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ALGO QUE DESAPARECE1 
Maria do Socorro Soares Cavalcanti2 

  

 

 

"Entre duas extremidades da cadeia surge o sujeito e em 

nenhum outro lugar" - Lacan  

           

 

A partir da leitura de algumas lições do Seminário A Identificação e de outras 

leituras, trago alguns apontamentos que me parecem relevantes. Na lição de 06 de 

dezembro de 1961, Lacan traz a questão sobre o A é A dizendo que "A é A não significa 

nada". Nesse ponto do texto me parece que é algo que tem a ver com o "Nem tudo é 

significante". Especificamente sobre isto, retornarei mais adiante. 

A partir dessa questão, relação, expressão A é A, nos diz que esse nada tem 

valor positivo quanto à particularidade que mostra na oposição que há entre significante 

e signo: "Um signo é o que representa alguma coisa para alguém" e "Um significante 

representa o sujeito para outro significante". Lacan distingue-os, dizendo que este 

último traz a diferença em si mesmo, pois ele implica que a relação do signo com a 

coisa está apagada. O que quer dizer com isto? É por meio disso que fala sutilmente 

sobre o Traço Unário e seu apagamento. Ao tratar disto, Lacan quer apontar a 

constituição do sujeito. Diz que é a simplicidade do Traço Unário que faz entrar no Real 

e que entre ou que tenha entrado antes de nós, é o que permite que todos os sujeitos 

dialoguem, se arranjem como possam, na condição de haja entre eles o Real. Se é a 

partir do Traço Unário que se constituem os sujeitos é o que leva Lacan a falar de 

"marca", marca do Traço Unário, indicando que o sujeito "não pode advir senão da 

dependência ao significante (S barrado – barra que o divide). Penso que sendo dividido 

supõe que haja "espaço", algo de vazio. Poderíamos nomear também de 

"desaparecimento" de algo? Trago esse termo a partir do que acentua Lacan sobre o "é" 

que une o A é A dizendo que nele, naquele lugar ocupado pelo "é" há um 

desaparecimento, fazendo uma correlação com o fort-da sobre o qual ele, Lacan, analisa 

de modo avançado o que se passa entre duas aparições. Acrescenta que sem ele, o 
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desaparecimento, não é possível uma "demonstração “e que não haveria nada que se 

formasse no plano da imagem”. Portanto o sujeito não se constituiria, penso eu. Tudo 

isso direciona para um ponto importante sobre a Identificação: a assunção da identidade 

de duas aparições diferentes em si, valor do significante como tal, ou seja, é do sujeito 

que se trata numa relação de identificação com essa ordem do desaparecimento e 

aparecimento, isto é, os modos variados de como os sujeitos se identificarão supõem 

uma articulação de significantes. 

Quando Lacan analisa o que está na passagem entre um e outro significante, algo 

desaparecido, diz: "entre duas extremidades da cadeia surge o sujeito e em "nenhum 

outro lugar"”.  

Ainda nesse Seminário, na lição de 24 de janeiro de 1962, diz que "é necessário 

que encontremos o sujeito na origem do próprio significante, possivelmente pela 

premissa de que "O significante representa o sujeito para outro significante". Como é 

isto? A resposta parece está quando cita “... só aparece para desaparecer e reaparece 

para desaparecer de novo. Essa é a marca do sujeito”. 

Em algum dos seus seminários, Lacan diz que o sujeito começa bruto, depois 

virtual, em seguida não significante, depois se divide e fica marcado pelo significante. O 

que o leva a construir que o sujeito é efeito do significante. 

Então, retornando o "Nem tudo é significante" vem a partir da consideração do 

"sujeito dividido" – dividido entre o que sabe e o que diz, assim o desejo se aloja na 

metonímia da cadeia significante e se torna impossível de dizer, portanto, o desejo não 

está sob as leis da palavra, mas sob as leis da linguagem – metáfora e metonímia. 

Momento em que Lacan "inventa" o objeto a, o qual não permite ser reduzido ao 

significante. Essa invenção é o que vem denunciar ou anunciar, se assim posso falar, 

que "nem tudo é significante", pois há algo "fora" e então pode-se falar sobre a angústia 

, a qual implica o aparecimento desse objeto: "ali onde não se esperava encontrar nada": 

é onde falta a falta ou é "presença". É nesse nada ou desse nada que surgem: "sujeito,  

objeto a". Provavelmente é sobre isto que Lacan diz, na lição de 27 de junho de 1962, 

que  

 

“Da Identificação à Angústia não há senão um passo: o do Traço Unário, 
momentaneamente fraco, não é mobilizável para assumir a função de 
sustentar o sujeito na relação que mantém com o objeto de seu desejo a cerca 
do Outro" – "O temor do desejo é vivenciado como equivalente à angústia 
[...] a angústia é o temor daquilo que o Outro deseja em si do sujeito, esse 



www.interseccaopsicanalitica.com.br 

3 
 

"em si' fundado justamente sobre a ignorância do que é desejado ao nível do 
Outro"”. 

 

O modo de Lacan pensar a constituição do sujeito fez com que aparecessem o 

objeto a e o fantasma com a angústia operando, esta como correlativa e inevitável a tal 

constituição. Por isso a angústia dá conta de que o sujeito não é um "um unificado" 

irrompendo com sua certeza. Ela engana e isso se viabiliza pela imprecisão manifesta de 

um estado de vacilação ou fading do sujeito. Para terminar, Lacan distingue o fading do 

sujeito dividido pelo significante e a abolição do ser que resulta da ruptura desses laços 

significantes e mergulha o sujeito no "fora-do-significado”, no "real"; enquanto que o 

fading faz o sujeito apagar-se do dizer para advir ao ser do seu desejo (sempre de 

morte). O que podemos pensar mais sobre o constituir-se "entre", no nada, do nada, 

aparecendo, desaparecendo para reaparecer? 
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