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Há algum tempo tenho me atentado às observações de muitos pacientes sobre o processo de 

análise. Dizem eles que  a análise é um processo doloroso, pois implica em pensar no passado 

e entrar em contato com fatos dolorosos vividos há anos  só aumenta o sofrimento. 

Esperam que o analista tenha um saber sobre a causa de seus males que trazem tanta dor e 

lhes responda para que essa dor cesse. Simples assim... 

Chegam a fazer uma releitura da tão desgastada máxima :” o que os olhos não vêem, o 

coração não sente”, dizendo que  se não rememoram, não sentem... não aumentam seu 

sofrimento.   

Mesmo sabendo das insuperáveis manobras que os neurótico fazem para não saberem de seus 

desejos,  que o que chamam de sofrimento é na verdade gozo e ainda, que é da ordem do 

excesso  que eles adoecem,  me atento ao fato de que a dor está em tais   discursos   de modo 

muito frequente, fazendo-me questionar que dor é essa ? O que de fato dói? 

Diante   essa queixa, também cabem os questionamentos: essa forma de se apresentar à 

análise aponta a dificuldade da ordem simbólica para enfrentar a falta? Como operar sobre o 

desejo?  E o que dizer do imaginário popular que atribui um caráter de impiedade à análise? A 

análise é um lugar em que caberia piedade? 

De acordo com Násio, a dor é um afeto que reflete na consciência as variações extremas da 

tensão inconsciente, variações que escapam ao princípio do prazer.  A dor manifesta um 

enlouquecimento da cadência pulsional, o eu consegue perceber no fundo de si mesmo, no 

seio do Isso, as variações das pulsões internas, para repercutí-las na superfície sob forma de 

afetos. 

“  Assim, o eu é realmente um intérprete capaz de ler no interior a língua das pulsões e traduzí-

las no exterior em língua dos afetos. A dor psíquica é o afeto que traduz na consciência a 

reação defensiva do eu quando, sendo comocionado, luta para se reencontrar.” 

Fazendo um contraponto com a dor física, do mesmo modo que se acredita que a sensação de 

dor causada por um ferimento em um membro do corpo se localiza neste mesmo membro, 

também se acredita que a dor psíquica se deve à perda do ser amado, como se fosse a 

ausência que doesse. Ao contrário, o que dói são os efeitos no sujeito dessa ausência. Ou 

então, como postula Lacan no seminário X, “ A Angústia” : o que dói é o trabalho de luto. 

 De acordo com Bergès, em ‘Luto e Melancolia”, Freud diz que o trabalho de luto deve ser 

realizado bem detalhadamente, que compreende que  um trabalho de luto não deve ser feito 

somente sobre as identificações, mas sim, poder utilisá-las para fazer o trabalho sobre o 

negativo, sobre o menos fi, uma vez que o sujeito não se realiza, senão enquanto falta, como 

diria Lacan no seminário O ato psicanalítico. 

No dicionário de psicanálise da Ágalma,  encontra-se a referência de que nesse  mesmo artigo, 

Freud subleva a questão que desenvolverá em 1924 “ O problema econômico do 

masoquismo”: a questão da dor.  Diz que se o desprazer da dor prolongada por esse estado é 

considerado normal, é porque para este desprazer há uma causa. 



 Em uma passagem do artigo, escreve: “(...) esta compreensão pela perda do objeto amado, ao 

ficar exterior ao sujeito do luto, não pode explicar do ponto de vista da economia libidinal a 

duração disso que faz caduco o princípio do prazer. Mais tarde a existência da tendência  

masoquista na vida pulsional será objeto de um exame metódico do lugar a ser conferido à dor 

na economia do sujeito. (...)“ 

Násio afirma que ao abordar a problemática da dor na relação analítica, não se pode 

negligenciar que a dor é uma das formas de aparecimento da sexualidade na transferência, ou 

melhor, do gozo, formulando a hipótese que todas as formas de gozo no interior da relação 

transferencial são dominadas pelo objeto. E nomeia essas diversas figuras do gozo como ‘ 

formações do objeto a”. 

 A hipótese desse autor é  de que a dor faz parte dos objetos pulsionais e concebe o seu 

destacamento do corpo como uma separação operada pelo significante fálico. 

Lacan, ao fundar o estádio do espelho, oferece talvez a mais clara definição de sexualidade, 

pontuando que a sexualidade nasce na discordância entre o corpo insuficiente da criança e um 

imaginário deveras antecipador de uma maturidade que nunca será de fato atingida. Porém, o 

mais importante desse estádio está  entre o desejo da criança e  o de sua mãe. É na 

discordância vivida pela criança entre a impotência do seu desejo ( impotência dos meios 

físicos para realizar o ato sexual) e a inacessibilidade do desejo do Outro( o caráter impossível 

e inaceitável do desejo da mãe) que se situa , o nascimento da sexualidade e também o 

aparecimento do falo como significante. 

 Assim, a dor é o objeto em torno do qual se instaura o circuito pulsional, a dor destaca-se do 

corpo e cai no espaço intermediário entre o eu e o Outro, entre o eu que goza em sofrer e 

aquele que goza em fazer sofrer. Ou ainda, entre o eu masoquista e o supereu sádico. A dor 

pode ser encarada como um objeto ao qual o eu se identifica, mas ela continua sendo em si 

mesma um objeto ausente , em torno do qual gira o circuito pulsional. A dor, objeto pulsional 

é uma dor-furo, não tem substância. 

Mas não se pode esquecer que a dor, objeto pulsional é também objeto de fantasia. Ou 

melhor, como objeto pulsional a dor é um furo, uma ausência e como objeto de fantasia,  ela é 

esse mesmo furo, porém, preenchido pelo sujeito ( identificação do sujeito com objeto). 

Estabelecendo a dor como um objeto pulsional ( objeto a), ela se impõe como a derradeira 

fantasia diante nem da demanda nem do desejo do Outro, mas do seu gozo, evidenciando que 

a dor é a parte sacrificada para evitar sofrer, para evitar o confronto com o gozo  do Outro, 

extremo e intolerável, ainda que esse gozo seja uma ameaça não realizável; tela de fundo de 

todas as fantasias para o neurótico. 

Aqui, vou deter-me à uma ilustração clínica e nomeio por  Sílvia, uma jovem que vem à análise 

queixando-se de dores constantes no abdômem por não conseguir comer. Segundo ela, o 

problema não é com a comida em si, mas com o processo que a comida faz em seu corpo, 

levando-a ou ao vômito ou à diarréia. Ela sofria com a inquietante estranheza de um corpo que 

dizia não conseguir controlá-lo. 

Ela se incomoda com seu corpo, mas diz que esse incômodo tem origem na infância: filha 

caçula de uma grande família, cresce observando seus irmãos mais velhos, suas escolhas e diz 

que nenhum deles é saudável psiquicamente. 



Adulta, traz a questão de não se sentir preparada para sustentar sua escolha profissional, 

sustentar com o seu saber e com o seu corpo que dizia ser muito fraco.    

À esse quadro, somou-se o que se chama de crises de pânico, em que se faz irresistível a 

metáfora de Dulce Duque – Estrada, lembrando que no pânico, a mente fica sujíssima.  Em 

meio à essas crises, quer ouvir uma palavra que possa acalmá-la, teme-se “ ha- ver”  com o 

real do seu corpo, cuja dor  sempre foi apelo a ser vista e cuidada. 

Sabe-se que o pânico se instala quando há declínio da função paterna, fazendo todo sentido 

com o questionamento de Sílvia sobre a capacidade de seus pais fazerem filhos sadios. Aliás, 

questiona  a relação existente entre seus pais, segundo ela de dependência  e não de amor. 

Desde muito cedo o bebê faz apelo ao Outro e diante do vazio, ele se sustenta por palavras, 

pelo simbólico que se une ao imaginário das representações para ganhar sentido, que nunca 

se completa, ao real que se inscreve. Quando essa sustentação falha , a angústia ( real 

invadindo o imaginário)  irrompe. 

Em uma das sessões, após relatar alguns episódios de acting out,  arrisco uma interpretação: 

você quer que todos tenham piedade de você? Sílvia  se acalma e diz que optou por tentar 

enfrentar a comida e suas questões. 

No seminário A Angústia, Lacan diz que a condição para que o trabalho de luto tenha sucesso, 

mas que é ao mesmo tempo delicada é a manutenção das ligações pelas quais o desejo está 

suspenso não de a, mas sim, de i(a).  Mas como o corte da castração incide sobre o objeto a, 

não visível no espelho, a completude imaginária com que o sujeito se vê pelo olhar do EU 

persiste e ele irá buscar sua confirmação nos outros por quem aguarda ser amado. 

 Valore complementa, “  é então o menos fi, lugar da falta, como suporte de i(a) que confere 

ao i ´(a) reflexo da sua imagem que retornou do Outro aos olhos do sujeito o seu” prestígio”. É 

a função do menos fi que possibilita o engano, mas quando perdido, pode-se notar que não é 

do engano de que apesar da castração, deve existir um objeto de completude e sim, da falta 

que o constitui, que se necessita para continuar desejando, passando da dor à lembrança, 

bordeando o furo.” 

O analista, por sua vez, também ocupa uma função que deve perder, ocupa uma posição da 

qual cai e se relança. Não por acaso, Lacan teve como sua preocupação constante  a posição 

do analista, ocupando ou não o lugar da imagem do objeto a, que ele nota como i(a). Em seu 

percurso, ele  coloca em destaque de 1936 à 1952 a transferência como um fenômeno de 

imago.  

  

Philippe Julien escreve que Freud, por muito tempo sustentou que  “  se o processo de análise 

fosse um lembrar-se, então seria uma arte de interpretação, mas em 1920,  no cap. III de “ 

Além do princípio do prazer”, ele reconhece que a análise era, antes de tudo, uma arte de 

interpretar e que a presença do passado no presente não é da ordem da recordação e sim, 

porque há transferência.” 

Para Freud, o que está esquecido, não está perdido e um fragmento volta como reflexo 

especular do passado esquecido. Lacan esclarece: este reflexo óptico se realiza no espelho que 

é a imagem do analista. Assim, a transferência é outra forma de lembrar e de se lembrar pelo 

viés do terceiro que é a presença da imagem do analista. 



Em 1951, estudando o caso Dora, Lacan mostra que a experiência analítica é essencialmente 

da ordem da palavra como lugar da verdade e portanto, experiência dialética, em que o 

avanço no processo de subjetivação do analisando depende da resposta do analista. Mas esse 

processo se interrompe devido à transferência, definida como relação dual de imagem à 

imagem, fazendo obstáculo à verdade subjetiva. Isto é, nesta época, Lacan concebia a 

transferência como resistência à verdade por ser apenas imaginária, transporte de imagens. 

 A partir de 1953, Lacan muda de posição, identificando a transferência com o ato da palavra: “ 

cada vez que um homem fala a um outro de uma forma autêntica e plena, há no sentido 

próprio, transferência simbólica.” 

 Para Julien, essa mudança de Lacan se refere ao próprio trabalho do inconsciente, segundo o 

qual uma representação inconsciente se faz representar por uma representação pré-

consciente e as transferências são transposições pela mudança de lugar da inscrição. Esse 

processo não é da ordem da imagem, mas eminentemente simbólico.  A transferência é a 

repetição de uma demanda dirigida do lugar do Outro, o retorno de uma demanda passada, 

que por ter sido reconhecida anteriormente, volta pelas formações do inconsciente. Simbólica, 

esta repetição é apelo à nomeação. 

 Outras  consequências dessa mudança de posição de Lacan implicam que a transferência não 

é um obstáculo à análise e sim , a via que leva a ela, como também que a transferência não é 

somente demanda de reconhecimento do passado não reconhecido. A presença de um 

analista impõe uma especificidade- a presença do analista é uma presença real, que faz ato e 

leva em consideração o real pelo ato analítico. E o que define o ato é ser significante apto para 

suportar o inconsciente na medida em que o analista aceita ocupar o lugar do sujeito suposto 

saber. 

Mais adiante, o seminário de 1960-61, sobre a transferência , destaca que a mesma vem do 

desejo do analista, ela é o efeito desse desejo que atualiza a realidade do inconsciente, ou 

seja, a falta, a se atualizar permanentemente na análise, realidade que é também pulsional.  

Sempre que se atualiza a realidade do inconsciente, abre-se espaço para a fala e só há fala 

quando existe falta, logo, quando há desejo. 

Se a transferência e o ato analítico são possíveis, é devido à dois fatores: alguém que demande 

e alguém que que é suposto saber.  

 Escolho como boa ilustração, a do Dicionário Ágalma: “O encontro entre aquele que demanda, 

que apela ao amor do Outro e alguém que está colocado em posição de saber do que se trata 

nesta demanda, engendra o amor de transferência. Mas o analista não responde à demanda 

de amor endereçada ao Outro do qual ele ocupa o lugar. Está aí a prova da castração, do corte, 

da solidão para o analisante. Prova da castração também para o analista, que é reenviado ao 

modo como ele mesmo suporta o processo de castração – a única forma no ato analítico de 

testemunhar que o amor é impotente, essa impossibilidade do Um da relação sexual.” 

A demanda do analisante precisa ser escutada pois será ela que induzirá a transferência e os 

seus efeitos. Mas atendê-la, implica em objetalizar o paciente, calando-o. Isto é, a recusa em 

atender a demanda do analisante possui uma função – impõe que o mesmo continue 

desejante, preservando sua condição de faltante. O desejo do analista do qual ele não deve 

recuar é se recusar a gozar com o analisante em ser um objeto de amor. 



Esse desejo do analista institui o sujeito num desejo fundado pelo significante que o causa e 

não por um objeto que o aliena. É aqui que tanto a presença como o desejo do analista são 

constitutivos da função de transferência. O que causa o desejo não é o Outro, nem o outro 

semelhante, mas sim a própria causa em sua falta irredutível e radical que tem como escritura 

a letra ‘ a”. 

O objeto a se apresenta no posto de falta em que o sujeito tem que se reconhecer. Esse corte 

do sujeito pelo objeto a é um ponto central em que o objeto sai do nó imaginário – aposta da 

transferência. 

 O desejo do analista opera para que a queixa do paciente deixe de ser puramente queixa e se 

transforme em demanda, sempre de amor para se aceder ao desejo. 

Assim, a análise visa re-estabelecer o movimento dialético, propondo que o sujeito implique-se 

em seu próprio discurso, não se deixando capturar no logro narcísico ou racionalizado, 

tratando seu furo como ponto vital e  desse modo, possa  usufruir de um tempo para se 

perguntar sobre  quem ele é,  o que lhe falta e como ele cria novas respostas. 
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