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“O analista, não basta que ele suporte a função de Tirésias. É preciso ainda, 

como diz Apollinaire, que tenha mamas. Quero dizer que a operação e a manobra da 

transferência devem ser reguladas de maneira que se mantenha a distância entre o ponto 

onde o sujeito se vê amável, — e esse outro ponto em que se vê causado como falta pelo 

objeto “a”, e onde o [objeto] a vem arrolhar a hiância que constitui a divisão inaugural 

do sujeito”.2 O que seria a busca de um cliente quando nos procura como um(a) 

analista? Parece simples e mesmo primária a questão, mas será que se a abordarmos 

com rigor não seria possível ter no imediato uma possibilidade de leitura que torna 

evidente a estrutura do sujeito que nos procura, sua posição diante do Outro e da 

problemática do objeto? O procedimento de busca de um analista é uma aposta em uma 

escuta diferenciada, através de uma queixa desvelada no fracasso de sutura da hiância 

que o constituiu como sujeito do Inconsciente.  

Ao falarmos em sujeito sabemos que estamos falando em divisão, seja o que foi 

denominado adição/subtração, alienação/separação, eu ideal/ideal de eu ou mesmo a 

relação entre identificação/desejo. O mundo dos objetos, dos bens da polis e da cultura 

evidencia seu fracasso. Mas, qual seria então a opção para o sujeito? Ser re-acomodado 

a seu universo de bens? A questão então se torna outra: qual seria a relação ética com os 

objetos que porventura cada um produz para organizar e dar conta de sua existência? 

Creio ser esta a questão que orienta meu trabalho ao qual intitulei: Da Coisa ao objeto. 

Se ao real não falta nada e por isso podemos consentir que tudo que é dele estará 

sempre no mesmo lugar, a escrevência de qualquer sujeito estará sempre na 

dependência da negação do fundamento dessa definição. 

Lacan agrupa certos elementos para que possamos situar o real. Nesse 

agrupamento ele diz n´A Terceira:  

                                                             
1 Psicanalista, membro de Intersecção Psicanalítica do Brasil/PE. E-Mail: mpalacio@superig.com.br.  
2 J. Lacan, Seminário XI, p. 255. 
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“O real é o que retorna sempre ao mesmo lugar; a ele nada falta; é o impossível 

de uma modalidade a qual não podemos atingir pela representação; não é o universal; 

é idêntico a si mesmo”; e acrescenta ele que, “o sintoma vem do real”.3 

Supõe-se que para que haja existência de um sujeito nas suas determinações 

simbólicas e imaginárias, um falante, é preciso que ele possa contradizer qualquer 

dessas caracterizações pelas quais buscamos definir o real. Ele deverá se inscrever como 

um furo ou como um corte, ou ainda como uma solução de continuidade do próprio 

objeto da definição [o real]. Isso implica que a existência do sujeito pelo significante 

possa introduzir esse corte, ou seja, introduzir um significante no real. A introdução ou 

inscrição desse significante pressupõe uma negação que na verdade deverá forcluir 

alguma coisa, um pedaço desse real correspondendo ao que Freud chama recalque 

originário. Este algo forcluído será então metabolizado pelo sujeito como puro buraco 

que contém nada. Esse nada assim pensado podemos imajá-lo como uma superfície 

descontínua, cujo interior de puro vazio define o que é chamado das Ding ou a Coisa. 

Aqui teremos o que Freud chama de atribuição primária, pois será o próprio interior do 

sujeito o buraco que o contém como borda do que se estabeleceu como uma 

descontinuidade no real. 

A própria existência da fala surgirá para a cria humana como forma de perfazer 

uma consistência, tendo como fundo sempre a negação desse indeterminado pela ação 

do corte, ou seja a produção de um significante como uma maneira de civilizar esse 

abismo tornando-o propriamente humano. Se apropriando dele e dele fazendo corpo no 

contorno do vazio do buraco. Não é por nada que a arqueologia que busca dar conta de 

traços da cultura terá como objeto privilegiado a cerâmica tal como o apólogo que nos 

fala do pote como uma maneira dentre outras de conter e conferir formas ao vazio. A 

escrita, a arte, e posteriormente a ficção seriam então consequência desses atos através 

dos quais o humano deixa seus traços no real ou como dissemos civiliza o real. Nega e 

apaga a Coisa dando a ela um nome pelo simbólico: a Coisa, das Ding, a Mãe etc. 

Lacan buscará na tragédia, e em particular na personagem Antígona, em sua 

perenidade cultural, seu fascínio sempre renovado, um exemplo dessa busca infinda 

senão insana do limite , no para além do plausível ou razoável da relação vida-morte 

para escrever a Coisa. A Ate que busca Antígona é o limite definido na mitologia grega 

                                                             
3 Jacques Lacan, A Terceira  in Cadernos Daimon 23. 
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como a queda do Olimpo dessa divindade, que por insatisfação de Zeus, enganado por 

ela, passará a personificar o erro, os excessos e mesmo a loucura. 

“[Ate] É um flagelo enviado pelos deuses como castigo de uma falta grave. Daí 

cegueira da razão, loucura”.4  

Se pensarmos na existência humana veremos que caracteriza a subversão para 

além do razoável de leis políticas, regras de costumes, cujo ápice é a excentricidade do 

desejo como aquilo a que o sujeito não deveria jamais transigir, ou seja, não abrir mão 

se acomodando na conformidade com o universo de bens que caracteriza grosso modo a 

vida comunitária. Daí encontrarmos no ensino de Lacan a proximidade da ética com a 

loucura e mesmo com a morte. Por isso não basta considerarmos o objeto, a tentativa de 

sutura da falta, como um objeto de realidade, pois o que estará em jogo é a maneira de 

cada um na lida com a falta de objeto, quando algo falta a seu lugar, lugar então que 

será recoberto por significantes.  

Não é por nada que Lacan privilegiará o drama da tragédia de Sófocles para 

exemplificar com o que é chamado entre duas mortes. A morte real, do corpo e a morte 

simbólica, do espírito, tendo o ponto médio que seria dado pela preservação do nome, 

caracterizando como tal o traço mais humano da relação do sujeito com a Coisa. Com 

efeito, o enterro de Polinices, proibido pelo édito de Creonte, não conferindo a ele 

dignidade de um sepultamento, seria condená-lo com dupla morte, já que tendo perecido 

na guerra ao perder a vida, pelos ritos próprios de um sepultamento poderia ter 

preservado seu nome através de uma lápide com direitos a cultos e homenagens devidas.  

Podemos, a partir dessa tragédia, deduzir uma série de preceitos, tal qual fez 

Lacan, para pensarmos a questão da Coisa e do objeto “a” na constituição do sujeito e 

articulação do desejo. Quando falamos em objeto “a” não se trata de nenhum objeto 

ôntico, que poderia se prevalecer de uma existência qualquer, mas do buraco aberto ao 

qual o sujeito buscará sempre obturar de certa maneira. Daí teremos o conceito de 

pulsão, o que organiza o corpo como uma superfície descontínua por seus buracos e 

contínua por sua tópica. Somente a topologia como uma geometria que não é métrica 

mas de pura relações de proximidades, vizinhança, fronteiras, nos oferece um apoio 

para nosso pensamento.  

À relação sujeito-objeto, que irá ocupar posição central na teoria e prática 

psicanalítica, Lacan reformulará pela relação sujeito-Outro, ou seja, a cria humana 

                                                             
4 Mitologia grega, Junito Brandão. 



www.interseccaopsicanalitica.com.br 

4 

 

diante do Real terá o campo do simbólico, da linguagem – do Outro – como maneira de 

cavar sua existência. A obra de Freud contém no essencial em suas diversas descrições a 

função assim definida, mas tal qual será proposto pelo ensino lacaniano só encontramos 

nela nas entrelinhas. 

Outros autores a partir de Freud, entre eles Melanie Klein, Ernest Jones, 

Winnicot, etc, em suas formulações sobre o objeto, tratavam deste em seus artigos de 

forma somente concebível no plano imaginário. Por volta de 1920 à 1930, toda a 

comunidade analítica se ordenaria em torno de uma teoria da sexualidade que 

privilegiava a noção de objeto tomada em sua vertente imaginária como objeto falo. 

Essa abordagem apresentava dificuldade essencial quanto ao deslizamento para uma 

noção harmônica do objeto. O que aparece em filigrana, diz Lacan no Seminário 4 A 

relação de objeto, é o caráter profundamente oral da relação quando tomada no registro 

imaginário: “Ao considerar a relação dual como real, uma prática não pode escapar às 

leis do imaginário e o desfecho dessa relação de objeto é a fantasia de incorporação 

fálica.” 

Lacan que sempre se denominou freudiano foi mais além no que diz respeito ao 

objeto, e dedicará grande parte de seu ensino a reformular tal conceituação o que 

permite não mais reduzi-la a seu aspecto imaginário de prevalência de um objeto de 

realidade com o qual lida o sujeito. O objeto não é o produto do humano, o contrário, a 

falta do objeto é que produz o humano. Aqui temos a definição e função do objeto a. 

O que, a partir de então não podemos esquecer na nossa experiência concreta da 

teoria analítica, a questão central que nos interessa quanto ao objeto, aquela 

dinamicamente criadora é a noção da falta de objeto. É em torno dessa falta que ele vai, 

no Seminário 4 A relação de objeto, se dedicar à construção de um quadro onde tratará 

das suas diferentes formas de manifestação.  

Seria importante comentarmos a questão da tradução pois não é que o objeto seja 

perdido, ele em si é a própria perda. Efetivamente a tradução por reencontro do objeto 

não existe no francês, mas é encontro, achado ou mesmo topada com o objeto. É a 

diferença entre encontro [rencontre] e reencontrar [retrouvér]. Lacan nos fala de 

encontro [rencontre] ficando claro que o objeto não é perdido, o objeto sendo ele a 

própria falta [faltante]. Mais tarde Lacan irá assim brincar com o aforismo de Picasso: 

“Eu não procuro eu acho”.  

Tomando como referência os três registros, Real, Imaginário e Simbólico, Lacan 

vai conceitualizar três tipos de falta de objeto: privação, frustração e castração, estando 
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cada uma delas referida a um agente indutor do corte tendo como resto um objeto 

característico dessa operação.  

 

Agente Falta de Objeto Objeto 
Pai real Castração 

Dívida Simbólica 
Imaginário = Falo 

Mãe Simbólica 
Pai Simbólico 

Frustração 
Dano Imaginário 

Real = Seio = Pênis 

Pai Imaginário Privação 
Buraco Real 

Simbólico = criança 

 

 

Privação:  

 

Lacan abordará a privação como consequência da chamada primeira 

identificação em Freud, uma anterioridade lógica numa identificação ao Pai por 

incorporação. Forma originária antes de qualquer relação objetal, antecedente a 

qualquer captação posterior do objeto. Faz questão de diferenciar a incorporação do par 

projeção-introjeção, já que estas são trabalhadas como recíprocas e reversivas, ou seja, 

de forma imaginária. A incorporação freudiana, diz ele, é a constituição mesma do 

corpo, apropriação de um corpo que falta a seu lugar. A privação poderia ser enunciada 

assim: falta alguma coisa em seu lugar. Somente o sujeito é afetado pela privação já 

que ao Real nada falta, a privação então incide no simbólico. 

 

“É esse ponto de ausência que vem a ser recoberto pelo nome próprio (...) 
feito para tapar os buracos e dar uma falsa aparência de sutura, o nome 
próprio sugere o nível radical da falta. Aí poderemos considerar o apólogo 
proposto por Lacan sobre os potes de mostarda vazios: somente poderemos 
distingui-los pelo fato de que cada um envolveria seu vazio particular e só se 
diferenciarão a partir do momento em que um deles é enchido – existe a 
partir daí um vazio a menos, e é isso que exemplifica o sujeito no tempo da 
privação”.5  

 

Podemos mesmo adiantar que somente há sujeito quando não é possível não 

haver falta. Ou seja a articulação de uma dupla negação: “impossibilidade (primeira 

negação do: não é possível) e inexistência (segunda negação do: não haver)”.  

 

Frustração:  
                                                             
5 Claude Conté, O Real e o Sexual de Freud a Lacan – Jorge Zahar, p. 174.  
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Nenhum saber é possível desse tempo originário da privação, a falta constitutiva 

só sendo pensável pelo fato que o sujeito virá a se constituir no campo do Outro. É no 

lugar do Outro que se aloja o traço-unário, ponto radical do ideal de eu, segunda 

identificação para Freud onde irá situar sua falta sob a forma de um objeto.  

“É como imaginário que o sujeito é afetado pela frustração que se refere a um 

objeto real e faz o Outro intervir como simbólico (...) O objeto é aquilo que falta na 

imagem do Outro onde o sujeito aliena sua própria imagem, ao mesmo tempo que ali 

fundamenta seu desejo: é esse o verdadeiro sentido da frustração”. Claude Conté, O 

Real e o Sexual de Freud a Lacan – Jorge Zahar. 

Da frustração então ele vai se referir a um dano imaginário que tem por essência 

as reivindicações por algo que é desejado e não obtido no registro do imaginário. É aí o 

domínio das exigências desenfreadas e sem lei. O objeto em causa quando nos referimos 

a um dano imaginário é um objeto real, o sujeito se encontra numa posição de desejo 

com o seio real.  

 

Castração:   

 

Retenhamos primeiramente à questão última com a qual o sujeito se defronta em 

sua inscrição no Outro: Che vuoi? Isso implica que o sujeito possa se fazer objeto ou 

senão apontar o desejante que aí está implicado, o que transforma a questão em: O que 

quer ele? O sujeito aí é envolvido pelo objeto “a”, objeto remissivo à própria fundação 

do sujeito, no ponto inicial de incorporação da falta do Outro real encarnada 

inicialmente pela Mãe.  

É Freud quem nos introduz a castração como uma das categorias da falta, 

associando-a à noção de lei primordial, lei fundamental à interdição do incesto que se 

constitui dentro da estrutura do Édipo. Ela se classifica na categoria de uma dívida 

simbólica tomando o falo, objeto imaginário, como objeto central desse desfecho.  

Retomando brevemente então a privação em sua categoria de falta é 

essencialmente uma falta real, um furo. Considerando que no real não falta nada, a 

ausência de alguma coisa no real é de ordem puramente simbólica, sendo assim quando 

falamos de privação trata-se sempre de um objeto simbólico.  

Toda ambiguidade levantada em torno do objeto e do seu manejo na análise é a 

questão de saber se ele é ou não um objeto real. Segundo Freud o objeto primeiro, a 
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mãe, será sempre um objeto a ser buscado não mais por sua realidade de satisfação mas 

no para além dela como um dom de amor. Aí temos o jogo simbólico, o corpo da mãe, 

no que concerne às primeira satisfações, através do peito, ele, como representante da 

representação, somente se constituirá como seio pela perda [do peito]. É este dom que 

será o estofo do objeto: o sujeito se alimenta de leite [do peito] mas o que ele bebe é o 

amor [através do seio]. A discordância existente entre o objeto encontrado e o objeto 

procurado vai introduzir a primeira dialética freudiana da sexualidade, sob a forma do 

ser e do ter. E como o que é buscado está para além do objeto real, o dom que se 

articulará num valor fálico, esse objeto vai entrar sempre em discordância 

desempenhando um papel perturbador em toda relação de objeto posterior. 

A noção de frustração também colocada por Freud no centro da experiência 

analítica, experiência do desejo, está referida ao conjunto das impressões vividas pelo 

sujeito na fase pré-edipiana. Ela oferece ao Édipo o terreno preparatório, sua base e 

fundamento. É através da imagem do outro, relação especular, que se organiza para o 

sujeito sua incompletude, ou seja, o fato de que ele está em falta, única possibilidade de 

acesso à ordem simbólica, da linguagem. Desde a origem os objetos, oral, anal, fálico, 

são considerados como outra coisa além do que são, objetos já trabalhados pelo 

significante. Para a mãe a criança não é apenas criança ela é também colocada no lugar 

do falo. É desse lugar que ela venha a ocupar numa posição mais ou menos identificada 

ao falo que podemos considerar como crucial na elaboração dos objetos fetiche e fóbico. 

Tudo vai depender de como esse sujeito vai abordar a questão do dano imaginário da 

privação do falo na mãe.  

A castração como saída do Édipo é o momento de virada onde o objeto não é 

mais um objeto de tapeação imaginária, mas um objeto no qual o Outro é capaz de 

mostrar que o sujeito não o tem. É esse o papel essencial da castração onde se fará 

necessário a assunção do falo materno como objeto simbólico. A mãe privada do objeto 

faz a criança conceber que simbolicamente ele lhe será dado um dia.  

Furo real, dano imaginário e dívida simbólica, eis o que permitiu a Lacan 

trabalhar nesse momento de seu ensino a questão do objeto e formular sua teoria da 

Identificação.  

O enorme salto de Lacan é o pressuposto de esvaziamento da substância, o 

objeto sendo então falta do objeto, puro buraco que ele chamará pela primeira letra do 

alfabeto, a, sendo então o objeto “a”. Os quatro objetos assim nomeados (seio, fezes, 

voz e olhar), se tem alguma substância é pela falação que produz, na via da operação 
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significante sob efeito da metonímia. É no entrecruzamento borromeano que Lacan vai 

situar o referido objeto. Simbólico, imaginário e real operando como nó na palavra do 

analista permite-lhe oferecer o objeto “a” aí implicado, como causa do desejo do 

analisante. Ou seja oferecer-lhe a abertura de sua escuta e a evacuação de seu próprio 

desejo. Está aí o estatuto desse objeto para a psicanálise e sua especial função no 

processo sustentado pela transferência. 

O objeto “a” é o que refenda o sujeito passando desde então a suporta-lo como 

objeto da pulsão, dando-lhe ao corpo sua ex-sistência. Esse objeto só podemos 

apreendê-lo através da lógica, a sua realidade é meramente topológica, o seu lugar de 

comando só se torna operante no real. Dele não temos a menor ideia. 

No nível da análise, diz Lacan no Seminário Os quatro conceitos fundamentais da 

psicanálise, o que o sujeito busca é desejar. O objeto do desejo, aponta ele nesse 

seminário, é a própria causa do desejo e objeto da pulsão, objeto “a”. 

Por considerar o amor como narcísico, Lacan glosa a questão do objeto da 

seguinte maneira:  

“Eu te amo, mas, porque inexplicavelmente amo em ti algo que é mais do que tu 

– o objeto “a” minúsculo – eu te mutilo”.6  

Na medida em que, o que busco no outro a quem amo é a falta de objeto que me 

é inerente, ao dizer que o amo, o que eu atribuo ao outro é da ordem de uma falta 

tomada imaginariamente. Ao amar no outro minha própria falta, eu mutilo o corpo do 

outro como se o furasse com o que busco. A reiteração desse processo nos dá o conceito 

de repetição.  

Essa presença do objeto “a”, presença suportada pelo analista é o que caracteriza 

o que ocorre na transferência que Lacan define como posta em ato do Inconsciente que 

para além de sua face de resistência possibilita ao sujeito, por meio do acesso ao Outro, 

constituir-se desejante, 

                                                             
6 J Lacan,  Seminário 11, Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise. Jorge Zahar, p. 254. 
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