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 Coordenador geral da Jornada 

 

A nossa jornada está cada vez mais próxima e estamos animados com 

nosso encontro de trabalho! Mais, ainda! 

 

Neste boletim apresentamos breves orientações sobre o funcionamento 

das sessões plenárias e fragmentos de um texto da psicanalista Zilda 

Machado. Da mesma forma, fazemos uma breve apresentação de material 

bibliográfico de nossa conferencista, a psicanalista Lia Carneiro da 

Silveira. 

 

Boa leitura! 

 

Orientações sobre a apresentação oral 

 

 A sessão plenária é uma modalidade de apresentação cuja finalidade 

é a de conhecer elementos diversos ou pontos de vista distintos 

sobre um mesmo tema. 

 É uma forma de apresentação em que o coordenador introduz a 

temática, explica a realização da atividade, apresenta os 

expositores e comunica a sequência das intervenções ao grande 

público.  

 Cada expositor dispõe de 20 minutos para a sua fala e sugerimos 

que a apresentação seja em forma de leitura do texto para evitar 

extrapolar o tempo. 

 Cabe ao coordenador controlar o tempo e não será permitida sua 

extrapolação.  
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 Concluídas todas as colocações, o coordenador apresenta breve 

resumo, destacando diferenças ou semelhanças entre os pontos de 

vista relatados, passando a palavra ao auditório, para que este 

formule questões.  

 Nessa ocasião, os expositores esclarecem, complementam ou 

defendem os seus posicionamentos, dentre de tempo também 

fixado pelo coordenador, a quem compete, finda a rodada (ou 

rodadas) de perguntas e respostas, emitir síntese final. 

 

Pertenza 

 

Da angústia ao desejo do analista (Zilda Machado - Escola de Psicanálise 

dos Fóruns do Campo Lacaniano)  

 

RESUMO: A angustia é o ponto último diante do real, sendo, portanto, 

uma baliza na condução do tratamento. Neste texto a autora aborda a 

questão da angústia não do lado do analisante, mas do lado do analista, 

para mostrar como foi através do conceito de contratransferência que 

Lacan pôde formalizar o conceito de desejo do analista. O que está em 

jogo então é a análise do analista enquanto propicia na economia do 

desejo do sujeito o surgimento de um “desejo maior”. 

  

O ensino de Lacan tem um fio condutor e no ano de 1962/63, 

no Seminário X - A Angústia, ele continua trabalhando a questão do 

sujeito do Inconsciente, aquele que é constituído no Campo do Outro, no 

encontro de duas faltas. Ele não sabe o que diz e muito menos sabe o 

que deseja: o sujeito, portanto, como falta-a-ser. Ou seja, para além do 
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que se inscreve na linguagem, há um resto que pulsa no coração do sujeito 

e inscreve o lugar de um objeto, um vazio que Lacan pôde demonstrar no 

seminário anterior, o da Identificação. E Lacan traz uma questão: a este 

sujeito, que objeto lhe corresponde? Qual é seu estatuto? E ainda mais: o 

que se produz quando do encontro do sujeito com o objeto? É aí que vem 

à baila a angústia, o afeto que não mente. 

(...) no seminário da Angústia, Lacan aprofunda a função do objeto na 

experiência analítica, e o toma pelo viés da angústia, este fenômeno que 

mostra o ponto mais próximo onde se está diante do real. Ponto onde o 

resto se apresenta desvelado de toda cobertura. Ponto diante do qual, 

desamparado diante do real, sem o véu da imagem ou a tradução 

significante, o encontro com a coisa provoca no sujeito o afeto que não 

mente. 

Para Freud “a angústia é uma reação ao perigo de uma perda de objeto”. 

Lacan, porém, aponta outra coisa: a angústia não é sinal de uma falta, ela 

é sinal de uma falta do apoio da falta. A falta estruturalmente coloca o 

sujeito a desejar. O que vemos na angústia é que nesse lugar onde deveria 

estar a falta, um objeto vem tamponá-la. A angústia, portanto, não é perda 

de objeto, não é a falta de objeto, mas ao contrário, é a sua presença, é 

a presença de um objeto maciço, um objeto que é o mais íntimo, o mais 

profundo, o objeto último, a coisa, por isso, ela é o que não engana. 

(...) Nesse seminário Lacan nos mostra que a angústia, e, portanto, o 

objeto a, se presentifica na clínica do lado do analisante, mas também que 

ela pode aparecer do lado do analista na condução de um tratamento. 

Interessei-me por tomar justamente este ponto da clínica. Vamos 

acompanhar com Lacan a angústia do lado do analista. Ele o faz no 

seminário da Angústia, a partir da lição X, tomando os famosos “textos 
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da Contratransferência” dos pós-freudianos para, através de uma 

elaboração sobre este conceito, avançar até o ponto onde teorizará o 

conceito de “desejo do analista”. 

Lacan faz uma crítica muito particular a estes textos, em nenhum 

momento ele os critica negativamente. Aliás, parece-me que ele toma 

estes autores com o respeito de quem está perante um analista que, 

diante dos impasses de sua clínica, buscava uma elaboração que lhe 

permitisse ultrapassar o impasse a que a experiência clínica o levou. O 

problema é que eles buscavam a resposta a esta questão em seu próprio 

inconsciente. É justamente daí que Lacan parte, verificando que se é essa 

a resposta do analista, ela entranha equívocos e enganos. Mas, ele 

demonstra nessas lições que foi a partir do conceito de 

contratransferência que se pôde indicar o lugar topológico do desejo do 

analista. 

E o que é a contratransferência? Na lição XIII do Seminário VIII – A 

Transferência, Lacan, elaborando sobre este assunto, nos dá uma 

conceituação: “A contra-transferência (...) é feita de sentimentos 

experimentados pelo analista na análise, e que são determinados a cada 

instante por suas relações com o analisando”2, ou seja, trata-se 

justamente da incidência da presença do analista, como sujeito, em sua 

prática. 

Ao introduzir a questão da contratransferência, o que Lacan introduz 

é: “toda vez que se leva suficientemente longe um discurso sobre a 

relação que mantemos, como Outro, com aquele que temos em análise, 

coloca-se a questão do que deve ser nossa relação com esse a”. Ou seja, 

a relação com o objeto a é relação com a falta, e portanto, com o desejo, 

ou então, como vimos, com a angústia. Por isso, se não for o desejo do 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-73952008000200004#4
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analista o que sustenta o analista em sua prática, será, por uma questão 

lógica, o desejo inconsciente do sujeito-analista que advirá. 

(...) Também no seminário da Transferência, Lacan coloca uma questão 

que me pareceu bastante pertinente: ele se pergunta sobre um ideal de 

impassividade que se faz da análise. “Diz-se que o analista tem de ser 

impassível”, neutro, e ele indaga: “Para que o analista não esteja sujeito 

ao fenômeno da contratransferência é necessário então uma completa 

redução da temática do próprio inconsciente do analista?” Mas ele logo a 

seguir acrescenta: “Não temos como formular que seja isso que coloca o 

analista fora do alcance das paixões”. Ou seja, sabemos que a análise 

levada até muito longe é absolutamente necessária àquele que deseja 

ocupar este lugar para um outro, e aí trata-se de buscarmos demonstrar 

por que isso é insuficiente para fazer dele um analista. 

(...) para Lacan, tomar a noção de contratransferência é somente uma 

maneira de fazer avançar o seu ensino e de retirar a psicanálise da 

posição imaginária, intersubjetiva, que lhe deram com a noção de “two 

body psychology”, que supunha o inconsciente como intercomunicável. 

Ele consegue extrair que à noção de contratransferência subentendia-se 

a questão do desejo, e isso é o que verdadeiramente interessa. O analista 

era tomado ali, na cena analítica, em sua posição de sujeito do 

inconsciente, de sujeito desejante, e aí o analisante, conseqüentemente, 

era tomado por ele como objeto causa de desejo, ou então, de angústia. 

Vemos, portanto, que o conceito de contratransferência entranha a 

resistência por parte do analista. 

Portanto, segundo Lacan, “a única significação de contratransferência, à 

qual nenhum autor pode escapar, justamente na medida em que é isso o 

que lhe interessa, é: o desejo do analista”. 
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Justamente, Lacan pontua: “O que faz de uma psicanálise uma aventura 

singular é essa busca do ágalma no campo do Outro. Interroguei-os 

diversas vezes sobre o que convém que seja o desejo do analista, a fim 

de que seja possível o trabalho ali onde tentamos elevar as coisas além 

do limite da angústia. Certamente convém que o analista seja aquele que, 

minimamente, não importa por qual vertente, por qual borda, tenha feito 

seu desejo entrar suficientemente nesse a irredutível para oferecer à 

questão do conceito da angústia uma garantia real”7. Ou seja, é a questão 

da causa que está em jogo. 

(...) É porque lhe adveio um “desejo maior” que ele pode abdicar de seu 

ser na análise. O que Lacan aponta aqui é que o analista é um sujeito 

desejante, que teve na economia de seu desejo o advento de um desejo 

inédito; esta é a condição necessária para que ele possa se oferecer como 

semblante de objeto a para um outro e sustentar as análises que tomar a 

seu cargo. 

(...) 

É a partir daí que o analista poderá contribuir para o saber, sem o quê, 

não há chance de a psicanálise continuar sobrevivendo. É preciso, ao 

chegar a este ponto, ao ter acesso ao Real, por um compromisso ético 

com a causa analítica, teorizar, construir um saber, “determinar o real”, 

como diz Lacan, pois esse saber não se encontra pronto, é preciso 

inventá-lo. O sujeito, ao passar de analisante a analista, por ter 

tangenciado o indizível da verdade da castração, terá a partir daí um 

combustível para a construção do saber. A verdade, ela é para sempre 

não-toda dita, e é o que nos colocará sempre a trabalho, causados por 

esta hiância que nos especifica como seres falantes, e que, na análise, se 

tornou causa! 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-73952008000200004#14
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“Não quero a terrível limitação 

de quem vive apenas do que é possível de fazer sentido. 

Eu não: eu quero é uma verdade 

inventada”. Clarice Lispector 

  

A conferencista 

Apresentamos aqui 3 artigos escritos por Lia Carneiro da Silveira que 

poderão nos ajudar a compreender melhor os usos da teoria psicanalíticas 

nos mais diversos dispositivos e modos de leitura do social.  

Bom proveito! 
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