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PERTENCIMENTO # 03 

Boletim da I Jornada da Escola Freudiana de Psicanálise de Teresina 

 

 

Angústia, de Andrea Himsalam 

 

Editorial 

Cássio Eduardo Soares Miranda – Coordenador geral da Jornada 

 

"o desejo do homem é o desejo do Outro" (Lacan, 1962). 

 

Chegamos ao terceiro boletim de nossa jornada e com ele fazemos série no 

que diz respeito à algumas reflexões sobre a angústia. Faltando poucos dias 

para nosso evento, queremos convidar a cada um a colocar algo de seu no 

evento que terá a psicanalista Lia da Silveira como nossa conferencista. E, 

para animar ainda mais essa forma seriada de comunicação, teremos uma 

breve reflexão de Lázaro Tavares.  

 

Inscrições 
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As inscrições para a jornada continuam abertas! 

As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente na secretaria da Escola 

Freudiana de Teresina, situada à Rua Lisandro Nogueira, 1625, Sala 14, 

Edifício Susana Center, Centro, Teresina/PI, ou pelo 

site www.escolafreudianadeteresina.com.br, preenchendo a Ficha de 

inscrição ONLINE. O pagamento das inscrições poderá ser feito 

pessoalmente na secretaria da Escola Freudiana ou via 

depósito/transferência bancária para a conta corrente em nome de 

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PSICANÁLISE - Ag. 2004 / Op. 003 / C/C: 

5758 / Digito. 6 / CNPJ: 30.322.719/0001-00 / Caixa Econômica Federal.  O 

comprovante de depósito/transferência, bem como a ficha de inscrição 

deverão ser enviadas para o seguinte e-mail eventosefpt@gmail.com 

Apresentação de trabalhos 

Os trabalhos deverão ser enviados até o dia 15/11/2019. 

 Os textos devem ter, no máximo, 6500 caracteres (com espaços) e escritos 

em letra tipo Times New Roman 12, espaço 1,5. No cabeçalho do texto deve 

ser indicada a Perspectiva do tema em que se inclui o trabalho. 

 Os textos devem ser enviados em formato Word, colocando como assunto: 

Jornadas EFP 2019 e nome do autor. 

 Enviar para: Lázaro Tavares através do e-

mail: escolafreudianadeteresina@gmail.com 

 O trabalho só será avaliado e aceito se o autor estiver devidamente inscrito 

no momento de seu envio. 

 

 
“ANGÚSTIA COM O DESEJO DO OUTRO” 

Na fábula do louva-a-deus (usada por Lacan) é possível ter a dimensão da 

angústia que surge ante o impossível de apreender quanto ao modo como o 

Outro nos vê. Neste sentido, Lacan afirma: “[...] relação essencial da angústia 

com o desejo do Outro” (Lacan, 1962-63/2005, p. 14) e apresenta a fábula 

do louva-a-deus do enigma que o desejo do Outro coloca. 

Na verdade, é uma metáfora usada por Lacan como a forma encontrada para 

tratar do momento em que o desejo do Outro aparece como enigma e a 

questão do “que queres?” coloca um impasse para o sujeito. 

A angústia é sinal de algo que aponta para este momento e que, como ilustra 

a fábula do louva-a-deus, coloca a questão de que objeto sou para o desejo do 
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Outro. O impasse indica também o desconhecimento que existe quanto à 

dimensão do objeto, principalmente a partir do que se coloca no nível 

imaginário que, como veremos, tem um funcionamento que escamoteia a 

função de objeto a.  

Segundo Lacan, o nível escópico, referido ao imaginário, seria o nível em que 

se está mais protegido da angústia justamente pelo desconhecimento que ele 

coloca quanto à dimensão do objeto: “Ao Outro humano, pelo contrário, liga-

me alguma coisa que é minha qualidade de ser seu semelhante, e daí resulta 

que o resto a, aquele do angustiante não sei que objeto sou, é essencialmente 

desconhecido” (Lacan, 1962-63/2005, p. 353). Ou seja, a relação com o outro, 

como meu semelhante, no nível imaginário, mantém afastado o encontro com 

a dimensão de objeto que se é para o Outro e que deixa restos que são 

determinantes para se pensar a angústia frente ao desejo do Outro e que 

remete ao objeto a. Nesse ponto, é fundamental evidenciar a disjunção entre 

demanda e desejo, pois a demanda já situa de saída o que pede e fica claro 

através da referência à imagem quais as características do objeto a que se 

dirige. Para aquele que está na posição de objeto da demanda, ficam as 

referências para que se identifique diante do Outro. Da mesma forma, como 

sujeito da demanda, é possível localizar o que se espera como resposta do 

Outro. No limite, a redução da demanda ao seu grau mínimo, remete 

justamente ao desejo do Outro e aponta para o enigma que este coloca, 

ilustrado por Lacan com a fábula do louva-a-deus.   

A entrada em análise se dá pela extração do objeto a que toca num ponto que 

se abre em duas dimensões: uma significante, que se articula em cadeia, e 

outra, que não se encadeia, permanecendo fora da linguagem articulada. É 

fundamental a função do desejo do analista no manejo da angústia. Ressalta-

se que o desejo do analista não é pessoal, mas se define como um desejo sem 

objeto da ordem da representação. 

Fecho este escrito, com uma citação Clariceana: “Às vezes não se precisa ter 

medo da angústia: ela pode ser fértil e dar frutos de alegria e pureza” 

(Clarice Lispector, 2013, p. 290), o que vai determinar a entrada em análise. 
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