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Trago duas citações para o começo da conversa: 

1 -“Qualquer que seja o caso, não há dúvida de que o problema da angústia é um 

ponto nodal para o qual convergem as mais diversas e importantes questões, um 

enigma cuja solução deverá inundar de luz toda nossa existência mental.” (FREUD, 

1917- Conferência XXV) 

2- “Vocês verão, penso, que a angústia é muito precisamente o ponto de encontro 

onde os aguarda tudo o que fazia parte de meu discurso anterior e onde se esperam 

entre si, um certo número de termos que, até o presente, não apareceram para vocês 

suficientemente unidos. Verão como, no terreno da angústia, ao enodar-se mais 

estreitamente, cada um ocupará ainda melhor o seu lugar. (Lacan, 1962 –Sem X) 

Portanto, tanto para Freud como para Lacan, o terreno da angústia é fértil para 

elucidar enigmas tanto teóricos quanto clínicos. Conceito-chave para explicitar outros 

termos e conceitos. E, a recusa em se encarregar dela, não tornará as coisas mais 

fáceis.  

Presente em qualquer das estruturas clínicas - neurose, psicose, perversão - muito se 

tem falado sobre o lugar privilegiado que a angústia ocupa na clínica da atualidade. 

Angustiados frequentemente nos procuram nos consultórios pela via do 

encaminhamento médico, já medicalizados para evitar suas “crises de pânico” ou até 

mesmo por sofrerem um grau de “ansiedade generalizada” que prejudica-lhes 

organizar melhor seu cotidiano, ter eficiência em seu trabalho, cumprir com seus 

objetivos, e até mesmo o funcionamento do “corpo biológico” como perturbações do 

sono, distúrbios alimentares, manifestações psicossomáticas, etc. 

Lembremos, no entanto, que o que passou a ser classificado em 1980 nos Manuais 

Psiquiátricos como "Transtorno do pânico" ou "síndrome do pânico", fundado em 

bases "operacionais" e "pragmáticas" que direcionam a terapêutica medicamentosa 

privilegiada nos dias atuais, já fazia parte das preocupações e investigações de Freud 

sob a nomenclatura de “neuroses atuais”, conforme podemos encontrar na obra 

freudiana de 1895: 

 



“Esse tipo de ataque de angústia pode consistir apenas no sentimento de angústia, sem 

nenhuma representação associada, ou ser acompanhado da interpretação que estiver 

mais à mão, tal como representações de extinção da vida, ou de um acesso, ou de uma 

ameaça de loucura, ou então algum tipo de parestesia pode combinar-se com o 

sentimento de angústia, ou finalmente, o sentimento de angústia pode estar ligado ao 

distúrbio de uma ou mais funções corporais, tais como a respiração, a atividade 

cardíaca, a inervação vasomotora, ou a atividade glandular”(FREUD, 1895). 

Ponto interessante para refletirmos sobre a ética da psicanálise diante de quadros tão 

frequentes nos dias atuais e que estiveram "esquecidos" (?) por algumas décadas.... 

Que contribuições podemos oferecer ao entendimento dessa espécie de retorno do 

pânico nos dias atuais? Há alguma relação entre o crescimento desses diagnósticos 

com os modos de subjetivação contemporânea? Debate do qual não podemos recuar, 

e há muitos psicanalistas debruçados sobre essa questão, apoiados nas idéias 

freudianas de que o sujeito não é dado "a priori", mas constituído na relação com o 

Outro/outro, numa condição de sujeito social. 

Contudo, para além desses quadros (T. Pânico) nos quais as manifestações de angústia 

parecem tão evidentes, e que, muitas vezes,  restringem a existência do sujeito a um 

diagnóstico psiquiátrico e à medicação, recebemos também em nossos consultórios 

aqueles que desconhecem sua própria condição de angústia. Agendam seus horários 

por motivos diversos, muitos deles submetidos a um arranjo de sintomas e inibições 

cuja função é defendê-los da angústia o tempo todo. Mas, não o sabem. Sofrem e 

querem se livrar de seus sintomas, de suas dores, sair de uma inibição paralizante, mas 

não reconhecem em si uma angústia que os afeta.  

Sim, a angústia é um afeto, e sabemos disso desde Freud, que nos apresentou 2 

teorias sobre a angústia em momentos diversos de sua obra. A primeira delas (1895-

1915) situa sua etiologia no acúmulo de tensão sexual não eliminada, quantidade de 

energia não descarregada. Ao desligar-se da representação original por efeito do 

recalcamento, o afeto livre se transforma em angústia. (Lembremos que somente a 

representação ideativa pode ser recalcada, mas o quantum de afeto não tem esse 

destino. Pode ser suprimido, ligar-se a outras representações de forma 

"qualitativamente colorida" ou permanecer como energia livre sob a forma de 

angústia). 

Em sua segunda teoria (a partir de 1915), Freud introduz a idéia do desamparo e da 

castração como vivências ameaçadoras ao Eu, e a angústia aparece como um sinal, um 

alarme diante das situações em que o material recalcado ameaçaria o sujeito, como se 

fosse um perigo vindo de fora. 

Uma teoria não invalida a outra, como sabemos, mas articulam-se.  



Se, para Freud, a angústia é acionada como um alarme diante do encontro com a 

castração, a vivência antecipada pelo Eu é a de que um objeto será perdido. Não 

qualquer objeto, mas aquele cuja perda remeteria o sujeito à vivência do desamparo 

originário - vivência caótica de desorganização psíquica e de fragmentação da imagem 

unificada que dá consistência ao Eu. Risco de desaparecimento do sujeito mediante a 

Insuficiência do simbólico e do imaginário que o jogaria nos domínios do Real, como 

nos ensinará Lacan. 

É no texto “O Estranho” (Unheimlich), onde Freud (1919) traz as melhores articulações 

sobre o tema da angústia, que encontramos os elementos fundamentais para articular 

objeto, fantasia e ato . Após apresentar uma extensiva análise lingüística do termo 

Unheimlichkeit, no sentido de demonstrar  que os termos heim e unheim embora 

antônimos, apontam para uma equivalência, Freud afirma: “O estranho é aquela 

categoria do assustador que se liga às coisas conhecidas há muito tempo e familiares 

desde sempre.” ... “Unheimlich é tudo o que deveria ter permanecido secreto e oculto, 

mas veio à luz”.  

Nesse texto, por meio do conto fantástico “O Homem da Areia” (Hoffmann), Freud 

aborda a castração, o Édipo, o superego, o duplo, e outros termos que 

cuidadosamente articula para nos apontar a íntima relação do estranho, do 

assustador, do que provoca medo e horror, com aquilo que faz parte do estranho-

familiar que nos habita e insiste sob a forma da compulsão à repetição. Aprendemos 

com Freud que o que nos aterroriza não é o desconhecido, mas o que é 

estranhamente conhecido por nós, em nossas vivências mais primitivas... Nossa casa é 

o heim, nos diz ele! 

Lacan dirá no Sem X (p. 83), que “o que é heim, permaneceu unheimlich, menos 

inabituável que inabitante, menos inabitual que inabitado”. Surgimento de algo 

conhecido, mas que não deveria estar ali, na cena. Imaginário que presentifica o Real. 

Por isso, noz diz Lacan, é falso dizer que a angústia é sem objeto. 

A afirmação lacaniana de que “A angústia não é sem objeto”, contudo, não indica um 

objeto localizável no nível fenomenológico. O objeto em questão é “Das Ding = A 

coisa”, parte obscura e não representada, que designa o primeiro vazio fundante do 

psiquismo, lugar denominado por Lacan de objeto a, e considerado por ele como sua 

única invenção. 

Trata-se de um objeto que carrega algo do que foi vivenciado pelo sujeito nos tempos 

anteriores à constituição da imagem especular e que traz em si uma marca do traço 

unário. Marca de experiência originária de gozo, e da satisfação pulsional. Por isso, 

Lacan diz claramente que a angústia manifesta-se, sensivelmente, como relacionada 

com o gozo do Outro, a demanda do Outro e o desejo do Outro. Ou seja, relacionada 

com o tempo mítico da constituição do sujeito, no qual o pequeno ser, submetido à 



condição de alienação/separação, se confrontou com o enigmático "Que Vuoi?" (que 

queres?).  

O objeto que provoca angústia no neurótico, portanto, é ele próprio capturado, 

entregando-se de forma incondicional ao gozo do Outro. Lugar de objeto-coisificado 

que apaga sua condição de sujeito. 

Afinal, diferentemente do que propõe Freud, Lacan afirma que a angústia não surge 

diante da falta, da eminência da perda ou da castração, mas surge quando o sujeito é 

confrontado com a “falta da falta”, ou seja, quando não há lugar para o desejo. Pois, é 

o Outro enquanto barrado, castrado, que ao comparecer com sua falta promove a 

instalação do circuito pulsional, da dialética da demanda e do desejo, do vel da 

alienação e do estádio do espelho no sujeito em constituição. Somente a condição de 

castração no Outro materno, no encontro de 2 faltas, pode assegura-lhe vir a ser 

sujeito. 

É a garantia dada pelo (-fi)  , falo imaginário negativado no Outro Materno que 

assegura a retirada do investimento de gozo no corpo infantil, produzindo a queda do 

objeto, a constituição do objeto a, objeto causa do desejo, furo central que permitirá a 

estruturação do nó borromeu – RSI-  e o estabelecimento do fantasma original S<> a.  

Lacan (Sem X) afirma ainda que “a angústia é um afeto que não engana”. O afeto, 

como sabemos, é o que da pulsão não pode estar recalcado, ele segue à deriva. Nas 

palavras de Lacan: “Nós o encontramos deslocado, louco, invertido, metabolizado, mas 

não recalcado”. O que engana é do campo do significante, que se encontra recalcado, 

simbolizado. A angústia é um afeto que não engana, pois aponta para o Real, para 

aquilo que se repete, que não cessa de não se inscrever.  

Dessa forma,  a condução de uma análise é o manejo da angústia, do afeto que não 

engana,  e é a linguagem que nos permite dela dar conta. Pois, a clínica psicanalítica, 

ao escutar o que não tem nome nem voz, aponta para o coração do Real. 

Portanto, uma análise não tem por função “des-angustiar” o sujeito, como pretendem 

outras terapêuticas. A angústia está na raiz da capacidade transferencial, pois é no 

terreno da transferência que o sujeito terá que repetir sua história, ponto a ponto, 

confrontando-se com o desejo do Outro e a pergunta que lhe é endereçada “Que 

vuoi?”  Esta aí, ao meu ver, um ponto crucial para se discutir a ética da psicanálise nos 

tempos atuais, quando o angustiar-se é tão evitado, e a busca por drogas variadas são 

tão recorrentes para aquela função denominada por Freud (1930) de "amortecedor de 

preocupações". 

E, podemos dizer mais! Quem não se angustia, não tem condição de se analisar pois 

não tem capacidade transferencial. Quer se livrar de seus sintomas, sem contudo 

pagar o preço de se confrontar com sua história, com seu passado. Muitas vezes, cabe 



ao analista introduzir a dimensão da angústia como função mediana entre o gozo e o 

desejo, de forma a lançar o sujeito para o encontro com o Real, a falta, a castração, 

confirmando sua condição de sujeito desejante. 

Sabemos que o neurótico preserva uma relação particular com a demanda, visando 

mais a satisfação da demanda do Outro do que sua satisfação pulsional, colocando um 

anteparo para o gozo por meio de seus sintomas. Por isso, quando vem à análise, 

demanda ser demandado...espera que o analista lhe peça algo... O analista, ao não 

ceder às demandas do neurótico de ser demandado, ao responder de seu lugar de 

semblante de objeto, leva-o a modular suas próprias demandas.  De demanda em 

demanda, percorrendo o circuito pulsional, e na medida em que são esgotadas até seu 

termo, até a demanda zero, nos diz Lacan, que vemos aparecer a relação da castração. 

A castração aparece, portanto, quando o registro da demanda é esgotado. Por essa via 

regressiva, nos diz Lacan, “ o sujeito é levado ao um tempo que situamos como 

progressivo”. 

Isso significa dizer que ali onde Freud encontrou o incurável do rochedo da castração, 

Lacan propôs a travessia do fantasma neurótico, operação de esvaziamento de gozo 

por meio do corte que rompe o circuito da repetição que aliena o sujeito ao objeto a, 

reinstaurando  a dúvida e a incerteza. Para Lacan, não é de forma alguma angústia de 

castração em si que constitui o impasse do neurótico, mas de fazer da sua castração o 

que falta ao Outro. Toda a estratégia do neurótico é garantir o Outro como alteridade, 

para garantir-se como sujeito. Em ultimas linhas, o neurótico não se defende da 

castração, mas ele a defende até as ultimas consequencias!!!! 

A ética da psicanálise, portanto, deve sustentar a posição do analista como aquele que 

não se preocupa com a cura dos sintomas ou mudanças na vida do analisante, mas sim 

em criar condições para que o sujeito se depare com o estranho que o habita, com a 

coisa mais íntima de seu ser. Assim afirmara Freud (1932)"Ali onde estava o Isso, o Eu 

deve advir".  

Se a angústia aparece no lugar onde há uma proximidade demasiado entre as 

fronteiras do Eu e do Outro, neste ponto tão próximo, tão familiar...tão assustador, tão 

estranho, então, o analista é convocado a ocupar radicalmente seu lugar de alteridade. 

Afinal, como afirma Lacan (Sem X) : “É sobre o gume da angústia que temos de nos 

sustentar”(p.23). 
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