotizado” 
(FREUD, 1924, p. 119). Aí está o perigo da força do maso-
quismo, que é o prazer obtido no sofrimento: ele é a pri-
meira e intricada mistura da pulsão de morte com a pulsão 
de vida. O masoquismo primário – a autodestruição  –  não 
pode ser observado diretamente, ele é inconsciente e age 
de forma muda e silenciosa, como nos diz Freud em seu 
texto “Além do princípio de prazer”. A pulsão de vida/libido 
tem a função neste intrincamento de proteger o ser huma-
no da autodestruição, visada pela pulsão de morte. Exata-
mente neste ponto que entra o amor à musica de Billie, é 
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a vida pulsando e tentando fazer alguma contingência na 
tentativa de morte diária dessa cantora. Ela vivia drogada, 
parece que ela necessitava de algo que pudesse anestesiar 
a dor, porém, só o amor à musica não bastava.

Freud nos apresenta três configurações de masoquismo: o 
erógeno – o prazer na dor, o feminino – expressão do ser fe-
minino, e o moral – norma de comportamento, sentimento 
inconsciente de culpa. O masoquismo feminino baseia-se 
inteiramente no masoquismo erógeno, o indivíduo busca 
obter o prazer na dor. Por trás das humilhações e casti-
gos, temos as fantasias que estão a serviço do masoquis-
mo moral pela culpa. Essa culpa pode ser entendida como 
uma fantasia de desejo de ser batida pelo pai, que está re-
lacionada com o desejo de iniciar uma relação sexual com 
ele. A pessoa busca ser tratada como uma criança peque-
na, indefesa, desamparada, elementos estes que apontam 
para a vida infantil, ou melhor, para o complexo de Édipo. 
Freud sinaliza no texto “O problema econômico do maso-
quismo”, de 1924, para uma equivalência entre o infantil e 
o feminino. Podemos pensar na relação entre passividade, 
inibição e masoquismo feminino no sentido da dor da mu-
lher. Freud reconhece a inibição da agressividade pela cul-
tura nas mulheres e, como consequência disto, uma ligação 
masoquista secundária para ligar eroticamente as tendên-
cias destrutivas para o interior.

No masoquismo moral, o sofrimento é o que importa, o 
vínculo com o objeto externo desfaz-se aqui. O sentimento 
de culpa inconsciente é satisfeito com uma necessidade de 
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punição. A relação masoquista do eu faz-se com o supereu 
cruel, “[...] o eu reage com sentimentos de angústia (an-
gústia da consciência moral) ante a percepção de que não 
cumprir com as exigências feitas por um ideal, o supereu” 
(Freud, 1924, p. 129).

Freud, nesse mesmo texto acima citado, diz algo que pare-
ceu ser fundamental para este estudo: “[...] por quais mé-
todos e meios poderia consumar-se a domação da pulsão de 
morte pela libido” (FREUD, 1924, p. 125). Ele diz que não 
deveríamos deixar de considerar que há mescla das pulsões 
de vida e de morte, não é possível pensá-las como pulsões 
puras de morte e vida, mas elas se encontram em propor-
ções diferentes. Nos primeiros anos de vida de uma crian-
ça não podemos falar de comportamento masoquista, pois 
é difícil fazer essa observação.  A criança sente dor e reage 
ao desprazer, tentando livrar-se dele. Algumas fixações já 
são feitas nessa época, e as manifestações masoquistas são 
consequências dos mais complexos processos mentais. Esse 
mecanismo infantil do “prazer na dor” ou do “masoquismo 
erógeno”, do qual Freud dizia que poderia desaparecer de-
pois, nem sempre sofre esse destino. Numa certa proporção, 
maior ou menor, um quanto é conservado lá, e com resul-
tados de outros processos psíquicos teremos o masoquismo 
secundário. Desta forma, vemos frações de pulsão agressiva, 
que sofreram um destino para um mundo exterior, e outras 
frações que podem voltar-se contra a própria pessoa. Então, 
desde uma idade precoce, as pulsões de vida e morte vão se 
enlaçando entre prazer-desprazer-dor-sofrimento.
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Há momentos em que o equilíbrio entre as forças da vida e 
da morte se vê ameaçado pelas forças destrutivas da pulsão 
de morte ou pulsão de domínio, como também é chamada. 
O que poderia salvar o sujeito? Freud diz que é a libido.  
Podemos dizer que o amor possibilita que a contingência 
se faça. Na vida de Billie Holiday, o amor à música permitiu 
que ela transformasse a dor em trabalho, possibilitando a 
construção de um nome. Ela abandonou Eleanora na sarje-
ta e assumiu o lugar da estrela Billie Holiday, nome escolhi-
do para dobrar a vida e enganar o destino. Ficou conhecida 
como “Lady Day”, com esse título, que ganhou pelo talen-
to, Billie se tornou uma lenda imortal do jazz.

Abstract: This article proposes to articulate 
traumatic experiences of pain according to the 
Freudian hypotesis of masochism as it is an 
“originating phenomenon”. It also proposes to 
demonstrate that the unconscious feelling of guilt 
is one of the culprits for the fixation of passive 
atitude since the origin.

Keywords: Jouissance. Masochism. Wish. Pain 
experience. Unconscious felling of guilt.
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O inconsciente ainda... se 
escreve ou do inconsciente ao 
real do corpo

Maria Aparecida Oliveira do Nascimento1

Resumo: A autora faz um levantamento dos prin-
cipais pontos apresentados por Freud e Lacan em 
seus percursos do estudo do inconsciente e como 
o inconsciente afeta o corpo.

Palavras-chave: Inconsciente. Consciente. To-
pografia do inconsciente. Corpo. Alíngua.

Freud inicia suas discussões sobre o inconsciente, desde 
os primeiros artigos pré-psicanalíticos, tentando encontrar 
uma maneira fisiológica de explicar os fenômenos com 
os quais se defrontava. Na sua tentativa de construir uma 
“psicologia”, a partir de ingredientes puramente 
neurológicos, Freud escreve o “Projeto para uma psicologia 
científica”, em 1895, visando descrever e explicar todo o 
comportamento humano, normal e patológico, através dos 
neurônios e de uma quantidade de energia. O que 
decorre dessa construção é uma cadeia de eventos físicos, 
ininterrupta e completa. Mas essa teorização é insuficiente 
para dar conta das sutilezas da linguagem nos processos 

1 Psicóloga, psicanalista. Membro da ATO - escola de psicanálise.
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mentais. Em sua clínica, Freud identifica elementos que 
não se encaixam nessa proposta inicial. Em 1900, em “A 
interpretação dos sonhos”, se estabelece o inconsciente de 
uma vez por todas, e o que era apenas uma mera entidade 
metafísica passa a ser revestida de carne e sangue. E, a 
partir de então, revela o inconsciente tal como é, como 
funciona, como difere e como se relaciona com outras 
partes da mente. 

Em “Uma nota sobre o inconsciente na psicanálise”, 
Freud (1912) nos fornece uma longa e ponderada 
descrição das premissas para sua hipótese dos processos 
mentais inconscientes. Além de especificar os diversos 
sentidos para o emprego da palavra inconsciente, ainda 
aponta a existência de um inconsciente descritivo, tópico 
e dinâmico. Do descritivo, temos a dizer que se trata 
dos aspectos fenomenológicos, ou seja, do conjunto dos 
conteúdos que não se encontram presentes no campo 
atual da consciência. Já o inconsciente tópico se relaciona 
com o que está recalcado e tem a ver com uma disposição 
dos conteúdos em lugares. Em uma primeira concepção 
sobre o aparelho psíquico, denominada primeira tópica, 
divide-se o psiquismo em sistemas, os quais denominou 
inconsciente, pré-consciente e consciente, sendo cada 
um com sua função, seu tipo de processo e energia de 
investimento. Em outra formulação, denominada segunda 
tópica, classifica-se por id, ego e superego, sem, no entanto, 
desconsiderar a primeira formulação. E, quanto ao aspecto 
dinâmico, estamos falando de fenômenos psíquicos que são 
resultantes do conflito e das forças pulsionais que exercem 
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pressão para aceder à consciência e de uma força contrária 
que faz resistência a elas.

Já, em 1915, na série intitulada “Artigos sobre a 
metapsicologia”, o texto “O insconsciente” é considerado 
como sendo o mais importante dos escritos teóricos 
de Freud. Ele inicia o texto se perguntando: como ter 
conhecimento do inconsciente? Em resposta a essa questão 
diz que certamente só depois que ele sofreu transformação 
ou tradução para algo consciente. E, para que isso ocorra, 
a pessoa, em análise, deve superar certas resistências, 
responsáveis pelo recalcamento de ideias que trariam 
desprazer para ela. Ao buscar justificar sua hipótese do 
inconsciente, constrói duas suposições: uma necessária 
e outra legítima. Na primeira, a necessária, verifica-se a 
presença de lacunas, que serão ocupadas pelas formações 
do inconsciente, tais como: os atos falhos, os chistes e os 
sonhos. Na segunda hipótese, temos a legitimidade que 
é fundamentada no fato de que a consciência é algo do 
individual, pessoal e tem a ver com o próprio sujeito. Em seus 
vários significados, o atributo de ser inconsciente é apenas 
um dos aspectos do elemento psíquico, não bastando para 
caracterizá-lo, ou seja, uma ideia pode ser inconsciente 
inicialmente e depois torna-se consciente no trabalho de 
análise. Juntamente com essa a noção de inconsciente 
traz também o conceito de pulsão, demonstrando que no 
inconsciente uma pulsão só pode ser representada por 
uma ideia. E tanto a ideia quanto o afeto sofrerão destinos 
diferentes. Tendo em seu núcleo os representantes 
pulsionais carregados de desejo, vamos verificar que, com o 
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objetivo de descarregar sua energia de maneira mais direta 
possível, esses representantes podem funcionar isentos de 
contradição mútua, de forma atemporal, isentos de negação 
ou dúvida, indiferenciados perante a realidade. Ao instituir 
o inconsciente como um sistema, Freud descreve seu 
funcionamento como sendo regido pelo processo primário 
e regulado pelo princípio prazer-desprazer. Mas todo esse 
movimento não se faz de forma anárquica, mas sim por 
meio de mecanismos de condensação, em que a ideia pode 
apropriar-se da energia de outras ideias; e de mecanismos 
de deslocamento, quando uma ideia cede para outra ideia a 
sua quota de energia. 

Nos textos “Uma dificuldade no caminho da psicanálise”, 
de 1917, e “Resistências à psicanálise”, de 1924, Freud 
nos mostra que existe um preconceito em relação à 
psicanálise pelo não entendimento de certos conceitos. 
Essa dificuldade é muito mais afetiva que intelectual, pois 
vai de encontro ao que as pessoas vivenciam de forma 
narcísica. Mas, com o andamento das pesquisas científicas, 
os homens sofrem três severos golpes em seu narcisismo 
e amor-próprio, derrubando toda uma crença e presunção 
de superioridade, o que dificulta ainda mais a compreensão 
do significado, para a ciência e para a vida, dos processos 
mentais inconscientes. A ciência tende a buscar respostas 
para lidar com sua insuficiência em novas descobertas, no 
entanto, o ceticismo que aparece é exatamente para poupar 
o que é familiar e rejeitar as coisas antes de examiná-
las, sustentando uma condição de hipocrisia cultural, e 
uma necessidade de preservar aquilo que é uma situação 
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inegavelmente precária, dificultando a crítica e a discussão.

Tendo como base essas formulações freudianas, Lacan, 
em “O Seminário 11: os quatro conceitos fundamentais 
da psicanálise”, toma o inconsciente estruturado como 
uma linguagem, uma linguagem que tem uma estrutura 
que dá estatuto ao inconsciente e garante que há, sob este 
termo, algo de qualificável, acessível e objetivável. Mas o 
inconsciente freudiano é outra coisa, diz Lacan (1964); ele 
se situa num ponto entre a causa e o que ela afeta, na 
hiância de algo que é da forma do não realizado. De uma 
recusa que tem a ver com o recalque, que em Freud tem 
como função evitar que a ideia que representa a pulsão se 
torne consciente e produza efeitos, pois só podemos saber 
do inconsciente através desses efeitos. Assim, para Lacan: 

[...] o inconsciente se manifesta sempre como o que vacila 
num corte do sujeito – donde ressurge um achado que Freud 
assimila ao desejo – desejo que situaremos provisoriamente 
na metonímia desnudada do discurso em causa, em que o 
sujeito se saca em algum ponto inesperado. (LACAN, 1964, 
p. 32).

Em “O Seminário 20: mais, ainda”, Lacan diz de uma 
hipótese que é a de que “o indivíduo que é afetado pelo 
inconsciente é o mesmo que constitui o que chamo de sujeito 
de um significante” (LACAN, 1972-1973, p. 194). Sujeito 
pelo fato de ser pontual e evanescente, uma vez que ele é 
sujeito por um significante para outro significante.

Faz assim uma relação de equivalência entre indivíduo (di-
vidido dentro), corpo e sujeito. “Eu falo com meu corpo 



76

Pu
lsã

o 
e 

cl
ín

ic
a

Revista da ATO – escola de psicanálise, Belo Horizonte, ano 5, n. 5, p. 71-78, 2019

O inconsciente ainda... se escreve ou do inconsciente ao real do corpo

sem saber, eu digo sempre mais do que sei” e o que “fala 
sem saber me faz eu (je), sujeito do verbo, mas isso não 
basta para me fazer ser”  (LACAN, 1972-1973, p. 241), mas 
para se manter na forma. Uma forma que não sabe e nem 
diz nada, que é real. Mas o eu (je) é só um suposto ao que 
fala, pois o que fala só tem a ver com a solidão, e nesse pon-
to não pode se escrever. É na ruptura do saber do ser que 
se produz rastro, faz escrita. É pelo saber do ser que supõe 
que ele saiba e isso faz com que ele se mantenha.

O corpo é assim afetado pelo inconsciente, pelo saber, no 
sentido de que um significante tem ressonância nele, no 
sentido de que um dizer faz eco nesse corpo, e isso só é 
possível acontecer num corpo sensível ao significante. 
E, para afetar um corpo, o inconsciente necessita de um 
instrumento que é o significante extraído da alíngua. A 
alíngua é constituída das interpretações equivocadas do 
sentido das palavras. Com ela se constroem o sonho, o 
lapso, a piada, a poesia, o sintoma. É com a equivocação do 
significante que se constroem as formações do inconsciente. 

O inconsciente é o testemunho de um saber, enquanto 
ele escapa, em grande parte, ao ser, que dá ocasião de 
perceber até onde vão os efeitos de alíngua. A linguagem, 
sem dúvida, é feita de alíngua, é uma elucubração de saber 
sobre a própria alíngua. O inconsciente é um saber, um 
saber-fazer com alíngua.
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Résumé: L’auteur passe en revue les principaux 
points présentés par Freud et Lacan dans leurs 
parcours d’étude de l’inconscient et de la manière 
dont l’inconscient affecte le corps.

Mots-clés:  Inconscient. Conscient. Topographie 
de l’inconscient. Corps. Lalangue.
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O estranho da barriga: uma 
aposta no sujeito

Marcilena Assis Toledo1

Resumo: O tornar-se mãe é um processo cons-
titutivo que passa inevitavelmente pelo mesmo 
processo de alienação/separação da constituição 
do sujeito. Alienado ao Outro materno, o sujeito 
parte com seu referencial identificatório para edi-
ficar sua identidade maternal, sua posição subjeti-
va diante do significante mãe. Se um tipo específi-
co de maternagem que pode determinar conflitos 
nessa relação, quais seriam os efeitos que esse 
ideal pode ter na relação desta futura mãe e seu 
bebê? A pergunta que o sujeito direciona ao Outro 
– Che vuoi? – aponta para o desencontro de dese-
jos, que marca o ponto de falta inerente ao sujeito 
e para a busca incessante da relação de completu-
de, sempre fadada ao fracasso pela impossibilida-
de da relação sexual. Se o processo de constituição 
do sujeito tem, no pai, o terceiro que promove a 
separação da dualidade mãe/bebê, essa mulher, 
enquanto castrada, deverá estar referida a um ho-

1 Psicanalista. Membro da ATO – escola de psicanálise. 
 E-mail: marcilena@gmail.com   
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mem como referencial fálico. Função que aponta 
para a diferença dos sexos, quando o homem é 
capaz de tomar a mulher como objeto, causa de 
seu próprio desejo. Se um bebê existe, antes do 
seu nascimento, no psiquismo materno e paterno, 
tomando um lugar na vida dos pais, esses lugares 
têm a possibilidade de serem construídos em um 
processo analítico, resultando no lugar possível de 
ser oferecido ao bebê no desejo dos pais. 

Palavras-chave: Maternagem. Gestação. Pater-
nidade. 

É de se pensar que tornar-se mãe é um processo consti-
tutivo que passa inevitavelmente pelo mesmo processo de 
alienação/separação da constituição do sujeito. Alienado ao 
Outro materno, é dali que o sujeito “futura mãe” partirá 
com seu referencial identificatório para, então, edificar sua 
identidade maternal, sua posição subjetiva diante do signi-
ficante mãe. No texto “O estádio do espelho como forma-
dor da função do eu”, Lacan dirá que:

O significante produzindo-se no campo do Outro faz surgir 
o sujeito de sua significação. Mas ele só funciona como sig-
nificante reduzindo o sujeito em instância a não ser mais do 
que um significante, petrificando-o pelo mesmo movimen-
to que o chama a funcionar, a falar como sujeito. (LACAN, 
1949, p. 197).

Se uma menina encontra em sua mãe um tipo específico de 
maternagem que pode determinar conflitos nessa relação, 
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quais os efeitos que esse ideal poderia vir a causar na rela-
ção desta futura mãe e seu bebê?  

Trata-se aqui de um caso clínico de uma analisante que 
iniciou o processo analítico antes de sua primeira gravidez. 
Sua conflituosa relação com a mãe, razão pela qual procura 
a análise, posiciona este sujeito diante de uma angustiante 
dúvida da possibilidade de ser amada e também faz surgir 
questionamentos sobre como é ser mãe. Aos olhos dessa 
filha, sua mãe é autoritária, olha para ela de um lugar de 
menor prestígio que os irmãos. Tudo o que se faz não é su-
ficiente para satisfazer a mãe, que também desvaloriza os 
feitos do marido. Para a analisante, seu pai se mostra impo-
tente diante dessa mãe e busca no trabalho um refúgio para 
evitar o mal-estar da relação. A insatisfação constante da 
mãe, sempre a queixar-se dos problemas de saúde, a inco-
moda muito, pois, afinal, o olhar do Outro oferece ao sujei-
to um lugar no mundo. Ela só olha para ela. Só pensa nela, 
nos problemas dela – diz a analisante sobre sua mãe. Em 
um primeiro momento, ressignificar esta relação foi uma 
direção para descolar o sujeito deste Outro onipotente.  

A pergunta que o sujeito direciona ao Outro – Che vuoi? – 
indica um desencontro de desejos, marcando o ponto de 
falta inerente ao sujeito que aí se funda. Dá início a uma 
busca incessante da relação de completude sempre fadada 
ao fracasso e determinada por Lacan (1972-1973), em “O 
Seminário 20: mais ainda”, quando diz da impossibilidade 
da relação sexual e da mulher sempre castrada. 
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O desejo de ter um filho se faz presente. Um presente 
envolto de um assombroso medo do casal de que este bebê 
nasça com um problema geneticamente transmissível que 
o pai apresenta. Quadro este que determina uma relação 
entre o casal em que a analisante, apesar de se queixar disso, 
assume a posição daquela que “dirige sempre”. Esta direção 
vai tomando volume durante a gravidez: é imperativo ter o 
controle de tudo o que diz respeito ao bebê e também ao 
parto, que deveria ser natural. Há um movimento repetitivo 
de tamponar as impossibilidades e preencher os espaços 
vazios que apontam para o insuportável da angústia. E ao 
despontar a barriga que marca a presença de um outro 
sujeito no real do corpo, ela diz: Eu não consigo falar com 
ele... É estranho... Eu não o estou vendo... Ele não está 
aqui.  No texto “O estranho”, de 1919, Freud dirá que “o 
estranho é aquela categoria do assustador que remete ao 
que é conhecido, de velho, e há muito familiar” (FREUD, 
1919, p. 238). Mais à frente, no capítulo II, ele diz que tudo 
aquilo que nos remete a “um sentimento de estranheza, 
de forma particularmente poderosa e definida, a primeira 
condição essencial é obviamente selecionar um exemplo 
adequado para começar” (FREUD, 1919, p. 244). Adiante, 
fazendo uma referência à história do Homem de areia de 
Hoffmann, Freud (1919) vai, então, relacionar o estranho 
sentimento de angústia do personagem ao complexo de 
castração, vivenciado pelo sujeito na infância.

Se um bebê existe antes mesmo do seu nascimento no psi-
quismo materno e paterno, tomando um lugar na vida dos 
pais, esses lugares têm a possibilidade de serem construí-
dos em um processo analítico.  Zimmermann (2017), ao 
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tratar da constituição do sujeito psíquico, contribui com o 
conceito de Freud (1915) que diz da pulsão como a ener-
gia que nasce entre o orgânico e o psíquico, trazendo as 
palavras de Aulagnier (1986 apud ZIMMERMANN, 2017), 
que aponta para a importância de não deixar de lado a mãe, 
como representante da realidade na relação com o bebê.  
Zimmermann diz:

Na sua concepção de sujeito psíquico, não há uma oposição 
entre a realidade objetiva e a representação fantasmática, 
mas sim uma busca de relações entre as circunstâncias reais 
responsáveis por vivências do sujeito e as circunstâncias 
fantasmáticas que acompanham essa representação por 
meio da realidade psíquica, posição que privilegia nosso 
olhar e nossas intervenções com o bebê e seu entorno. 
(ZIMMERMANN, 2017, p. 52).  

Assim, a cada sessão o bebê entra em cena através da fala 
da analista que, para o espanto da analisante, dirige a pa-
lavra ao “estranho da barriga” todas as vezes que o espaço 
se abre para isso: Olá bebê, como passou a semana? Nos-
sa, como você está crescendo! Com quem será que você vai 
se parecer? Você é muito bonzinho, está deixando sua mãe 
cada dia mais bonita! Puxa vida, está ficando apertadinho 
aí? Sua mãe está me dizendo que você anda aprontando aí 
dentro! 

Ainda segundo Zimmermann (2017, p. 56), “a realidade é 
representada como autoengendrada pela atividade senso-
rial”. Então, se esta realidade sensorial, que se autoengen-
dra na construção do significante mãe no psiquismo deste 
sujeito, for uma experiência de prazer, pois “todo prazer 
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conduz ao investimento libidinal da atividade de represen-
tação” (ZIMMERMANN, 2017, p. 56), existe, assim, maior 
possibilidade que este sujeito/mãe invista sua libido em 
direção ao objeto de satisfação pulsional, encontrando no 
bebê este objeto. 

Aos poucos, vai se criando um vínculo à medida que o 
real da realidade do corpo da mãe vai criando borda com 
a construção do fantasma na aposta de uma consistência 
simbólica, desde bebê, no seu psiquismo. O trabalho de 
significação e ressignificação destes lugares: o lugar da re-
presentação simbólica da mulher que se torna mãe e o lu-
gar do homem que se torna pai resultam no lugar possível 
de ser oferecido ao bebê no desejo dos pais. 

Se o processo de constituição do sujeito tem no pai o tercei-
ro que promove a separação dessa relação dual mãe/bebê, 
essa mãe, enquanto mulher castrada, deverá estar referida 
a um homem como referencial fálico, o qual lhe ofereça o 
que ela não tem. O lugar do pai, tão importante quanto o 
da mãe para a constituição psíquica do bebê, diz respeito à 
função que cada um exerce nessa triangulação, sendo a do 
pai a de fazer um contraponto à função materna. Função 
daquele que aponte para a diferença dos sexos e se torne 
um causador de desejos, quando capaz de tomar a mulher 
como objeto causa de seu próprio desejo. Possibilitando, 
assim, que esse bebê se torne um sujeito desejante. Isto é, 
segundo Melgaço (2017, p. 212), “função imprescindível 
para que não se impeça o espaço de ausência, descolado 
de um ideal de eficiência que permita lidar com as falhas”.    
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Outro direcionamento importante no tratamento analítico 
foi potencializar o lugar do homem / futuro pai, marcando 
a diferença das posições. Na fala da analisante a impotência 
do pai estava presente: Mas ele não vai conseguir trocar 
fralda direito... Como vou deixar o bebê sozinho com ele? 
Questões que possibilitavam o movimento de báscula du-
rante as sessões e também o de suportar o não saber que 
apontavam para o ponto de falta dos dois.   

Passados os nove meses, o dia daquele triplo nascimento 
chega. A analista recebe uma linda foto que surpreende pela 
sensibilidade do registro daquele instante. Na cena, os três, 
sobre uma espécie de plataforma, estavam em um enlaça-
mento de braços, lágrimas e sorrisos. O pai recém-nascido, 
sobre o joelho dobrado, se apoia e oferece suporte à mãe 
também recém-nascida que, confortada pelo abraço que a 
sustenta, envolve no aconchego de seu colo aquele rebento. 
Agora não mais um estranho, mas aquele objeto precioso 
banhado por um olhar único, cheio de ternura. E assim ela 
escreveu: Ele nasceu de parto normal, às 12 horas, com 3 kg 
e 55 cm. O dia foi longo, mas valeu a pena!  

Abstract: Becoming a mother is a constitutive 
process that inevitably undergoes the same process 
of alienation/separation from the constitution of 
subect. The subject, alienated in the maternal 
Other, departs from her identificatory reference 
to build her maternal identity, their subjective 
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position before the significant mother. If a specific 
type of mothering can determine conflicts in this 
relation, what effects would this circumstance 
has on the relationship of this future mother and 
baby? The question that the subject directs to 
the Other – Che vuoi? points to the mismatch of 
desires marking the point of failure inherent to 
the subject and to the incessant search for the 
relationship of completeness always doomed to 
failure by the impossibility of sexual intercourse. 
If the process of the subjetc’s constitution finds 
in the father the third part that promotes the 
separation of the mother/baby duality, this woman 
while castrated should refer to a man as a phallic 
referential. This function points to the difference 
of the sexes when the man is able to take the 
woman as an object  that is, as the cause of his 
own desire. If a baby exists before its birth in the 
maternal and paternal psyche, already taking place 
in the life of the parents, these places have the 
possibility of being constructed in an analytical 
process. Thus, resulting in the possibility of the 
baby being offered a place in the parents’ desire. 

Keywords: Mothering. Gestation. Paternity.
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Observação de bebê irmã de 
criança autista em uma APAE 
em Minas Gerais

Rita Helena Rezek Nassar1

Resumo: Irmãos mais novos de crianças já diag-
nosticadas com transtorno do espectro autista têm 
risco aumentado de desenvolver autismo entre 4% 
e 7%. (ARAUJO et al., 2013). O bebê apresenta, 
desde o nascimento, um claro interesse por ele-
mentos específicos da voz materna, em particular 
pelos elementos prosódicos. Este artigo objetiva 
o uso do protocolo PREAUT2 Brasil, para avaliar 
um conjunto coerente de instrumentos de iden-
tificação de perturbações precoces da interação e 
da comunicação que podem evoluir para transtor-
nos graves do desenvolvimento, como o autismo. 
O trabalho desenvolvido foi observar um bebê, a 
partir de 4 meses, irmã de autista já diagnosticada, 
que frequenta uma instituição. Para isso, foi ofe-
recido um espaço de observação, escuta, apoio e 

1 Psicóloga e Professora na Universidade do Vale do Sapucaí – UNIVÁS, 
Pouso Alegre - MG - Brasil. Diretora da Apae de Santa Rita do Sapucai - 
MG. E-mail: rhrezek@hotmail.com

2 Programme de Recherche et Evaluation sur l’autisme (PREAUT).
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orientação. O resultado esperado é a detecção pre-
coce de sinais de perturbações das interações ini-
ciais pais-bebês, com a finalidade de possibilitar a 
intervenção clínica imediata e oportuna da família.

Palavras-chave: Irmãos de autista. Bebês. 
PREAUT.

Pesquisas realizadas trazem um dado relevante para a co-
munidade científica e para os pais de filhos autistas: irmãos 
mais novos de crianças já diagnosticadas com transtornos 
do espectro autista têm risco aumentado de desenvolver 
autismo entre 4% e 7% (ARAUJO et al., 2013).

Jerusalinsky (2015), ao abordar o tema do autismo, levanta 
uma questão a respeito da etiologia do autismo. Variantes 
bastante significativas como a “genética, condições epige-
néticas, falhas nas estruturações psíquicas precoces são – 
em diferentes proporções de determinação e em combi-
nações diversas – as principais candidatas no que tange à 
causalidade”  (JERUSALINSKY, 2015, p. 14). Sendo que 
nenhuma delas pode ser considerada um fator primordial. 

Apesar de muitas variantes possíveis para tratar esta reali-
dade dentro do campo das ciências, uma questão é ponto 
de consenso entre as diferentes abordagens: é necessário 
intervir cedo. Segundo Kupfer e outros (2008), somente 
essa questão é de consenso entre a psicanálise e as outras 
áreas de intervenção que cuidam do desenvolvimento e da 
saúde do bebê. Divergindo das demais, que tratam o autis-
mo como uma doença já existente, “para os psicanalistas, 
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a intervenção incide sobre uma criança cujo destino não é 
necessariamente, e de forma tão determinista, o do autis-
mo” (KUPFER et al., 2008, p. 8). Abrindo, assim, um pre-
cioso espaço de intervenção logo nos primeiros meses de 
vida do bebê que, ao constituir-se na relação com o outro, 
poderá direcionar-se para outros horizontes.

O bebê apresenta, desde o nascimento, um claro interesse 
por elementos específicos da voz materna, em particular 
pelos elementos prosódicos. 

Para Muratori (2014), o manhês é um tipo particular de 
linguagem dirigida à criança, produzida automaticamente 
pelos adultos quando se deparam com um bebê que ainda 
não fala.  O manhês tem características específicas de me-
lodia, ritmo, tonalidade e prosódia. É organizado em frases 
repetidas com picos sonoros altos, entonação exagerada, 
vocalização hiperarticulada, poucas sílabas em cada pala-
vra ou frase, articulações e pontuações específicas e pausas 
mais longas. 

Cohen e Saint-Georges (2016) mostram que o manhês, 
por sua tonalidade aguda e grandes variações tonais, chama 
a atenção do bebê na relação, favorecendo o engajamento 
afetivo além de captar a atenção e o interesse da criança. 
Desta forma, a prosódia sustenta a aquisição da linguagem. 

Conforme Catão (2009), o manhês confirma que a ênfase 
não está no significado do que a mãe diz, mas, antes, em 
como ela o diz. Ainda, o manhês tem uma dimensão irre-
sistível para o bebê. 
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Pesquisadores que se dedicam aos bebês afirmam que é 
fundamental perceber se o bebê responde inicialmente ao 
manhês. “Para crianças com risco de autismo, a adoção de 
uma entonação verbal rica em prosódia pode ser uma su-
gestão útil para os pais aderirem.” (MURATORI, 2014, p. 
26). 

Dentro deste panorama, a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE), de Santa Rita do Sapucaí – MG, 
mostra-se um campo profícuo para o desenvolvimento de um 
trabalho de prevenção e intervenção com bebês e crianças 
de 0 a 3 anos. O trabalho desenvolvido é observar bebês, 
a partir de 4 meses, irmãos de autistas já diagnosticados 
que frequentam a instituição. Tem o objetivo de acolher 
as crianças e seus pais em um espaço de prevenção e 
sem preconceito quanto ao desenvolvimento da criança e 
também de responder aos questionamentos dos pais sobre 
a relação com seus bebês para que possam sustentar o 
processo de parentalidade. Para isso, é oferecido um espaço 
de observação, escuta, apoio e orientação.

O resultado esperado é a detecção precoce de sinais de 
perturbações das interações iniciais pais-bebês, com a fi-
nalidade de possibilitar a intervenção clínica imediata e 
oportuna das famílias afetadas.

É utilizado o protocolo PREAUT Brasil, que avalia um con-
junto coerente de instrumentos de identificação de pertur-
bações precoces da interação e da comunicação que podem 
evoluir para transtornos graves do desenvolvimento, como 
o autismo. Numerosos trabalhos mostram que o bebê 
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apresenta, desde o nascimento, um claro interesse por ele-
mentos específicos da voz materna, em particular pelos 
elementos prosódicos. Ochs e Schieffelin (1997) disseram 
que entre as alterações de forma e conteúdo encontradas 
na fala materna, frequentes na maior parte das culturas, 
estão principalmente os contornos prosódicos exagerados 
que atraem o bebê (LAZNIK, 2004) e organizam o que em 
psicanálise se chama pulsão invocante (LACAN, 1964). Por 
outro lado, no curso do primeiro ano de vida, o bebê mos-
tra igualmente um vivo interesse para “olhar e ser olhado” 
(pulsão escópica) e para os jogos de “comer” e “ser  comi-
do” (pulsão oral). Freud (1915) descreve o trajeto pulsional 
em três tempos: 

Num primeiro tempo, em que Freud chama de “ativo”, o 
bebê vai à busca do objeto oral (peito, mamadeira) para 
dele apoderar-se. Ele captura o peito, busca e se apossa 
do peito. Isso é fácil de ser visto por médicos nos exames 
clínicos. 

O segundo tempo do circuito pulsional  é “reflexivo”, to-
mando como objeto uma parte do próprio corpo – a chu-
peta ou o dedo; é aí que Freud situa a sucção. É também o 
objeto da atenção particular de um médico atento: ver se o 
bebê tem uma boa capacidade autoerótica, se ele é capaz 
em particular de chupar seu dedo ou então uma chupeta, 
capacidade esta que é chamada de experiência alucinatória 
de satisfação, intimamente ligada ao autoerotismo.

O terceiro tempo da pulsão é quando o recém-nascido faz 
a si mesmo objeto de um outro, este conhecido novo sujei-
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to – a mãe, por exemplo. Freud qualifica-o de “passivo”. O 
bebê não é passivo na situação, ele a suscita, com toda a evi-
dência. É ele que procura ser olhado, ser ouvido ou então, 
no nível oral, “oferecer o pezinho para comer”. O tercei-
ro tempo do circuito é chamado de “satisfação pulsional”. 
Nele, a criança vai se fazer objeto de um novo sujeito. A 
criança se assujeita a um outro que vai se tornar o sujeito 
da pulsão do bebê.  É quando o bebê coloca seu dedo (do 
pé ou da mão) na boca da mãe, e esta finge comê-lo de ma-
neira prazerosa. Esse jogo que se coloca entre mãe-bebê 
não pretende saciar uma necessidade orgânica qualquer. É 
uma passividade aparente  do bebê, que, na verdade, busca 
fisgar o gozo do Outro materno. Ele se faz comer pelo ou-
tro, ou seja, ele se faz objeto.   

Quando esse terceiro tempo acontece, ele garante que, 
no pólo alucinatório de satisfação do desejo, haverá traços 
mnêmicos deste Outro materno, deste próximo assegu-
rador. Mas, mais precisamente, traços mnêmicos de seu 
gozo; deste momento em que a mãe sorri de prazer para 
esse bebê que se faz olhar ou que oferece seu pé para mor-
der. Temos certeza então de que, em seguida, quando ele 
estiver sozinho, sugando seu polegar ou chupeta, haverá 
reinvestimento dos traços mnêmicos deste Outro materno. 

Pode-se dizer que esse terceiro tempo do circuito pulsional 
está ausente nas crianças autistas. Desta forma, identificar 
a presença desse terceiro tempo pulsional no bebê é fun-
damental para que se possa fazer um diagnóstico precoce, 
antes que se instale o autismo.
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Laznik (2004) destaca que, independentemente da causa da 
não instauração do terceiro tempo do circuito pulsional, ele 
poderá se (re)estabelecer, caso haja uma certa contribuição 
libidinal por parte do psicanalista para trabalhar esta relação 
pais-bebê, e principalmente se ocorrer antes dos três anos 
de idade. Dois componentes fundamentais irão influenciar 
no estabelecimento do circuito pulsional completo, são 
eles: o olhar e a voz. O não olhar entre mãe e filho e, ainda 
mais, quando a mãe não se dá conta disso, constitui um 
dos primeiros sinais de risco para o autismo, já podendo 
ser verificado nos primeiros meses de vida. Trata-se de 
um indicador, uma vez que somente a partir do segundo 
ano é que surgirão as estereotipias no comportamento da 
criança. 

Segundo Lacan (1949), o olhar que se refere aqui é no sen-
tido de um investimento libidinal e que está relacionado à 
instauração do narcisismo primário, a fase do estádio do 
espelho na criança, tempo de reconhecimento pelo Outro 
da imagem especular, em que a criança olha para o adulto 
que a carrega  e lhe demanda um olhar de confirmação do 
que percebe no espelho como sendo sua própria imagem. 

A mãe de uma menina de 5 meses de idade, que 
hipoteticamente será chamada de Lívia, observou e 
nos relatou que havia percebido na pequena algumas 
semelhanças com sua irmã de 4 anos, diagnosticada com 
autismo. A mãe apresentava  uma dificuldade em realizar 
o manhês, pois a todo momento trazia sua preocupação à 
tona. Quando estava com Lívia, pouco se expressava. Às 
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vezes lhe dirigia um olhar tímido, o que a pequena notava, 
porém desviava o olhar. Será que essa dificuldade da mãe 
era advinda de suas preocupações? 

Para Cohen e Saint-Georges (2016):

O manhês depende tanto do bebê como do adulto. No adulto: 
sua língua, seu sexo, sua história pessoal, sua personalidade... 
No bebê: seu sexo, sua idade, suas vocalizações, seu 
engajamento na relação. Portanto as vocalizações maternas 
tendem a se harmonizar com a tonalidade das vocalizações 
do bebê. Logo, a emoção sentida por uma parte e outra é 
fundamental para o surgimento e a duração do manhês, 
que aparece como um testemunho e também um vetor de 
qualidade de interação mãe-criança. (COHEN; SAINT-
GEORGES, 2016, p. 271-272).  

Foi então que a mãe relatou suas dificuldades. Lívia era 
sua terceira filha. Antes de Lívia, a mãe, que se casou mui-
to cedo, teve duas meninas, seu casamento apresentava 
problemas quando engravidou da segunda filha; teve uma 
depressão após o nascimento desta, que durou aproxima-
damente um ano, e que levou ao término  seu casamento. 
Não demorou muito para vir o diagnóstico de autismo da 
segunda filha. Já separada, morando nos fundos da casa dos 
pais, se envolveu com um rapaz que lhe prometeu casa-
mento, engravidou, pela terceira vez,  de Lívia, e o rapaz 
sumiu. 

A mãe, ao fazer esse relato, se emocionou muito. Foi dito 
então a ela que realmente era muito difícil estar sozinha, 
cuidando das três filhas, sendo uma autista e o bebê que 
requer atenção constante. 
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Ficou evidente o quanto ela precisava ser acolhida.

No segundo encontro com Lívia e sua mãe, percebemos 
maior facilidade de ambas estabelecerem o contato, porém 
as dúvidas da mãe persistiam. Falamos a ela que cada criança 
é uma criança e que não seria porque uma era autista a 
outra também deveria ser. Isso a tranquilizou, porém tinha 
dificuldades de se relacionar com seu bebê, de aconchegá-lo 
em seus braços, olhá-lo e  falar com ele o manhês.  

Aventou-se a hipótese de existir sinais de risco para o so-
frimento psíquico em Lívia. A mãe não realizava o manhês, 
por dificuldades que estava enfrentando ou por preocupa-
ção com a semelhança entre as filhas?

O reconhecimento de seu bebê como fonte de alegria (de 
grande prazer) para a mãe deve provavelmente induzir a 
uma modificação na prosódia materna. Quando isso acon-
tece o bebê é chamado por essa voz e entra numa verdadei-
ra “protoconversação”. 

Essa foi a aposta endereçada à mãe e seu bebê, ou seja, a 
colocação do terceiro tempo do circuito pulsional, introdu-
zindo uma nova dinâmica entre Lívia e sua mãe. 

Fizemos então o encaminhamento para intervenção na ins-
tituição, e as duas passaram a ser atendidas duas vezes por 
semana.
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Abstract: Younger siblings of children already 
diagnosed with Autism Spectrum Disorder have 
an increased risk of developing autism by 4% to 
7% (ARAUJO et al, 2013). From birth, babies have 
a clear interest in specific elements of the maternal 
voice, in particular in the prosodic elements. This 
article aims to use the PREAUT Brasil protocol 
to evaluate a coherent set of tools for identifying 
early inadequate interaction and communication 
that may evolve into serious developmental 
disorders, such as autism. The work developed 
was to observe a baby from 4 months, autistic sister 
already diagnosed, who attends an institution. For 
this, a space of observation, listening, support 
and orientation was offered. The expected result 
include early detection of signs of disturbances in 
early parent-infant interaction, with the purpose 
of enabling the immediate and timely clinical 
intervention to the family. 

Keywords: Autistic siblings. Babies. PREAUT. 
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Um caso de histeria 
contemporânea

Pedro Braccini1

Resumo: Trata-se aqui da análise de um caso clí-
nico à luz da tentativa de se verificar a seguinte hi-
pótese: de que haveria atualmente apresentações 
da neurose histérica em que se poderia dizer haver 
a incidência do pai, porém mais pela via de uma 
transmissão referida a uma identificação ao gozo 
do que pela via do amor ao pai.   

Palavras-chave: Pai. Histeria. Contemporâneo. 

Para as histéricas de Freud, o sintoma se apresentava como 
um sentido a ser decifrado a partir da referência ao pai, no 
modelo edipiano. Lacan em “O Seminário 17: o avesso da 
psicanálise” diz que Freud tentou preservar com o comple-
xo de Édipo a ideia de um pai todo amor, mas ele reitera, 
entretanto, que a experiência da histérica deveria ter guia-
do Freud melhor que o complexo de Édipo. A questão seria 
verificar clinicamente se na atualidade poderíamos delimi-
tar a histeria como uma estrutura órfã do nome do pai. O 

1 Psicanalista. Correspondente internacional da Fédération Européenne 
de Psychanalyse et École Psychanalytique de Strasbourg (FEDEPSY). 
Professor de Psiquiatria da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 
Diretor técnico da Clínica de Atenção Psiquiátrica Freud Cidadão.
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que não quer dizer que não tenha havido a incidência do 
Nome-do-pai. O modelo edipiano não deixa de ser uma re-
ferência, mas ele não é mais o único. Ou seja, a histérica re-
cebe, sim, do Outro esse pai, pois seu sintoma se desenrola 
a partir dele. Mas o que se transmite do pai se apresenta 
mais pela via das tentativas do pai em nomear seu próprio 
gozo do que pela via do amor. 

O que está aqui em questão, portanto, é o amor ao pai como 
eixo organizador do sintoma histérico. As histéricas já não 
acreditariam mais no pai como detentor de um sentido 
capaz de resolver o enigma do gozo. O pai encarna antes 
alguém que tem um gozo, o que contribui para que a his-
térica atual não faça mais existir esse pai ideal sustentado 
por meio do seu amor. Eis o que está em questão no caso 
que segue. 

Trata-se de uma jovem de uns 30 anos de idade que es-
teve em tratamento durante quatro anos. A apresentação 
melancoliforme, com momentos depressivos importantes, 
era o que predominava e foi o que a levou a consultar. Apre-
sentou pontualmente fenômenos de cunho alucinatório, 
chegando a dizer que uma multidão falava na sua cabeça. 
Contou que tinha visões de espíritos em sua casa à época 
de sua infância, em um contexto de discurso familiar reli-
gioso muito fervoroso vindo da sua mãe e da avó materna. 
Ela mesma se dizia temente a Deus. O desdobramento do 
tratamento permitiu interpretar tais fenômenos como a 
clássica tendência alucinatória das histéricas, presente nos 
dizeres de Freud: “durante seu curso, toda histeria pode 
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se transformar em psicose aguda alucinatória” (FREUD, 
1911, p. 139). No decorrer da análise, o processo depres-
sivo se abrandou, permitindo que frequentasse mais regu-
larmente as sessões e que retomasse os estudos que havia 
abandonado.

Ela localizava o início do seu adoecimento dois anos após 
seu casamento. Queixas relativas à falta de atenção de seu 
marido com ela eram frequentes nas sessões. Dizia que ele 
dava o que ela queria, mas não o que ela precisava. Eu gosto 
do que ele compra pra mim, mas não fico satisfeita só com 
isso. Uma vez, chegou à sessão com graves ideações sui-
cidas após ter ficado frustrada em conversa que expôs ao 
marido sua solidão e suas expectativas não atendidas. Para 
lidar com a solidão que dizia sentir, relatava, com vergonha, 
que mantinha esporadicamente relações extraconjugais. 
Dependia financeiramente do marido, estava há muito 
tempo sem trabalhar e estagnada no percurso acadêmico.

Sua fala própria se misturava com a fala da mãe, que dizia 
que os homens têm que amar mais as mulheres do que as 
mulheres, os homens. A mãe também dizia, e ela se apro-
priava de tais dizeres como se fossem dela, que as mulhe-
res são para os homens apenas um pedaço de carne. Pare-
cia colocar a questão: o que os homens querem de mim? 
Contou de uma relação extraconjugal no início do casa-
mento com um homem mais novo que a deixou “de qua-
tro”. Tinha pavor disso se repetir, pois esse homem tinha 
sido um “cretino”. Falava do incômodo ao ocupar a posição 
de objeto de desejo de um homem, principalmente quando 
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não estava colocado no horizonte da relação a dimensão do 
amor, escancarando assim o rebaixamento sexual do objeto 
amoroso. 

Ela demandava ser desejada, mas se fosse só o desejo, ela 
caía angustiada. Não sou mulher de fim de noite, dizia ao se 
queixar de um dos ficantes que a procurava tarde da noite. 
Quando ela mesma fazia de alguns homens meros objetos 
de seu desejo sexual, isso a incomodava também. Nessas 
situações justificava dizendo fazer com eles o mesmo que 
eles faziam com ela ou com outras. Desejo e amor parecem 
disjuntos, havendo nessa dualidade a transmissão de algo 
da relação do seu pai com o próprio gozo. 

O pai é um homem que se revela para a filha como não 
confiável, de quem ela trazia a fala marcante: “homem não 
presta”. Nos dizeres do pai, nenhum homem é confiável, 
a começar por si mesmo. Ela dizia odiar seu pai, que se 
separou da mãe depois que ela o pegou “transando” com 
uma amiga dela na casa deles. Ela manifestava muito ran-
cor a essa mulher. E assim, como Dora, ela eximia o pai da 
sua responsabilidade, dizendo não ter rancor dele a esse 
respeito. Mas o que para Dora, na sua relação com a Sra. K, 
seria o ponto de identificação homossexual, parecia, nesse 
caso, se transformar em uma identificação ao gozo do pai 
com um ódio manifesto à mulher objeto de desejo do pai. 
É a si mesma que ela parece odiar nesse lugar de objeto de 
desejo dos homens. 

Para que o gozo se faça permitido, é necessário reconhecer 
o pai como semblante. O semblante do pai é signo de que 



Pedro Braccini

Revista da ATO – escola de psicanálise, Belo Horizonte, ano 5, n. 5, p. 101-107, 2019 105

Pu
lsã

o 
e 

cl
ín

ic
a

houve transmissão paterna naquilo que divide ele próprio, 
a saber, o real do seu modo de gozo. É esse semblante que 
parece estar frágil tanto nos dias atuais quanto no caso em 
questão.                                                                                                                 

Em torno disso que se situa a orfandade do pai na histeria 
contemporânea. É a apreensão do semblante paterno, no 
curso do tratamento, que constitui o índice de que o sujeito 
pôde realmente tocar no real do gozo tal como ele se expli-
cita pelo modo como se instaurou a pai-versão. Logo, antes 
de interromper o tratamento, a paciente se perguntava a 
clássica pergunta da histérica sobre o que era ser homem 
e ser mulher. Chegou claramente a dizer do seu mal-estar 
referido a sua identificação com o traço da infidelidade do 
pai. Parecia esboçar, constituir-se um pai que lhe faltava, 
ainda que ele estivesse ali.

O que propomos, portanto, nesse caso, é haver uma 
descrença no amor do pai ou, ao menos, uma precariedade 
do amor ao pai como fator estruturante da subjetividade. 
Não quer dizer que o sujeito em questão não tenha 
uma relação com o pai, que por sua vez encarna um S1 
determinante com a sentença: “homem não presta”. O 
pai que é transmitido, no caso, passa mais pelo gozo do 
que pelo representante da Lei, ainda que esse pai encarne 
um Mestre, um saber. Mas, com tal axioma, esse pai é 
um mestre castrado. Toda a condição feminina do sujeito 
em questão passa a se colocar à prova esse axioma do pai, 
tentando verificar a veracidade dessa sentença. A histeria, 
no caso, seria a vontade de castração no outro, colocando à 



106

Pu
lsã

o 
e 

cl
ín

ic
a

Revista da ATO – escola de psicanálise, Belo Horizonte, ano 5, n. 5, p. 101-107, 2019

Um caso de histeria contemporânea

prova esse saber do mestre. O que ela é para os homens? 
É isso que é respondido repetidamente a partir de uma 
identificação no ponto em que o pai falha.

Résumé: Il est question ici de l’analyse d’un cas 
clinique dans I’intention d’essayer de vérifier 
l’hypothèse suivante: il y aurait actuellement 
des présentations de la névrose hystérique dans 
lesquelles on pourrait dire qu’il y aurait l’incidence 
du père, cependant ce serait beaucoup plus par 
la voie d’une transmission qui se réfère à une 
identification à la jouissance que par l’amour au 
père.  

Mots-clés :  Père. Hystérie. Contemporain.
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A ética do desejo: o universo da 
falta1

Viviane Gambogi Cardoso2

Resumo: A autora propõe discorrer sobre a ques-
tão da ética da psicanálise que toca no ponto de 
falta, de desamparo, de inacabamento inerentes 
à natureza humana, sobre os quais sustentamos 
nossa práxis e a partir dos quais criamos operado-
res para transmissão.  Lacan diz que a psicanálise 
lida com a “atração pela falta”. Mas o que é essa 
falta? pergunta ele em “O Seminário 7: a ética da 
psicanálise”. Através da obra freudiana, pode-se 
pensar a falta no âmbito ficcional, com o assassi-
nato do pai primevo, ou em sua mais obscura ver-
tente, a pulsão de morte. Trazer à luz esse obscuro 
“universo da falta” remete-nos ao campo do gozo, 
terreno movediço e perigoso, ao qual a psicanálise 
não se furta. Campo minado, campo de letra, abis-
mo colossal, que nos remete ao campo freudiano, 
ou seja, à Coisa (das Ding). A autora pretende en-
trar nesse solo pantanoso de Goethe (Zuider Zee), 
onde surgem mais dúvidas do que respostas.

1 Texto apresentado no VI Fórum Mineiro de Psicanálise em São João Del 
Rei – MG, em 2006.

2 Psicanalista. Membro da ATO – escola de psicanálise.
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Palavras-chave: Ética. Desejo. Desejo do analis-
ta. Pulsão de morte. Real. Das Ding. Ato psicana-
lítico. 

“Nossa experiência conduziu-nos a aprofundar, mais do que 
jamais fora feito antes de nós, o universo da falta.” (LACAN, 
1959-1960, p. 10).

 Com essa frase, Lacan dá a largada para se pensar a ética 
da psicanálise. Sem dúvida, discorrer sobre a ética da 
psicanálise toca nesse ponto de falta, de desamparo, de 
inacabamento inerente à natureza humana, sobre os quais 
sustentamos nossa práxis e a partir dos quais criamos 
operadores para transmissão.

Lacan inicia “O Seminário 7: a ética da psicanálise” com a 
confirmação de que a psicanálise lida com a “atração pela 
falta”. Mas pergunta ele: o que é essa falta? Através da 
obra freudiana, pode-se pensar a falta no âmbito ficcional, 
com o assassinato do pai primevo, ou em sua mais obscura 
vertente, a pulsão de morte. Lacan ressalta que entre 
esses dois termos se estende uma reflexão, um progresso 
que constitui uma parte da dimensão ética na experiência 
analítica e no ensinamento de Freud. Esse questionamento 
remete o analista à busca de uma fundamentação teórica 
para cada ato cometido em seu ofício tanto na clínica 
quanto extramuros. Lacan diz que a dimensão ética 
encontra-se para além de um sentimento de obrigação 
e “coloca o homem numa certa relação com sua própria 
ação que não é simplesmente a de uma lei articulada, mas 
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sim de uma direção, de uma tendência e, em suma, de um 
bem que ele clama, engendrando um ideal da conduta” 
(LACAN, 1959-1960, p. 11).

Elizabeth Torres, em um trabalho que focaliza a história da 
ciência da ética e da antropologia no desenvolvimento do 
saber ocidental, situa as elaborações freudianas como um 
momento de virada nos fundamentos conceituais da ciência 
da ética. Ela destaca a frase emblemática Wo Es war, Soll 
Ich werden,3 com a qual Freud (1932-1933), em “Novas 
conferências introdutórias sobre a psicanálise”, “retorna 
ao tema utópico goethiano para colocá-lo em homologia à 
tarefa libertária da psicanálise” e “recupera a controvérsia 
hegeliana/marxista sobre a alienação/dominação em sua 
significação radical (de raiz)” (TORRES, 1992, p. 12).

Lacan reconhece, nessa frase, o imperativo ético freudiano, 
que ele chama de ascese freudiana. Ele diz que a experiência 
moral em questão na análise se resume nesse imperativo 
original. Pretende-se, aqui, extrair dessa frase o seguinte 
entendimento: o analista precisa escutar o inconsciente 
para que o sujeito possa advir. Esse é um “dever” do 
psicanalista, que se coloca como que submetido à causa 
analítica. E ele fará isso através de seu ato, ou seja, de 
uma “decisão de tornar-se ou não responsável pela causa” 

3 A frase foi mantida no original, visto que sua tradução pela Standard 
Editions gerou muita polêmica. Segundo esta, Freud teria dito: “Onde 
estava o Id, ali estará o Ego.” (FREUD, v. 22, 1976, p. 102). 

 Anotamos as seguintes versões: 
 “Ali onde se estava, ali como sujeito devo advir.”
 “Onde era o Outro, ali o eu há de vir.” 
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(QUINET, 1996, p. 208). Quinet diz que essa decisão está 
no âmbito da ética.

Pode-se considerar que advém daí o reconhecimento do 
estatuto do inconsciente como sendo “ético e não ôntico”, 
pois sua existência depende do ato do analista. E o que está 
em jogo nesse ato é o desejo do analista, que não é nada 
mais, nada menos que um lugar vazio de desejo. A sua 
máxima é não cair nas armadilhas da demanda, ou seja, não 
responder à demanda. Essa posição do analista permite ao 
sujeito aceder ao desejo. É justamente isto, o sujeito tem 
que consentir com o desejo, instaurando ao mesmo tempo a 
lei da castração. Cabe ao psicanalista a tarefa de não ceder à 
demanda do Outro, ao incondicional da imperiosa demanda. 
É do desamparo que se faz o desejo, e a ética do desejo 
está atrelada a essa não resposta. A psicanálise favorece o 
surgimento do desejo e faz o sujeito do inconsciente brotar 
do solo pantanoso de Goethe (Zuider Zee), onde se instala 
o ato que desata o nó das identificações. Lacan diz que “na 
articulação teórica de Freud, a gênese da dimensão moral 
não se enraíza em outro lugar senão no próprio desejo. É da 
energia do desejo que se depreende a instância do que se 
apresentará no término de sua elaboração como censura” 
(LACAN, 1959-1960, p. 12).

A psicanálise traça um percurso diferente para pensar a 
ética, em oposição à ética normativa, com a reafirmação da 
teoria das pulsões e do conflito psíquico permanente. Horus 
Vital Brazil diz que a psicanálise “tem que se recusar a uma 
ética normativa que negaria as diferenças e a singularidade 
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conjuntural do ato psicanalítico como um ato simbólico 
que confronta o sujeito com sua singularidade e a errância 
do desejo” (VITAL BRAZIL, 1996, p. 16). Ele pontua que, 
apesar de não haver uma ética da psicanálise confundida 
com uma filosofia ética, há uma ética do psicanalista que 
se resume em: não desejar, não responder à demanda – 
segundo Lacan – e reinventar a psicanálise em cada caso 
– segundo Freud. A psicanálise, contrária a uma prática 
adaptativa, tenta extrair do sujeito seu “bem-dito” desejo. 
Esse “bem-dito” desejo, longe de ser uma virtude ou um 
bem, é seu mal radical. Radical no sentido de raiz, pois 
sujeito é desejo, e também no sentido de inflexibilidade, 
ou seja, de resistência a qualquer tentativa de moralização 
ou de adaptação. O desejo é indestrutível.

O ser incompleto, em termos filogenéticos por sua 
indeterminação pulsional e em termos biológicos por seu 
estado de desamparo, é lançado nesse campo simbólico, 
lugar do Outro, onde cada um tem que se haver com essa 
falta-a-ser e encontrar uma maneira própria de se “salvar”, 
termo usado por Freud em “O Mal-Estar na Civilização”. 
Freud diz que para isso não existe uma regra de ouro que 
se aplique a todos. Pode-se, portanto, perguntar: do que 
iremos nos salvar? Da eterna dívida simbólica, do nosso 
inconsciente que se funda como discurso do Outro, de 
nossa condição desejante? Certamente não é disso que se 
trata. Seria, então, salvar-nos do entorpecimento alienante 
das identificações, da busca alucinante da completude e 
ainda da corrida desenfreada pela felicidade como meio 
de obter garantias? Entendam aqui por felicidade, não o 
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“programa que o princípio de prazer nos impõe”, segundo 
Freud em “O Mal-Estar na Civilização”, mas uma das 
formas de dominação autoritária do mundo civilizado, que 
nos impõe um imperativo de gozo – comprem, consumam, 
droguem-se, bebam.

Entramos no campo do gozo, terreno movediço e perigoso, 
ao qual a psicanálise não se furta. Campo minado, campo 
de letra, abismo colossal, que nos remete ao campo freu-
diano, ou seja, à Coisa (das Ding).

Freud refere-se a das Ding como “o inassimilável, o não 
comparável, o resíduo que escapa ao juízo” (GARCIA-RO-
ZA, 1991, p. 160). 

Lacan,  em “O Seminário 7: a ética da psicanálise” intro-
duz uma discussão inédita sobre o real como uma instância 
“não imediatamente acessível”. Ele assinala o seguinte:

[...] seu sentido deve ter alguma relação com o movimento 
que atravessa todo o pensamento de Freud, e que o faz partir 
de uma oposição primeira entre princípio de realidade e 
princípio do prazer para chegar, através de uma série de 
vacilações, de oscilações, de mudanças insensíveis em suas 
referências, no final de sua formulação doutrinal, a colocar 
para além do princípio de prazer alguma coisa sobre a qual 
podemos perguntar em que pode ela consistir em relação 
à primeira oposição. Para além do princípio de prazer, 
aparece-nos essa face opaca que se chama instinto de morte. 
(LACAN, 1959-1960, p. 31).

A pulsão de morte seria, segundo Lacan, uma “lei para 
além de toda a lei”. Aí se encontra o real, para além do 
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princípio de prazer, como um desvelamento, um reachado, 
usando os termos de Lacan. A ação moral introduz-se 
então no real, “criando aí um sulco onde o ponto de nossa 
presença é sancionado” (LACAN, 1959-1960, p. 32). É 
pela ação moral que desembocamos no real como limite 
de nossa práxis. Pensar no real como limite é pautar nossa 
práxis por uma oposição à moral idealista de um Bem 
Supremo, que encontramos na lógica aristotélica como o 
ponto de convergência de uma ordem particular com um 
conhecimento mais universal. Segundo Elizabeth Torres, 
as formulações de Aristóteles sobre a conaturalidade 
homem/mundo e sobre a natureza plural dos homens têm 
um desdobramento no processo de conhecimento através 
da clássica proposição de adequar o intelecto à coisa. Na 
perspectiva de Aristóteles, o homem se habitua. Não é 
disso que trata a psicanálise.

O intervalo que se estende entre Aristóteles e Freud foi 
marcado por profundas transformações da ciência da ética, 
o que possibilitou o avanço nesse domínio ao posiciona-
mento inovador de Freud. A virada do conhecimento filo-
sófico ocidental se origina no cogito cartesiano e culmina 
em Kant. Não se pretende adentrar, neste artigo, a trilha 
histórica do pensamento ocidental da ciência da ética.

Freud articula o problema da ética, como ressalta Lacan, 
em torno do termo realidade. Lacan pergunta:

Trata-se da realidade cotidiana, imediata, social? Do 
conformismo às categorias estabelecidas, aos costumes 
admitidos? Da realidade descoberta pela ciência, ou daquela 
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que absolutamente não o é? Será a realidade psíquica? 
(LACAN, 1959-1960, p. 32).

A realidade psíquica nos leva para um campo cuja ordem 
é “até então jamais igualada”. É uma presença que vai 
além da razão, do que é conhecido, que não está nem no 
simbólico nem no imaginário, e que faz barreira tanto para 
um quanto para o outro registro. Lacan a chama de real.

Como essa realidade (presença) irá se formar para o 
homem? A questão da ética será tratada por Freud a partir 
desse questionamento. Freud não identifica a adequação 
à realidade a nenhum bem qualquer. Em “O Mal-Estar 
na Civilização”, diz-nos que a civilização, a cultura pede 
demais ao sujeito. Nesse artigo, ele trata do “antagonismo 
irremediável entre as exigências da pulsão e as restrições 
da civilização” (FREUD, v. 21, 1929-1930, p. 76). E vai além 
do que tentar identificar o prazer e o bem. Ao longo de toda 
a sua obra, a oposição do princípio de prazer ao princípio 
de realidade foi rearticulada, oposição esta que, como 
Lacan pontua, funciona como uma báscula entre ficção 
(simbólico) e a realidade (real). Lacan ressalta o passo 
dado por Freud com relação ao princípio de prazer, ou seja, 

[...] mostrar-nos que não há Bem Supremo – que o Bem 
Supremo, que é das Ding, que é a mãe, o objeto do incesto, 
é um bem proibido e que não há outro bem. Tal é o 
fundamento, derrubado, invertido, em Freud, da lei moral 
(LACAN, 1959-1960, p. 90).

A tese de Lacan é que “a lei moral se articula com a visada 
do real como tal, do real na medida em que ele pode ser a 
garantia da Coisa” (LACAN, 1959-1960, p. 97).
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O que encontramos na lei do incesto situa-se como tal no 
nível da relação inconsciente com das Ding, a Coisa. O 
desejo pela mãe não poderia ser satisfeito, pois ele é o fim, 
o término, a abolição do mundo inteiro da demanda, que 
é o que estrutura mais profundamente o inconsciente do 
homem .( LACAN, 1959-1960, p. 97).

Lacan diz que das Ding é o correlato da lei. Nesse sentido, 
das Ding estava lá no início, “é a primeira coisa que pôde 
separar-se de tudo o que o sujeito começou a nomear” 
(LACAN, 1959-1960, p. 106). Pode-se pensar que das 
Ding está fora do aparelho psíquico construído por Freud 
no projeto e funciona como índice da exterioridade. Das 
Ding é um vazio ou um furo, sendo anterior ao nascimento 
do desejo no sujeito, mas também seu fim, pois se 
operacionaliza através do objeto a, objeto do desejo.

Com esse postulado, das Ding, na medida em que está no 
começo e no fim, pode-se pensar o real como o retorno 
ao mesmo lugar, um reachado que ao mesmo tempo põe à 
mostra o objeto de desejo e o rechaça, o mantém a distância. 
Lacan diz que aí está o ápice, ao mesmo tempo, kantiano e 
sadista da Coisa, “o que faz com que a moral se torne, por 
um lado, pura e simples aplicação da máxima universal, por 
outro, puro e simples objeto” (LACAN, 1959-1960, p. 90).

A experiência analítica nos revela, através da ética do desejo 
(lei/desejo), que o sujeito pode dar mostras de seu ser 
de objeto que restou do seu encontro com a falta e que 
poderá causar desejo. Pode-se dizer que, no percurso de 
análise, começamos pelo desejo de ser alguma coisa, ou 
seja, guiados por uma ficção, e terminamos no desejo do 
analista, na Coisa, que é um reachado.
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Abstract: The author proposes to discuss the 
question of ethics of psychoanalysis concerning 
lack, helplessness and incompleteness inherent 
in human nature, that sustain our praxis and 
create operators for transmission. Lacan says that 
psychoanalysis deals with “attraction by lack”. 
However, what is this lack, he asks in “The Seminar, 
Book 7: The Ethics of Psychoanalysis”. Through 
Freudian theory, we may think about lack in the 
fictional sphere, with the murder of the primeval 
father, or in the most obscure way, the death drive. 
Bringing to light this obscure “universe of lack” 
leads us to the field of jouissance, a moving and 
dangerous ground, from which psychoanalysis 
does not escape. Minefield, letter field and colossal 
abyss refer us to the Freudian field, that is, to 
Thing (das Ding). The author intends to explore 
this swampy soil of Goethe (Zuider Zee), where 
more doubts than answers arise.

Keywords: Ethic. Wish. Desire of the analyst. 
Death drive. Real. Das Ding. Psychoanalytic act.
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Entre o Unheimliche e o queer: 
o objeto a como resíduo não-
identitário no sujeito

Vinícius Moreira Lima1

Resumo: Iniciamos este trabalho discutindo al-
gumas aproximações entre o Unheimliche freudia-
no e o surgimento do queer, uma forma de injúria 
que sofreu uma reapropriação política ao longo da 
década de 1990. Desde Freud, tal como relido por 
Lacan, o infamiliar se define pela inquietante apa-
rição de algo do íntimo – o objeto a – que o sujeito 
não pode reconhecer na imagem especular. Por sua 
vez, a aparição do queer, na cena da cultura, se dá 
inicialmente como uma forma de contestação em 
relação à “identidade gay” que se formou ao longo 
da década de 1980, nos Estados Unidos, identida-
de que buscava normatizar a própria homossexua-
lidade. Ao sustentar uma crítica da normalização 
identitária, o queer orbita em torno de uma di-
mensão do sujeito que resiste a toda tentativa de 

1 Graduando em Psicologia pela UFMG (2015-2019). Coordenador, 
juntamente com o Prof. Guilherme Massara Rocha, da pesquisa 
“Psicanálise lacaniana e teoria queer: um debate possível?”, em andamento 
no Departamento de Psicologia da UFMG (2017). Bolsista de iniciação 
científica do CNPq sob orientação da Profa. Ângela Vorcaro, pesquisando 
a subversão lacaniana do falocentrismo. E-mail: vmlima6@gmail.com
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captação ou regulação pelas normas sociais, bus-
cando cernir esse estranho resíduo não-identitário 
que insiste na subjetividade. Seria possível pensar 
o queer como uma das formas contemporâneas de 
apresentação do Unheimliche? Como relacioná-lo 
à invenção lacaniana do objeto a?

Palavras-chave: Unheimliche. Queer. Identidade. 
Objeto a. Gozo.

Foi em uma nota de rodapé ao seu texto “Das Unheimliche”, 
de 1919, que Freud nos forneceu o exemplo talvez mais 
paradigmático do “infamiliar”. Estava ele numa viagem 
de trem, quando, devido a um forte solavanco, a porta 
do toalete ao lado de seu compartimento se abriu e, em 
seguida, entrou em sua cabine “um senhor mais velho, de 
pijama, com o boné de viagem na cabeça” (FREUD, 1919, 
p. 103). Ao levantar-se, com a intenção de mostrar a esse 
senhor o equívoco que havia cometido, Freud, espantado, 
percebe: “o invasor era a minha própria imagem refletida 
no espelho da porta intermediária. Sei ainda que essa 
aparição me deixou, no fundo, descontente” (FREUD, 
1919, p. 103-105).

Segundo a leitura de Quinet (2009), o fundamental nessa si-
tuação é que “Freud é afetado pelo objeto olhar que emerge 
no espelho, do qual se sente subitamente alvo – olhar que 
desfaz a imagem especular impedindo-o de reconhecer-se” 
(QUINET, 2009, p. 9). Freud se vê objeto do olhar antipá-
tico do Outro, afetado pela estranha aparição de algo do 
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íntimo que ele não pôde reconhecer. Esse breve relato da 
experiência freudiana nos transmite o cerne da sensação 
do unheimlich: a irrupção desconcertante de algo que não 
se acomoda na imagem especular, um objeto infamiliar que 
foge ao narcisismo pelo qual o sujeito organiza seu mundo.

Cerca de setenta anos depois desse texto fundador, 
presenciamos a emergência, na cultura, do queer como 
uma forma de injúria que, por meio de uma reapropriação 
política, inscreveu sua marca no contemporâneo. Do 
Unheimliche ao queer, temos duas palavras estrangeiras, 
dois termos intraduzíveis, ainda que sejam, ambos, 
habitualmente vertidos pelo significante “estranho”. Seria 
possível encontrarmos ressonâncias contemporâneas do 
Unheimliche no surgimento do queer?

Antes de ganhar a faceta acadêmica, universitária, que o 
marca atualmente, o queer emerge como uma forma de 
contestação à identidade “gay” que vinha se estabelecendo 
em solo norte-americano. Após o acontecimento de 
Stonewall em 1969, as identidades gay e lésbica alcançaram 
força política para organização das lutas LGBT, de forma 
que, ao longo dos anos 1970 e 1980, essas identidades – 
particularmente a gay – foram se consolidando no tecido 
da cultura. Algo que o capitalismo soube perceber muito 
bem: na virada para a década de 1980, o mercado passa 
a tomar esse público como consumidores em potencial. 
Começa a se estabelecer progressivamente um “estilo de 
vida gay”, que promove uma forma de vida cada vez mais 
estandardizada e aburguesada. Produtos específicos para 
gays começam a ser vendidos: livros, filmes, pornografia, 
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moda, viagens (SÁEZ, 2004). De modo que poderíamos 
pensar a “operação gay” na cultura como uma operação 
“que visa instituir um novo significante-mestre” (MILLER, 
2006, p. 21). É nesse contexto de consolidação de certa 
identidade gay, no fim da década de 1980, que irão aparecer 
as primeiras marcas do que se tornaria o movimento 
ou teoria queer. Enquanto se formava uma espécie de 
“burguesia gay”, composta majoritariamente por homens 
brancos, de classe média ou alta, com profissões liberais 
ou empregos estáveis, surgia também uma crítica por parte 
de vários coletivos de mulheres lésbicas, chicanas, negras, 
latinas, sofrendo com o desemprego, com a regularização 
e a inserção social, além de pessoas com sexualidades 
mais diversas do que o novo standard “homem gay com 
homem gay”, que irão expressar seu distanciamento desse 
modelo ideal de conduta. Essas pessoas se negaram a se 
reconhecer como “gays”, passando a se autonomear como 
“queer”. Enquanto “gay” é uma palavra que já havia sido 
incorporada pela cultura, “queer”, pelo contrário, era ainda 
uma forma de xingamento, de depreciação. “Gay” é uma 
palavra respeitosa, tolerável, ao passo que “queer” é uma 
forma de insulto, uma palavra que mostra que “não se está 
pedindo a tolerância, nem o respeito, nem a aceitação por 
uma ordem que é excludente e normativa” (SÁEZ, 2004, p. 
30, tradução nossa).

Assim, na origem do queer, o que encontramos é uma 
forma de contestação daqueles que se situam no lugar 
dos dejetos da sociedade – os quais reivindicam não tanto 
uma inclusão harmoniosa de novas normas no universo da 
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civilização, mas a possibilidade de existir enquanto alguém 
fora da norma. À medida que a identidade gay se consolida 
na cultura como norma para a homossexualidade, o termo 
“queer” se torna ironicamente endereçado não apenas 
à ordem heterossexual tradicional, mas também a essa 
norma gay que aí se infiltrava, ordenada pela égide do 
significante-mestre. Desta feita, o queer parece constituir 
uma objeção dos que não se encaixavam nesse novo ideal 
identitário, como uma espécie de lembrete de que há algo 
no sujeito que resiste a toda forma de normalização. Pois 
o gozo, mais além do Ideal, “é sempre vizinho da sujeira 
do objeto a” (MILLER, 2006, p. 21). Assim, como coloca 
Miller, “o queer objeta ao gay que o gay fica nos limites 
do Édipo, nos limites do regime do significante-mestre” 
(MILLER, 2006, p. 21), ao passo que o gozo é “rebelde a 
toda universalização”, ultrapassando o regime de coerência 
identitária do S1.

No entanto, cerca de trinta anos após sua emergência 
nos Estados Unidos, é importante nos perguntarmos se 
a incorporação do queer na cultura ocidental não teria 
produzido sua transmutação em um novo S1, colocando em 
questão, assim, a potência infamiliar de sua incidência sobre 
os discursos hegemônicos de gênero e sexualidade.2 Afinal, 

2 Além de pensar na repercussão mercadológica do queer, precisamos 
também nos perguntar sobre os limites para os usos desse termo num 
contexto brasileiro. No Brasil, essa palavra estrangeira soa “chique”, exótica, 
diferentemente do valor de injúria que ela tradicionalmente comporta nos 
Estados Unidos. A esse respeito, ver os excelentes trabalhos de Pereira 
(2012) e de Bento (2015), que fazem uma leitura crítica dos destinos do 
queer ao Sul do Equador.
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tal como se passou com a norma gay, o discurso capitalista 
não tardou em se apropriar do queer como mais um produto 
a ser vendido. Não é preciso procurar muito para encontrar 
roupas queer, livros queer, cursos queer, entre várias outras 
mercadorias vendidas por meio desse significante: “assim 
como os queers se apropriaram de um termo inicialmente 
estigmatizante, também sua bandeira foi recuperada pelo 
discurso do consumo e do lazer” (PFAUWADEL, 2012, p. 
32). É mesmo por isso que buscamos, em nosso argumento, 
não tanto uma reificação romantizada do queer, mas antes a 
captura de alguns dos efeitos de sua aparição na cultura, ao 
intervir como um significante que congrega sujeitos em torno 
de um fundamento negativo, de um resíduo não-identitário 
presentificado pela posição de abjeção, bem mais do que 
pelos predicados positivos das identidades minoritárias.

Assim, apesar de ter havido essa espécie de “recuperação 
normativa da subversão queer” (PFAUWADEL, 2012, p. 
32), tal fato não anula as questões que esse movimento 
coloca à teoria psicanalítica, a exemplo do problema da 
abjeção, como encontramos em Butler (1993). Trata-se, 
portanto, de um debate que deve permanecer em aberto. 
A esse respeito, vale observar que, numa época mais tardia 
de sua obra, o próprio Lacan veio a aproximar o objeto a 
da noção de abjeto: “o (a), a ser lido objeto pequeno a – 
ou então, abjeto, como dirão quando eu houver morrido, 
ocasião em que enfim me entenderão” (LACAN, 1971-
1972, p. 548). Partindo dessa orientação, nossa hipótese é 
de que a emergência do queer na cena da cultura parece 
apontar para algo da ordem desse objeto-abjeto, que 
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excede as formas identitárias socialmente reificadas, pois 
é com essa dimensão da degradação, do xingamento, da 
injúria, do resto, da redução a um dejeto, que tais sujeitos 
se identificam, e não com o âmbito do Ideal, como se deu 
com a consolidação da identidade gay.

Nessa direção, ao menos em sua origem, o queer nos 
remete a um ponto íntimo da cultura, ao sustentar uma 
dimensão da subjetividade que é refratária à sua completa 
captura pelas normas, excedendo as tentativas de regulação 
social. Algo cuja aparição contesta toda norma identitária, 
ao expor que o gozo se situa sempre aquém da bela forma 
do Ideal. Ou ainda, ao sinalizar que o Ideal não dá conta 
do gozo. É precisamente esse elemento do íntimo – que 
exila o sujeito de toda pretensão identitária – que a cultura 
busca desconhecer, refugiando-se na dimensão ideal das 
identidades socialmente codificadas. Tal dimensão queer 
do gozo, que não pode ser reconhecida na representação 
narcísica que o sujeito tem de si mesmo, é o que irá 
reaparecer sob a forma angustiante do infamiliar. Nesse 
sentido, a estranheza do gozo descompleta as identificações 
egoicas de homem, mulher, homossexual, heterossexual, 
na medida em que o objeto a, alheio a toda representação 
narcísica da identidade, produz uma divisão do sujeito (S), 
que se torna destituído de toda ancoragem identitária.

Afinal, longe de delimitar um desenvolvimento do sujeito 
até uma maturidade genital adulta, o objeto a apresenta uma 
“constituição circular” (LACAN, 1962-1963, p. 320), que 
orbita em torno das bordas corporais em que se condensa 
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o gozo com os cuidados do Outro. Assim, o objeto, causa 
do desejo, é construído em torno do íntimo, das zonas 
erógenas, que se tornam portadoras da estranheza do 
gozo, a partir da intervenção de um Outro sobre o corpo da 
criança. Dessa forma, o Outro, que constituía o que há de 
mais familiar para o sujeito, transforma o corpo do infans 
em algo de estranho, opaco, desarmônico. Um corpo que 
goza, uma vez marcado pelo significante.

Se não há um telos para o desejo, se não há maturidade 
adulta ou instinto genital, o resultado dessa operação de 
Lacan é o que Tim Dean (2000) nomeou como uma des-
heterossexualização do desejo. Se o objeto a se articula, 
não a objetos totais que assumem a forma completa de uma 
pessoa, mas a pedaços do corpo radicalmente estranhos 
às determinações normativas de gênero, trata-se de uma 
concepção que ultrapassa o enquadramento das normas que 
buscam fixar o desejo às pessoas do sexo/gênero “oposto”. 
Mais do que isso, o objeto a franqueia um  ultrapassamento 
não apenas da heterossexualidade, mas também das 
normas identitárias da homossexualidade, que se fixariam 
idealmente às pessoas do “mesmo” sexo/gênero. Esse 
procedimento lacaniano desloca toda noção ingênua de 
“orientação sexual”, tomada enquanto uma atração pelos 
elementos narcísicos que configuram o semelhante como 
um objeto total, seja ele tomado como homem, mulher ou 
outra imagem qualquer que daria a razão dessa atração 
[i(a)]. Diferentemente dessa roupagem imaginária que 
envelopa o desejo, Lacan (1960) nos entrega um refinado 
catálogo de objetos a que podem se ligar à satisfação 
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pulsional: “lábios, ‘cerca dos dentes’, borda do ânus, sulco 
peniano, vagina, fenda palpebral e até o pavilhão da orelha”; 
juntamente com “mamilo, cíbalo, falo (objeto imaginário), 
fluxo urinário”, e ainda “o fonema, o olhar, a voz – o nada” 
(LACAN, 1960, p. 832).

Com isso, o gesto de Lacan desnormatiza o campo do 
desejo, uma vez que, por assim dizer, o objeto a não tem 
rosto, ele não está subsumido à determinação completa de 
um gênero ou de uma pessoa. É a estranheza desse objeto 
que coloca em cena a dimensão queer da subjetividade. 
Tal como o objeto a, o queer se constitui como um resto 
que escapa à norma paterna. Extraído de uma falha no 
Outro [S(A)], o objeto a assinala um fracasso que não 
permite que o Simbólico seja um instrumento completo de 
dominação. Antes, o a como resíduo nos traz o lembrete de 
que a norma é estruturalmente falha; ela sempre fracassa 
em produzir uma regulação completa do gozo do sujeito. 
Assim, para todo ser falante, há algo do íntimo que escapa a 
essa normatização pelo Ideal, algo que Lacan (1962-1963)  
nomeou como objeto a. Seria a retomada desse objeto a 
razão estrutural para a infamiliaridade do queer na cultura?

Enquanto a arte contemporânea, de acordo com Miller 
(2011),  passou a oferecer o dejeto como objeto de arte a 
partir de Marcel Duchamp e seus famosos ready-mades, o 
queer parece realizar uma espécie de retomada política do 
dejeto, ao tomar o resto, o resíduo deixado pela operação 
da norma e dele se servir como causa para interpelar os 
ideais da regulação social. Seu gesto, no limite, talvez possa 
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ser pensado como o de conferir certa dignidade ao dejeto, 
dar a ele um lugar na cultura, sem precisar normalizá-lo ou 
eliminá-lo. Se o queer coloca em pauta o reconhecimento 
daquilo que se opõe a toda normalização (SPARGO, 2017), 
talvez possamos expressar uma parte de sua operação do 
seguinte modo: o queer busca elevar o dejeto à dignidade 
da cultura. Estratégia paradoxal, na medida em que, se o 
dejeto, por um lado, é um produto estrutural da própria 
cultura, algo que a cultura produz em sua intimidade, por 
outro lado, ele é uma produção da qual a cultura não quer 
saber. Talvez derive daí o desafio em assumi-lo como objeto 
central da luta política. Pois, se seguirmos a definição de 
Miller (2011), o dejeto é aquilo

que é rejeitado, especialmente rejeitado ao cabo de uma 
operação onde só se retém o ouro, a substância preciosa a 
que ela leva. O dejeto é [...] o que cai, é o que tomba quando, 
por outro lado, algo se eleva. É o que se evacua ou que se faz 
desaparecer, enquanto o ideal resplandece (MILLER, 2011, 
p. 228).

Uma vez que a identidade gay passou a se orientar em 
reverência a um ideal heterocentrado, há todavia algo 
que resta nessa operação. Enquanto resplandece o ideal, 
algo cai ali onde isso se eleva; trata-se do queer como 
um resíduo não-identitário do sujeito, refratário a toda 
tentativa de normalização. Quando o narcisismo da cultura 
repousa em uma de suas organizações normativas, a 
exemplo dessa normatização gay da identidade, o queer 
emerge para sinalizar que há algo em todo sujeito que 
não se absorve nessa dinâmica de reconhecimento. Dado 
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o caráter radicalmente estranho de sua irrupção, que 
desconcerta a cena da cultura ao sinalizar um ponto íntimo 
de sua organização, sustentamos a seguinte pergunta: 
pode o queer constituir uma forma contemporânea de 
apresentação do Unheimliche?

Abstract: We start this paper by discussing a few 
approximations between Freudian Unheimliche 
and the emergence of the qeer; a form of insult 
that has undergone political reappropriation 
during the 1990s. Since Freud, according to his 
Lacanian rereading, the uncanny defines itself 
by the disquieting apparition of something from 
within – the object a – that the subject cannot 
recognize in the specular image.  On the other 
hand, the emergence of the queer in the scene 
of culture configures itself initially as a form of 
contestation in relation to the “gay identity” that 
was formed during the 1980s in the USA, an 
identity that sought to normalize homosexuality. 
Sustaining a critique of identitarian normalization, 
the queer orbits around a dimension of the subject 
that resists every attempt of regulation by social 
norms, seeking to apprehend this strange, non-
identitarian residue that insists in subjectivity. 
Would it be possible to think of the queer as one 
of the contemporary forms of presentation of the 
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Unheimliche? How can we relate it to the Lacanian 
invention of the object a?

Keywords: Unheimliche. Queer. Identity. Object 
a. Enjoyment.
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Patologias do social e pulsão de 
morte 

Aline Accioly Sieiro1

André Fernando Gil Alcon Cabral2

Resumo: A psicanálise, desde Freud, ocupa-se do 
irremediável mal-estar na civilização. Inerente aos 
contratos sociais e civilizatórios, a pulsão de morte 
apresentou-se como objeto fundamental para a 
investigação psicopatológica. Frente ao irredutível 
da pulsão, a práxis lacaniana se consolidou a partir 
da recusa de uma pedagogia pulsional, ou seja, a 
impossibilidade de curar o sujeito de sua causa. 
Assim sendo, para discutir o reconhecimento das 
patologias do social, deve-se levar à radicalidade a 
práxis analítica de Jacques Lacan. 

Palavras-chave: Patologias do social. Pulsão de 
morte. Psicanálise selvagem. 
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Patologias do social e pulsão de morte 

Introdução

No texto “O mal-estar da civilização”, Freud (1930) afirma 
que o sofrer nos acomete em três formas principais: (1) a 
partir do próprio corpo, já que está destinado ao declínio e à 
dissolução; (2) a partir do mundo externo, que nos atravessa 
como uma força poderosa, destruidora e inexorável; (3) a 
partir das relações com os outros seres humanos. Essas 
três formas de sofrer se amarram, construindo modos 
específicos de patologias e sintomas.

Na leitura e na escrita de casos clínicos, que compõem a 
literatura psicanalítica, é possível reconhecer os modos de 
sofrer de um determinado período social, o que se expressa 
pelo número de patologias que são tratadas de acordo com 
a visão de mundo de seu tempo. Na época de constituição 
do campo psicanalítico freudiano, por exemplo, a histeria 
foi um fenômeno epidêmico que contribuiu para o 
desenvolvimento de teorias sobre o aparelho psíquico. 

Atualmente, o autismo tem sido outro exemplo de um 
fenômeno que permite a ampliação de teorias sobre a 
constituição do psiquismo no campo psicanalítico. Tanto os 
fenômenos que compõem a histeria como os que compõem 
o autismo são exemplos de patologias que amarram os 
três modos de sofrimento, indicados por Freud no escrito 
mencionado.

No entanto, não são apenas de fenômenos que a clínica 
psicanalítica se constrói. É a partir da leitura de uma 
estrutura de funcionamento psíquico que se dá, igualmente, 
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o reconhecimento de um modo de sofrer inconsciente e 
atemporal, que possui um caráter contingencial e singular. 
A psicanálise se ocupa do mal-estar irremediável em virtude 
da insatisfação pulsional, inerente aos contratos sociais. 
O mal-estar indica a tensão irresolúvel do (des)encontro 
do sujeito com o social e serve de baliza para a escuta e o 
tratamento analítico. 

Afetados pela escuta clínica de casos que apresentam modos 
de sofrimento observados nas patologias de reconhecimento 
de nosso tempo, tomaremos essa problemática como 
ponto de partida para interrogar as vicissitudes da clínica 
psicanalítica e a direção de tratamento frente a novas 
formas de sofrimento psíquico. A partir do reconhecimento 
contemporâneo desses fenômenos, observamos um 
aumento na procura de terapias educativas, conhecidas no 
linguajar popular como  “terapias do empoderamento”, 
que objetivam curar o sujeito de seu sofrimento a partir 
da noção de educação psicológica e da possibilidade de 
inserção social. 

Cabe salientar que a psicanálise lacaniana se construiu 
a partir da recusa de uma pedagogia pulsional, 
compreendendo a impossibilidade de curar o sujeito da 
radicalidade última de sua causa. No entanto, há uma linha 
tênue, que separa a versão de uma “psicanálise surda” 
– incapaz de escutar um sujeito que sofre uma violência 
social – e de uma “psicanálise psicologizante”, centrada no 
ideal social de empoderamento egoico e noção de cura pela 
via de um gozo socialmente mais aceitável. 
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Por “psicanálise surda”,  apresentam-se algumas abordagens 
psicanalíticas que, a partir de um ponto destacado da 
teoria freudiana, definem quais são os significantes 
primordiais e fundamentais a serem considerados em um 
tratamento psíquico, uma estratégia de poder que delineia 
uma direção e uma saída de análise a partir de um ideal 
de cura, desconsiderando fenômenos que são lidos pela 
literatura analítica apenas como resistências ao tratamento. 
Por psicanálise psicologizante, devemos considerar as 
abordagens psicanalíticas que, a partir da leitura freudiana, 
estruturam suas formas de tratamento no fortalecimento 
do Eu e nas estratégias de domação da pulsão, ensejando 
incluir o sujeito no social, diminuindo o sofrimento dessa 
tensão irresolúvel do psiquismo humano. 

Vê-se que a psicanálise lacaniana se constitui como uma 
epistemologia crítica às duas modalidades clínicas citadas.  
Assim sendo, questionamos: como é possível levar a práxis 
analítica à radicalidade proposta por Jacques Lacan?  
Veremos que o conceito de pulsão de morte é fundamental 
para tal proposição. 

Patologias do social

O conceito de sofrimento patológico é compreendido como 
toda modalidade de sofrimento que seja qualitativamente 
excessivo quando comparado a um padrão de normalidade, 
construída de acordo com uma universalidade do padrão 
social. Esse conceito carrega em sua constituição uma 
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proposta de tratamento e leitura de adoecimento que visa a 
adequação social (SAFATLE, 2018).

Reconhecer-se como portador de uma patologia é 
indissociável ao ato de reconhecimento de uma identidade 
social. Quando traduzimos a leitura de um sofrimento 
em uma patologia, o sofrimento transforma-se em um 
modo de partilha social, processo de socialização. Por isso, 
afirmamos que toda patologia é uma patologia do social ou 
patologia de reconhecimento, pois o processo mesmo de 
nomeação do sofrimento como patologia é uma operação 
de passagem entre o particular do sujeito para o universal 
do social. 

Safatle (2018) nos relembra que as sociedades são mestras 
em produzir patologias, afirmando a inexistência de 
sociedades que não fundamentem sua estrutura de 
funcionamento social por meio da gestão de patologias 
e afetos. Falar em patologias do social, em psicanálise, 
correlaciona-se à necessidade de refletir sobre as patologias 
enquanto categorias que descrevem modos de participação 
social, e não uma reflexão sobre a sociedade como organismo 
saudável ou doente. Tal reflexão permite aos psicanalistas a 
desconstrução da aparência de naturalidade das patologias, 
reconduzindo a escuta clínica e o tratamento à condição 
matriz produtora de singularidades.

O sujeito não é tomado apenas a partir das reações 
patológicas ou salutares dos ideais sociais, não se situa 
entre as posições de adequação e não adequação dos ideais 
culturais de seu tempo, mas leva em conta a proposição 



140

Pu
lsã

o 
e 

cl
ín

ic
a

Revista da ATO – escola de psicanálise, Belo Horizonte, ano 5, n. 5, p. 135-148, 2019

Patologias do social e pulsão de morte 

do inconsciente e sua constituição psíquica. É a partir da 
escuta da fala do paciente que o analista opera uma torção 
no modo de reconhecimento de um sujeito, constituindo 
um saber construído em análise. 

Lacan (1956-1957) teceu duras críticas à posição do 
analista em acordo com os ideais sociais, dirigindo sua fala 
à psicanálise orientada pela psicologia do ego. Ele afirmou, 
ainda, que não há uma maneira certa ou errada de uma escolha 
objetal, deixando clara sua posição diante da impossibilidade 
de educar a pulsão. Para o autor, trata-se de escapar de um 
tratamento guiado a partir de ideais normativos. É comum, 
porém, que, ainda hoje, observemos práticas clínicas que 
se renovam em torno dessa mesma proposição egoica. As 
noções de “empoderamento” do sujeito e da domação de 
gozo são apenas duas formas de insistir nas modalidades 
de terapia de educação pulsional. 

Assim, retomamos a proposição freudiana do mal-estar, 
em que um sofrimento é resultante do próprio processo 
civilizatório, para descrever o insuperável do conflito 
pulsional e as tendências supostamente antissociais da 
pulsão de morte. Lacan levou adiante a teoria do conceito 
de pulsão de morte para propor uma clínica em que as 
modalidades de gozo nos fariam enfrentar o radical do 
adoecimento do sujeito.
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Pulsão de morte

A hipótese freudiana da pulsão de morte foi o maior 
impedimento para o ideal de educação da pulsão. O 
problema sobre o conceito de pulsão de morte, ponto-chave 
dessa discussão, parece estar centrado na questão da meta. 
Freud (1915) afirma que a meta de uma pulsão é sempre 
a satisfação, uma meta inalterada para todas as pulsões 
em seus mais variados caminhos, sejam eles inibidos ou 
desviados.

Freud (1920) coloca em questão as pulsões mais dificilmente 
educáveis. Ele as define enquanto pulsões que perseguem 
metas ou aspirações que são intoleráveis, pois tratam-se 
de prazeres que não podem ser sentidos como tal. Essas 
pulsões têm tendências arcaicas que atuam de forma 
independente. 

Discutindo o processo de compulsão à repetição, comum 
a essas pulsões, Freud afirma que “a ação das pulsões é 
repetida, pois há uma coação (zwang) que obriga a essa 
repetição” (FREUD, 1920, p. 147). A zwang se expressa por 
um conflito entre o que o sujeito imagina ser sua vontade e 
uma força avassaladora coercitiva, percebida como se fosse 
externa, alheia ao sujeito e na qual ele não se reconhece. É 
algo próprio do sujeito, embora ele mesmo estranhe. 

Freud (1920) nomeia, como compulsão de destino 
(schicksalzwang), a pulsão coercitiva que impulsiona à 
repetição de um fim trágico, já esperado. Em consequência 
dessa afirmação, postula o conceito de pulsão de morte 
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como uma forma de compulsão à repetição: “mais arcaica, 
mais elementar e mais pulsional do que o princípio do 
prazer, o qual ela suplanta” (FREUD, 1920, p. 148). 

Para embasar sua hipótese sobre a pulsão de morte, Freud 
(1920) apresenta o que chamamos de hipótese histórica da 
pulsão. Todos os processos de excitação no sistema psíquico 
deixam “traços duradouros que consistem no fundamento 
da memória. Esses traços são restos de lembranças (...) 
que foram impressos por um processo que nunca chegou a 
alcançar a consciência” (FREUD, 1920, p. 149). Uma das 
tarefas do aparelho psíquico é de processar, enlaçar e atar 
as excitações das pulsões. “Quando os traços recalcados 
das lembranças de suas primeiras experiências psíquicas 
não estão disponíveis, esses traços estão incapacitados a 
operar no processo secundário.” (FREUD, 1920, p.149).

Assim, a função de todas as pulsões parciais é assegurar 
o próprio caminho do organismo para a morte ao mesmo 
tempo em que o afasta da possibilidade de retornar ao 
inorgânico. “O organismo quer morrer à sua maneira, por 
suas próprias leis internas.” (FREUD, 1920, p. 162).

Em um pequeno trecho, após essas elucubrações sobre a 
pulsão de morte, Freud (1920) afirma que não conseguia 
mais manter a ilusão de uma pulsão que propicie a 
transformação do ser humano em níveis intelectuais e 
sublimatórios, como desejado pela civilização. Para o autor, 
não há escapatória do sujeito de sua própria causa, atrelada 
à sua maneira particular de historicização pela linguagem. 
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Por isso, a pulsão de morte nos direciona a pensar os 
problemas da domação da pulsão, usando um termo 
freudiano. Conforme afirma Lacan (1959-1960), a 
dimensão no qual o pensamento de Freud se desloca com a 
pulsão de morte é a do sujeito. A pulsão de morte se inscreve 
como impossibilidade à saturação pelos objetos de desejo – 
objetos compreendidos como variações no modo de buscar 
a meta pulsional. Se, em termos de meta, seu destino é 
o inalcançável, só podemos enfrentar esse destino a partir 
do sujeito em sua dimensão ética. A maneira como cada 
um traça seu caminho particular no manejo desta tensão, 
delineia a busca incessante do sujeito pela sua causa. 

Segundo Lacan (1959-1960), a função do gozo está 
diretamente ligada à pulsão de morte, ao inconsciente 
em seu caráter primitivo e fundamental. Ele acrescenta 
que o gozo “se apresenta não pura e simplesmente como 
a satisfação de uma necessidade (besoin), mas como a 
satisfação de uma pulsão” (LACAN, 1959-1960, p. 251). 
Ou seja, a pulsão em sua relação com o desejo não pode ser 
reduzida como uma tendência energética, pois a dimensão 
histórica insiste, se liga a marcas, à historicização, e esse 
processo histórico é o que grava a destruição na experiência 
do psiquismo.

A releitura lacaniana da pulsão de morte nos serve de 
suporte teórico para pensar o manejo clínico na questão do 
gozo. O mal-estar na cultura indica o sofrimento do sujeito 
em relação às identidades produzidas pela cultura e seus 
modos pressupostos de interação, que pretendem apagar 
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a causa do sujeito em sua dimensão pulsional. Há aqui 
um conflito: do gozo que não é todo sublimável, portanto 
sempre resta fora da linguagem e de qualquer relação de 
reconhecimento na cultura; de como o sujeito lida com isso 
que insiste, em seu próprio corpo, como substância gozante 
impossível de se fazer reconhecer em uma identidade. 
Esse conflito é responsável por gerar as três formas de 
sofrimento situadas em Freud, apresentadas no início de 
nosso argumento. 

Sobre a ética da psicanálise na escuta do 
sofrimento

Diante de tantas versões, leituras e práticas clínicas 
que surgem a partir da psicanálise freudiana, algumas 
abordagens respondem às demandas sociais para educar 
o gozo e domar a pulsão. Interpretações que surgem a 
partir desse viés de leitura confluem para a necessidade 
de adaptação social para um gozo moralizado, ou seja, 
uma versão de gozo do bem. Essa modalidade de gozo tem 
como suporte a moral como uma tentativa de dizer o que 
é bom para todos, estabelecendo onde e como encontrar 
esse bem, transformando o caráter destrutivo da pulsão em 
um destino menos funesto e atualizado, de acordo com o 
tempo social em questão. 

Sobre a clínica psicanalítica contemporânea, o maior 
adversário para sua prática vem sendo a própria 
popularização de sua teoria, visto que leituras enviesadas 



Aline Accioly Sieiro e André Fernando Gil Alcon Cabral

Revista da ATO – escola de psicanálise, Belo Horizonte, ano 5, n. 5, p. 135-148, 2019 145

Pu
lsã

o 
e 

cl
ín

ic
a

da letra de Freud (1910) permitem o uso da interpretação 
selvagem em nome da psicanálise, mas não por meio da 
prática psicanalítica.

Conforme afirma Freud (1910), a distinção entre a técnica 
psicanalítica e as psicoterapias está na noção de cura e 
direção do tratamento: a psicoterapia sendo entendida 
como uma prática para suprimir sintomas psíquicos, e a 
psicanálise compreendida como uma prática que se lança 
para além da simples rememoração e conscientização de 
conteúdos recalcados, opondo-se às terapias alternativas e 
técnicas sugestivas. 

A direção de tratamento, baseada na conscientização 
e educação de um paciente, como forma de manejo da 
angústia, é considerada por Freud (1910) um erro técnico, 
pois a cura como comunicação do conteúdo, supostamente 
reprimido, atropela o tempo necessário do sujeito na 
interpretação de sua angústia. 

Segundo Freud (1910), a psicanálise não pode ser apenas 
aplicada como uma técnica sem levar em conta seus 
preceitos teóricos. Um analista que se antecipa no uso 
da técnica, sem o cuidado com o manejo da angústia e da 
resistência, deixa de lado a proposição inconsciente, ou seja, 
pode não deixar espaço para a práxis da própria psicanálise.

Em nome da psicanálise, inúmeros terapeutas conduzem a 
direção de tratamento, levando em consideração apenas as 
demandas sociais de cura pulsional. Sabemos, no entanto, 
que é por meio da prática psicanalítica que podemos 
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reiterar a aposta do inconsciente como a política, por 
uma ética do desejo, mas não sem o gozo, tomado em sua 
particularidade. 

Abstract: Psychoanalysis deals with the civilization 
and its discontents due to dissatisfaction inherent 
in social contracts. The death drive was presented 
as a fundamental object for psychopathological 
investigation. Facing the irreducible character of the 
drive concept, lacanian’s praxis was consolidated 
by refusing the drive’s pedagogy, in other words, 
the impossibillity of healing the subject of its 
cause. In order to discuss the recognition of social 
pathologies, Lacan’s analytical praxis must be 
considered in its radicality.

Keywords: Social pathologies. Death drive. Wild 
psychoanalysis. 



Aline Accioly Sieiro e André Fernando Gil Alcon Cabral

Revista da ATO – escola de psicanálise, Belo Horizonte, ano 5, n. 5, p. 135-148, 2019 147

Pu
lsã

o 
e 

cl
ín

ic
a

Referências 

FREUD, Sigmund. Sobre a psicanálise selvagem 
(1910). In: ______. Fundamentos da Clínica 
Psicanalítica. Tradução de Cláudia Dombush. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2016. p. 81-92  (Coleção 
obras incompletas de Sigmund Freud). 

FREUD, Sigmund. A pulsão e seus destinos (1915). 
Tradução de Pedro Heliodoro Tavares. Edição bilíngue. 
Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013. (Coleção 
obras incompletas de Sigmund Freud).

FREUD, Sigmund. Além do princípio de prazer (1920). 
In: ______. Escritos sobre a Psicologia do Inconsciente. 
Tradução de Luiz Alberto Hanns (Coord.). Rio de 
Janeiro: Imago, 2006. p. 121-198.  (Coleção obras 
psicológicas de Sigmund Freud, 2). 

FREUD, Sigmund. O mal-estar da civilização (1930). 
In: ______. O Mal-Estar da Civilização, Novas 
Conferências Introdutórias e outros textos. Tradução 
de Paulo César de Souza (org.). São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010. p. 13-123. (Coleção obras completas 
de Sigmund Freud, 18).

LACAN, Jacques. O Seminário, livro 4: a relação de 
objeto (1956-1957). Rio de Janeiro: Zahar, 1995. 

LACAN, Jacques. O Seminário, livro 7: a ética da 
psicanálise (1959-1960). Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

SAFATLE, Vladimir. Em direção a um novo 
modelo de crítica: as possibilidades de recuperação 
contemporânea do conceito de patologia social. In: 
SAFATLE, Vladimir Pinheiro; SILVA JÚNIOR, Nelson 



148

Pu
lsã

o 
e 

cl
ín

ic
a

Revista da ATO – escola de psicanálise, Belo Horizonte, ano 5, n. 5, p. 135-148, 2019

Patologias do social e pulsão de morte 

da; DUNKER, Christian Ingo Lenz (Orgs.). Patologias 
do Social – arqueologias do sofrimento psíquico. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2018. p. 7-34.



Normas de 
publicação





151

Re
vi

st
a 

da
 A

TO
 –

 e
sc

ol
a 

de
 p

sic
an

ál
ise

 |
 B

el
o 

H
or

iz
on

te
 |

 P
ul

sã
o 

e 
cl

ín
ic

a 
| 

An
o 

5,
 n

. 5
 |

 2
01

9

Normas de Publicação

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

Apresentação gráfica 

Digitação do texto

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

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

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

Citações

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

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

Uma citação dentro de outra é indicada por aspas simples.

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

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

Esse objeto paradoxal, único, especificado, que chamamos 
objeto a –retomá-lo seria repisá-lo. Mas eu o presentifico 
para vocês de modo mais sincopado, sublinhando que o 
analisando diz em suma a seu parceiro, ao analista – Eu te 
amo, mas, porque inexplicavelmente amo em ti algo que é 
mais do que tu – o objeto a minúsculo, eu te mutilo (LA-
CAN, 1964, p. 254).

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

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

Exemplos:

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

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

De forma alternativa, pode-se colocar:

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

Notas de rodapé

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

Elementos pré-textuais

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

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

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

Elementos textuais

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

Elementos pós-textuais

Resumo em língua estrangeira: Abstract, Résumé, 
Resumen.

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

Referências

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

Para obras de Freud:

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

Para obras de Lacan:

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

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

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

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

Para capítulo de livro:

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

LACAN, Jacques. O aturdito (1972). In: ______. Outros 
escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. p. 448-497.
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Para teses, dissertações, monografias e outros 
trabalhos acadêmicos:

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

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

(Exemplo fictício)

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

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

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

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

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

Para artigos científicos de revistas:

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

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

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

Para artigos de jornal:

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

(Exemplo fictício)

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

Para autores citados em anotações pessoais:

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

Obras consultadas:

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




