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A palavra angústia tem sua origem no idioma latino sob o termo “Angustus”, 

que  significa  basicamente  “estreito”,  “apertar”,  “afogar”.  Conforme  explicita 

Giovanetti, esse termo advém de um hábito de vida do ser no espaço, exprimindo 

uma restrição da existência, o que origina a clássica expressão “aperto no peito”, 

resultado de uma inquietação inexprimível, portanto, uma angústia.

Deste  aperto,  isto  é,  sentimento  de  desamparo,  desconforto  e  impotência, 

nasce, conforme veremos em seguida, o amor, ou pelo menos um sentimento de 

apego ao qual nos habituamos a chamar de amor.  Há que se esclarecer que o parto 

é o primeiro registro conflituoso por que a criança impreterivelmente passará. Desse 

conflito,  metaforicamente,  decorre-se  a  ruptura  e,  posteriormente,  a  expulsão do 

paraíso. Portanto nesse momento nasce a angústia fundamental do ser humano: o 

desejo de ser acolhido. 

No princípio, o alvo desse desejo é a mãe. Lacan postula que a angústia é 

primeiramente um afeto especial que "tem estreita relação de estrutura com o que é 

um sujeito". Portanto, o desejo afetivo da criança faz com que ela se aproxime da 

mãe a fim de “curar-se” da angústia, ou seja, buscar mecanismos que minimizem 

seu sofrimento inconsciente decorrente da ruptura empreendida pelo  trabalho de 

parto, fazendo com que ela recorra ao artifício do desejo para obter gozo de seu 

mal-estar fenomenológico através da sucção e do contato físico com a mãe. Desta 

forma, o desejo vem atrelado à angústia, porque desde muito cedo os processos 

psíquicos  inconscientes  asseveram  que  somente  o  gozo  poderá  colocar  fim  à 

existência  da  angústia  fundamental  da  condição  humana  que  é  a  necessidade 

intrínseca de sentir-se aceito, amado. Decorre de tudo isso posteriormente relações 

edipianas  extremamente  encarnadas  nas  necessidades  psicofisiobiológicas  que 

acompanharão o sujeito até a idade adulta. Assim, “o corpo e o organismo sofrem 

porque existe um obstáculo que barra o acesso do sujeito à sua história e à origem 

de sua angústia”, que unicamente poderá ser saciada através do gozo. Por isso, 

fenomenologicamente, a angústia é o estranho, aquilo que encontra-se situado na 
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falta, não na falta conhecida de algum objeto, mas na falta desconhecida e inefável 

que habita o Outro.

Portanto, a falta da qual se origina o sentimento de angústia, que se pode 

traduzir  como  um  afeto,  na  concepção  de  Lacan,  articula-se  como  desamparo 

primordial  do  sujeito  frente  a  dialética  da  relação  com  a  contemporaneidade. 

Entretanto, a angústia não é sem objeto, o que também não significa dizer que ela 

derive  de  um  objeto  determinado,  antes  a  angústia  apresenta  uma  relação 

estritamente necessária com o desejo2.

Nesta perspectiva, o apego emocional inconsciente do sujeito depara-se com 

a necessidade intrínseca de acolhimento, afabilidade, amor, o que o torna um sujeito 

desejante. “O sujeito desejante, na sua busca do gozo, procura fazer entrar esse 

gozo  no  lugar  do  Outro,  como  significante”3.  Depreende-se  dessa  concepção  o 

apego da criança à mãe. O sujeito desejante, assim, traduz seu gozo como alvo 

peremptório do desejo decorrente do sentimento de amor que nasce da angústia 

natural de seu desamparo psíquico quando seus processos fisiológicos atrelados a 

suas  sensações  biológicas  de  amparo  e  aconchego,  rememoram,  mesmo  que 

inconscientemente, sua necessidade de acolhimento.

Destarte, a angústia torna-se um canal de fuga para a experiência amorosa, 

pois  converte-se  na  busca  incessante  pela  felicidade,  outro  conceito  bastante 

peculiar  tratado na clínica psicanalítica e que merece nossa atenção. Estar feliz, 

portanto, é ter saciadas todas as necessidades psicofisiobiologicamente organizadas 

e, principalmente,  livrar-se da angústia que nasce conosco no momento em que 

nascemos, quando a ruptura nos priva do paraíso em que habitávamos outrora. Por 

isso buscamos amigos, profissões, religiões, amantes que nos façam lembrar o que 

nossa mente consciente já não recorda: a felicidade primitiva de quando éramos 

apenas  fetos  mergulhados  no  líquido  amniótico,  submersos  na  sopa  existencial, 

antes das desordens existentes na sociedade contemporânea. Assim, casamos e 

constituímos famílias, porque buscamos o que perdemos, mas sem sequer saber 

exatamente o que se perdeu nessa caminhada. Vivemos buscando o remédio para a 

nossa dor de estar no mundo.

Freud sinaliza, em Sobre as Teorias Sexuais das Crianças, a necessidade do 

sujeito no tocante ao desejo existente desde a mais tenra infância, desejo este que 

2  Op. Cit.
3  Idem. Ibidem.



se manifesta através da procura por situações de prazer, satisfação, minimização do 

mal-estar psíquico causado pelo sentimento de insegurança e desamparo. Dessa 

insegurança nasce inevitavelmente o afeto primordial que, associado com o amor, 

essa espécie de apego emocional, origina a experiência da sexualidade.

Contudo,  muito  além  das  fronteiras  pragmáticas  do  pensamento 

contemporâneo, que se inscreve de filosofias das mais variadas espécies, pode-se 

elucidar muito enfaticamente que o amor nenhuma relação primária tem com o sexo, 

ainda que se insista muito freqüentemente que o sexo seja o complemento essencial 

do amor. Faz-se, portanto, necessário que esclareçamos definitivamente o que são 

essas duas coisas que demasiadamente são associadas como sendo dois lados da 

mesma moeda4. 

Logo, o amor é prazer negativo, interpessoal, porque depende da existência 

de outra pessoa para se sustentar como fenômeno existencial.  Assim, o amor é 

caracterizado pelo encontro de duas pessoas, muito embora alguns amores sejam 

fruto do desencontro de amantes. No entanto, mesmo nos amores motivados pelo 

desencontro percebe-se a existência de duas pessoas. Já o sexo é uma espécie de 

prazer positivo, em razão de independer da existência ou presença de outra pessoa 

específica  ou  especial.  O  toque  nas  partes  erógenas  produz  uma  inquietação 

agradável, a qual costumamos chamar de prazer sexual. 

Desta  forma,  parecem  esclarecer  pontos  essenciais  da  investigação 

psicanalítica  voltada  para  a  angústia  fundamental  da  condição  humana.  Sexo  é 

excitação; amor é paz. Ambos completamente antagônicos, mas ambos necessários 

para aplacar o nosso sentimento de angústia. Embasado nas teorias de Freud, Rick 

Emanuel (2005) explicita que [...]”as relações íntimas são cheias de ambivalência, 

no sentido de que se sente tanto amor quanto ódio pela mesma pessoa”.

Assim, o amor é o remédio para a angústia que nasce conosco no momento 

em que nascemos, mas parece muito mais evidente que o sexo torna-se o remédio 

para as dores do amor não correspondido. Consequentemente, malgrado tenhamos 

dissertado  muito  enfaticamente  a  respeito  do  assunto,  não  chegamos  ainda  à 

solução  para  aplacar  a  angústia  existente  no  nosso  ser.  Por  isso,  continuamos 

casando  e  constituindo  famílias,  na  tentativa  arrebatada  de  ver-nos  livres  desta 

inquietude  e  desconforto  causado  pela  nossa  própria  experiência  de  vida  neste 

mundo. 

4  Flávio Gikovate.



ANGÚSTIA DE CASTRAÇÃO

Levado por suas incansáveis investigações acerca dos processos psíquicos 

inconscientes, Freud fez descobertas excepcionais que vieram a contribuir com o 

desenvolvimento  de  estudos  posteriores  a  respeito  do  psiquismo  humano.  Uma 

dessas  descobertas  fenomenais  empreendidas  pelo  doutor  Sigmund  Freud  é  o 

Complexo de Castração que, conforme explicitado pelo próprio Freud, engloba “uma 

variedade de crenças e emoções infantis relacionadas com a consciência nascente 

de uma identidade sexual definida”5. 

Como  no  Complexo  de  Édipo,  os  efeitos  da  angústia  de  castração 

misturam-se à vida de cada pessoa de um modo singular,  e a maneira 

como a criança lida com a idéia da castração tem implicações profundas no 

seu futuro (WARD, 2005, p. 05).

A angústia de castração parece ser o segundo grande desconforto enfrentado 

pela criança. O primeiro desconforto, como dissemos anteriormente, certamente é a 

angústia de estar no mundo, de não mais ser uma espécie de extensão do corpo da 

mãe, de não mais sentir-se amparado no “paraíso” maravilhoso e pacífico de seu 

útero. 

Juntamente com a angústia de estar no mundo, isto é, de ter sido expulsa do 

paraíso,  a  criança  enfrenta  ainda  uma  segunda  angústia,  que  é  exatamente  a 

angústia  de  castração,  que por  si  não implica  na  certeza  da castração,  mas na 

possibilidade de uma castração. Esse complexo, definido por Freud como complexo 

de castração, certamente tem uma relevância indiscutível, por tratar-se de uma fase 

do desenvolvimento em que a criança precisará reforçar, ou mesmo encontrar uma 

identidade sexual própria. Grosso modo, é a definição sexual da criança. Entretanto 

essa primeira angústia decorrente da ameaça de castração acompanha o sujeito por 

toda  a  vida,  tanto  que  segundo  o  Vocabulário  da  Psicanálise “o  complexo  de 

castração aparece constantemente na experiência analítica”. 

5  Ivan Ward.



Contudo, a angústia  de castração não desaparece ainda na infância;  pelo 

contrário, está intimamente relacionada à angústia fundamental da condição humana 

ao mesmo tempo em que traz consigo no decorrer  do tempo um dos conceitos 

fundantes da teoria analítica: o complexo de Édipo.

Forjado no ardor da ameaça de castração, o superego agora se encarrega 

de reprimir as emoções bastante intensas do drama edipiano. É a figura 

paterna, na condição de obstáculo e proibição dos desejos edipianos, que 

empresta o seu caráter ao superego – ou seja o pai tido como agente da 

castração (WARD, 2005, p. 24).

O pai, no Complexo de Édipo, representa uma resistência a que a criança 

possa enfim realizar seu desejo. Desta forma, a criança, tal qual no mito edipiano, 

tenta livrar-se da figura paterna a fim de possuir o objeto de seu desejo, a saber, sua 

própria mãe. Entretanto, percebendo que isso será indubitavelmente difícil, ou até 

mesmo impossível, pois o filho nutre também pelo pai sentimentos de admiração, e 

para  livrar-se  dos  delírios  narcísicos  e  não  resistindo  à  presença  constante  e 

desafiadora do pai, a criança acaba por abdicar da fantasia e consentir a realidade 

da castração. 

A  angústia  de  castração  ocasiona,  não  raramente,  um  fortalecimento  da 

angústia  fundamental  da  condição  humana  que,  como  já  vimos,  implica  na 

necessidade humana de encontrar o seu lugar no mundo. Ademais, à necessidade 

inerente ao humano de sentir-se aceito e acolhido habituamo-nos a chamar amor. 

Portanto, o amor está intimamente relacionado com a angústia de castração, uma 

vez que a ameaça de castração dissolve a fantasia do complexo de Édipo e recoloca 

a evidência da angústia primordial: aquilo que deveria ficar no segredo, na sombra, e 

que conseguiu sair; trata-se, portanto, do objeto a, que deveria ficar atrás da porta e 

que, de repente, manifesta sua presença.6 

Quando,  porém,  a  angústia  não  consegue  ser  sanada  através  dos 

relacionamentos amorosos, principalmente casamentos e namoros, ela se fortalece 

de  maneira  inexplicavelmente  carregada  de  destrutividade.  Produz,  assim,  uma 

inquietação bastante insuportável que, impulsiona o sujeito a procurar tratamento.7 

Essa procura de tratamento a priori  não exclui definitivamente a falta que sente de 

6  Antonio Quinet.
7  Leonardo Pinto de Almeida, p. 16-21.



segurança, pois esta continua existindo indefinidamente. O tratamento psicanalítico, 

neste caso, conduz o indivíduo a repensar suas ações, a relembrar seus traumas e 

enfrentá-los, mesmo que essa rememoração implique na repetição intrapsíquica de 

suas  frustrações  e  ansiedades,  instaladas  no  material  recalcado  de  seu 

inconsciente. 

Entrementes, o paciente descobre-se “castrado”, isto é, frustrado, incompleto, 

inacabado. Depara-se com um ser completamente dependente do apego, isto é, do 

afeto que, antes de qualquer coisa, é também uma angústia, porque a solidão o 

angustia, o faz sentir-se ambivalente, dicotômico, infantilizado novamente, como se 

dependesse  completamente  de  uma  mãe  fálico-sedutora  para  fazê-lo  auto-

suficiente. A angústia nasce no momento mesmo em que nascemos e em tempo 

algum somos suficientemente capazes de expressá-la adequadamente, nem sequer 

de indicar quando ela nos abandonará, pois trata-se de um vazio que produz dores e 

frustrações, mas que também pode produzir belos amores: “não seremos expulsos 

desse paraíso, nem desse inferno”8.

Enfim, todos os nossos movimentos em torno dos processos psíquicos são 

movimentos de resgate do estabelecimento da primeira fase do desenvolvimento, 

fase primordial, isto é, o “estado de ternura”. Restauramos sempre “a atividade de 

um  laço  de  ternura  com  uma  figura  terna,  mesmo  que  não  haja  nenhuma 

perspectiva de tal presença no horizonte”9. A ternura, portanto, nada mais é que uma 

recordação inconsciente da fase primordial do período uterino, quando a ausência 

de conflitos era completa. É a saudade fundamental da existência humana; saudade 

entrelaçada nas mais tênues lembranças desconhecidas de nossos desejos.

ANGÚSTIA DO DESEJO INOMINÁVEL

O desejo certamente ocasiona a ocorrência de determinado grau de angst10, 

palavra  utilizada  por  Freud  ao  se  referir  a  este  sentimento  inominável  que  nos 

habituamos a chamar de angústia, mas que por muito tempo tem sido traduzida para 

o português na coleção de suas obras completas como ansiedade11.

8  Eric Laurent, p. 06.
9 Fábio Landa, p. 58.
10  Citado por Jorge Forbes.
11 Decerto  nos  faltariam  contra-argumentos  e  cultura  léxico-linguística  suficientes  para  apontar 
qualquer  equívoco  na  tradução  da  obra  completa  do  doutor  Sigmund  Freud,  uma  vez  que 
aparentemente não há equívoco na escolha dessa terminologia, contudo nos parece uma escolha 



A  angústia,  portanto,  é  um  afeto  não  recalcado;  desvinculado  de  seus 

significantes, pois trata-se, acima de tudo, de um afeto referente a uma falta, ao não-

ser do próprio ser. Pode-se dizer que a angústia é um afeto referente ao não-ser, 

isto é, ao des-ser, deixar de ser, à medida que encontra-se completamente à deriva, 

como  um  barco  sem  capitão,  enlouquecida  e  enlouquecedora  quando  o  sujeito 

angustiado não dispõe de recurso do simbólico para enfrentá-la. 

Em  Inibição,  sintoma  e  angústia Freud  estabelece  uma  relação  entre  a 
angústia,  o perigo e o desamparo (trauma);  a angústia surge como uma 
reação a um estado de perigo que pode levar à vivência de desamparo. O 
significado  de  uma  situação  de  perigo  consiste  na  avaliação  feita  pelo 
sujeito  de  sua  força  em relação  ao  risco  e  no  seu  reconhecimento  do 
desamparo físico ou psíquico na circunstância. A situação de desamparo 
que o sujeito "realmente tenha experimentado" é denominada, nesse texto, 
de situação traumática (FREUD apud FONSECA, p.01).

Havendo  essa  relação  entre  angústia,  perigo  e  desamparo,  poder-se-ia 

afirmar  evidentemente  que  a  angústia  nasce  do  desejo.  Em  termos  poéticos 

poderíamos dizer que o desejo não realizado dá à luz a angústia, pois evidencia a 

ineficácia da realização do desejo, formando, assim, uma espécie de vazio entre o 

desejo e o gozo. A angústia estaria, portanto, entre o desejo e o prazer.

Sendo  assim,  essa  angústia  do  desejo,  seguindo  a  lógica  do  desejo 

inominável  quase  que  se  confunde  com  a  angústia  vinculada  ao  complexo  de 

castração, ao passo que configura-se a partir do desejo, posicionando-se entre esse 

e o gozo,  que é  a realização completa  desse desejo.  Nessa perspectiva,  nasce 

também a fantasia inconsciente da percepção de um objeto simbólico próprio do 

desejo, e, havendo-se perdido essa referência fantasmática, surge a angústia, que 

diz de uma falta, mas não da falta efetiva de um objeto, porquanto simbólico não 

pode ser reduzido à inexistência.

Voltando ao tema da angústia, recorremos agora ao Seminário 10 no qual 
Lacan discorda da posição freudiana acerca da falta de objeto na angústia. 
Este autor não apenas sustenta a posição contrária, como também marca a 
especificidade  desse  objeto  -  trata-se  do  a,  'objeto  por  excelência  da 
angústia'.  Ele  chega,  inclusive,  a  enfatizar  que  só  é  possível  falar  de 
angústia mediante a presença ou ameaça da presença de a12.

que não traduz adequadamente a profundidade do pensamento freudiano nem sequer a intenção do 
mesmo com o uso da palavra angst.
12 Idem. Ibidem, p. 03.



Assim, conforme esclarece Lacan, a angústia não é a reação a ausência de 

um objeto, mas a reação a presença de um objeto inapreensível, irrepresentável, do 

registro do real,  que, a despeito de desconhecido, existe,  ainda que na estrutura 

simbólica do sujeito  angustiado;  decerto  não o objeto  do medo aglutinado neste 

mundo  sensorial,  mas  subjetivado  pelas  vicissitudes  do  não-ser  ou  do  des-ser, 

penetrado no insondável dos significantes estabelecidos pela linguagem inefável do 

impasse existencial, que se objetaliza na presença inominável do objeto causa de 

desejo, o objeto a.

AMOR QUE NASCE

O amor nasce sempre da admiração, vinculada à necessidade premente de 

aconchego,  a  qual  chamamos de angústia,  que por  sua vez,  nasce conosco no 

momento  em que  nascemos e  se  manifesta  por  toda  a  vida.  As  fantasias  pós-

edípicas  nada  mais  são  uma  evolução  do  Complexo  de  Édipo  no  sentido  de 

reorientar os indivíduos na busca da realização dos desejos. A angústia, portanto, 

conforme assevera Lacan, não está relacionada primariamente à perda do objeto, 

mas sim à sua presença. É a presença do objeto a, objeto causa do desejo o grande 

motor da angústia (LACAN apud GUIMARÃES, 2012, p. 02).

Nesta  perspectiva,  o  amor,  na  qualidade  de  desejo,  só  poderia  advir  da 

angústia. Podemos dizer que o amor é um afeto. É o que se sente. Um sentimento 

que está presente mesmo quando o objeto está ausente. É quando a ausência se 

presentifica. O amor é um sentimento muito especial por uma pessoa específica e 

especial.  Angústia  não  é  amor,  mas traz  consigo  uma íntima  relação.  Assim,  a 

angústia é condição  sine qua non para que o amor exista, porque este nasce da 

admiração da beleza; vê o que os olhos não podem enxergar. 

Por que tenho saudade
de você, no retrato,
ainda que o mais recente?
E por que um simples retrato,
mais que você me comove,
se você mesma está presente?13

13  RICARDO citado por ALVES, 2002, p. 15.



 O retrato de um amor traz consigo uma nostalgia delirante, ainda que o objeto 

de amor seja o mesmo, ainda que nada aparentemente tenha se transmutado. A 

saudade no retrato é real, fonte talvez de um imaginário poético que impressiona 

pela sua capacidade simbólica de fotografar a beleza de cada momento. “Amamos a 

bela  cena  antes  de  amar  a  pessoa...  Somos  amantes  muito  antes  de  nos 

encontrarmos com a mulher ou com o homem que será o objeto do nosso amor”14. 

Assim, porque dependente da existência, não necessariamente da presença, 

da pessoa amada, esta, objeto desse afeto, o amor é um fenômeno interpessoal. 

Portanto. “o amor é o prazer que deriva do fim da dor do desamparo”15, que tem por 

finalidade de sua existência exatamente essa angústia, que é uma dor cortante. Isso 

porque “a alma é uma coleção de quadro adormecidos, os seus rostos envolvidos 

pela  sombra”16 que  vem  com  o  crepúsculo,  quando  o  desejo  torna-se  forte 

suficientemente para inquirir os sentimentos mais profundos de admiração.

Talvez porque o seu retrato
mais se parece com você
do que você mesma (ingrato).
Talvez porque no retrato,
você está imóvel
(sem respiração...)
Talvez porque todo retrato
é uma retratação17.

O amor nasce de uma cena, quando os olhos, ao contemplar com espanto, 

reconhecem  com  admiração  aquilo  que  há  muito  tempo  buscavam.  A  angústia 

parece  desaparecer  juntamente  com  a  dor  inóspita  de  estar  no  mundo.  Tudo 

começa com a visão,  sentido  fenomenal  que alimenta  a  memória  poética,  onde 

ficam guardadas as lembranças insólitas da admiração. É inconcebível falar de amor 

tecnicamente, porquanto o amor seja uma abstração do próprio ser implicado na 

própria existência simbólica de seu representante psíquico. O amor só se explica 

com analogias e fora delas nada pode ser explicado; não há o que explicar, somente 

sentir.

Lacan, em seu Seminário 10, postula o desejo como sendo um remédio para 

a angústia, na medida em que ela sinaliza a proximidade do desejo com o gozo, 

14  Idem, p. 11.
15  Op. Cit.
16  Idem. Ibidem, p. 11.
17  Idem. Ibidem, p. 05.



constituindo-se termo intermediário entre gozo e desejo18. Postularemos, porém, que 

não  o  desejo  como sendo  remédio  para  a  angústia,  mas  o  amor.  Apesar  de  a 

existência da angústia implicar necessariamente na existência do desejo,  não há 

qualquer evidência substancial que indique o desejo como remédio para a angústia, 

especialmente da angústia fundamental da existência humana. Antes, diversamente 

de Lacan, o amor parece mostrar-se o verdadeiro remédio para a angústia, ao passo 

que o amor correspondido é capaz de desnudar o indivíduo de sua angústia do 

desamparo de estar no mundo, isto é, a dor de existir. 

Quanto ao desejo, partindo da admiração, evocamos o lirismo sutil de Clarice 

Lispector para esclarecer as estranhezas do amor, ou pelo menos do desejo.

O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. Em vez 
de nó na garganta,  tinha ombros contraídos. Usava paletó curto demais, 
óculos sem aro, com um fio de ouro encimando o nariz grosso e romano. E 
eu era  atraída  por  ele.  Não  amor,  mas atraída  pelo  seu  silêncio  e  pela 
controlada impaciência que ele tinha em nos ensinar e que, ofendida, eu 
adivinhara.

   

O amor parece ter sua própria razão, ou razão alguma. Certamente trata-se 

de  um jogo difícil  de  jogar,  porque fácil  de  perder.  Uma vez  perdido,  fica  difícil 

retornar ao ponto de partida. No amor nunca há ponto de partida, afinal o ponto de 

partida parece sempre revelar a dimensão da angústia que ficou para trás. Todavia, 

no final da relação amorosa, quando os amantes se esquecem da cena, ou quando 

os matizes vão perdendo a cor e a memória poética já não consegue extrair  do 

almoxarifado das recordações a cena primordial do encanto, significa o fim absoluto 

da felicidade, que porventura fosse clandestina não fosse o desejo implacável de ser 

feliz. 

AMOR QUE SE VAI

O fim do relacionamento amoroso é um fenômeno angustiante. Angustiante 

porque  representa  a  ruptura  de  um desejo:  o  desejo  da  felicidade;  angustiante 

porque não se espera um fim trágico para um sentimento belo; angustiante porque o 

objeto de desejo tornou-se falta,  mas não somente falta,  tornou-se falta da falta, 

presentificada na ausência incólume da fotografia do desejo, essência do desejante 

que já não mais pode desejar, nem sonhar, sequer realizar. O fim é triste. É a morte 

18  Op. Cit. p. 214.



dos sonhos outrora sonhados. Quebra-se, portanto, o quadro belo e comovente que 

existia  na  alma  antes  de  qualquer  experiência  amorosa19,  ficando  seus  cacos 

espalhados pela casa, encharcando os olhos pela ausência que presentifica o corpo 

outrora  tocado,  o  abstrato  outrora  idealizado.  O  que  amamos  é  sempre  um 

símbolo20.

O amor, que era o remédio para a angústia que nasce conosco no momento 

em  que  nascemos,  transmutou-se  em  desamparo,  solidão.  A  união  tornou-se 

ruptura. O gozo travestiu-se em sofrimento e mal-estar. O sorriso transformou-se em 

lágrima; não porque o amor se vai, não; mas porque o amor está indo embora sem 

nem mesmo dizer adeus.

A  dor  de  quem  fica  é  sempre  maior.  Parece-se  com  a  dor  após  o 
sepultamento,  quando se  volta  para  casa,  e  o  espaço  se  enche  com a 
presença de uma ausência... A morte pode ser a eternalização do amor. A 
morte fixa a bela cena, enquanto a partida destrói a bela cena21.

Como na morte de uma pessoa amada, fica apenas o retrato, objeto de uma 

devoção esquisita, inútil, mas consoladora. O retrato é a lembrança da felicidade, 

que faz os amantes abandonados pensar no seu desejo, no gozo não alcançado, na 

dedicação,  no  objeto  do  amor  que  era  só  encanto:  efêmero.  “O  retrato  é  uma 

sepultura”22. O encanto se quebrou, assim como o retrato na parede da memória, 

formado outrora por uma cena sublime, quando a palavra poética inscreveu-se como 

saudade na parede da nossa memória inconsciente.

A angústia de castração, que perpassa todos os estágios do desenvolvimento 

do  psiquismo  humano,  desemboca  no  Édipo,  conflituosamente  reorientado  pela 

relação pós-edípica, refloresce no período da desilusão amorosa que aponta para a 

perda do objeto amoroso, que não se trata do objeto a – objeto próprio da angústia. 

Além do mais, demonstra evidentemente a incompletude do sujeito que ama e a 

finitude do amor engendrado nas fantasias edípicas produzidas pela “cena” existente 

na alma, que compõe o quadro da relação afetiva e que se desfaz sob o signo da 

tristeza intensa. O retrato fica, a saudade surge. O desejo permanece. Saudade e 

desejo  são  coisas  inseparáveis,  porque  na  saudade  sempre  reside  um  desejo 

incompleto.  Por isso alguns amantes matam. Porque quem mata por amor é um 

19  Op. Cit, p. 36.
20  Idem, p. 19.
21  Idem, p. 14.
22  Idem, p. 65.



fotógrafo que imobiliza a bela cena, transformando-a em quadro, como objeto de 

saudade e devoção para sempre23. A memória poética jamais se esquecerá.

Neste sentido, a angústia nasce no momento em que nascemos, ao passo 

que  nascemos  da  incompletude.  Mas  o  sujeito  desejante  não  nasce  senão  da 

angústia, que, lingüisticamente, se relaciona perfeitamente com a situação do parto, 

sendo que a palavra “angustus” designa primariamente “apertar”, “estreito”. Logo, o 

amor é o desejo de não sentir mais a dor do desamparo e da castração ressurgentes 

em  todos  os  momentos  de  aperto  durante  a  vida24.  Assim,  nascer  torna-se 

traumático. Isto é, existir é o maior de todos os traumas.

Se existir é o maior de todos os traumas, conforme sustentado neste trabalho, 

o que realmente faz com que a relação amorosa desmorone e torna a angústia 

novamente  evidente?  O  que  torna  a  relação  afetiva  obsoleta?  A  afetividade 

constituída a partir da admiração se desfaz através da queda dessa admiração? O 

que causa a admiração é o que de especial a outra pessoa tem ou aquilo que não 

encontramos em nós mesmos e que desejamos ter? Existe alguma associação da 

admiração com o fenômeno sexual?

No afã de desenvolvermos argumentos que aclarem questões referentes a 

essas provocações pertinentes, afirmamos que muitas vezes a relação afetiva se 

enfraquece  enquanto  que  o  enquadre  sexual  não  sofre  qualquer  alteração 

significativa. 

Nesta  perspectiva,  pode-se  dizer  que  depreende-se  da  relação  afetiva, 

sexualizada, uma atualização da relação primária com as figuras parentais. Desta 

maneira, a busca pelo objeto de amor não pode ser senão a tentativa ilusória de 

resgatar  o  narcisismo  infantil  juntamente  com  a  sensação  de  onipotência  e 

completude  vivenciada  durante  a  primeira  infância  quando  cuidada  pelos  pais 

(FERREIRA, 2010, p. 59). Quebrada essa ilusão, a angústia torna-se inevitável.

O que dói não é perder o ser amado, mas continuar a amá-lo mais do que 

nunca,  mesmo  sabendo-o  irremediavelmente  perdido.  Amor e saber se 

separam. O eu fica esquartejado entre um amor que faz o ser desaparecido 

reviver, e o saber de uma ausência incontestável. (NASIO, 1997, p. 30)

23 Idem. Ibidem, p. 15.
24  Alusão ao trabalho de parto.



Na  busca  desesperada  pela  remissão  da  dor  engendrada  pela  perda  do 

objeto amoroso, causador de desejo e ao mesmo tempo frustrador dos desejos mais 

sinceros e sublimes do coração, surge a negação. O primeiro aspecto encontrado na 

negação  diz  respeito  à  assertiva  de  que  a  perda  do  ser  amado  não  é  o  que 

incomoda, mas o fato de continuar amando este ser. Assim o objeto da ausência 

torna-se presente através do desejo,  que faz-se (face) inevitavelmente triste,  por 

tratar-se da quebra do quadro belo e comovente que havia sido gravado na memória 

poética  inconsciente  do  amante.  Por  conseguinte,  a  experiência  da  separação 

desperta ansiedade, desamparo.25

REFERÊNCIAS

ALVES, Rubem. Retratos de Amor. Campinas, SP: Papirus, 2002.

ANGERAMI – Camon, V.A.  Psicoterapia existencial.  São Paulo:  Editora Pioneira, 
1998.

ALMEIDA,  Leonardo  Pinto.  Angústia  e  repetição:  um  ensaio  acerca  da  clínica 
psicanalítica. Pulsional Revista de Psicanálise, ano XIV, nº 143.

EMANUEL, Ricky. Conceitos da Psicanálise: angústia. São Paulo: Segmento-Duetto, 
2005.

FERREIRA, Elen de Paula.  A separação amorosa: uma abordagem psicanalítica. 
Psicanálise & Barroco em revista. V. 8, n.1: 56-97, jul. 2010.

FONSECA,  Maria  Carolina  Bellico.  O objeto  da  angústia  em Freud  e  Lacan. 
Reverso v.31 n.57 Belo Horizonte jun. 2009.

FORBES,  Jorge.  Palestra  apresentada  ao  ‘Simpósio  sobre  Ansiedade  e 
Benzodiazepínicos’,  promovido  pelo  Departamento  de  Neuropsiquiatria  da 
Faculdade de Medicina da universidade de São Paulo, em 12 de abril de 1985.

FREUD, S. Inibições, Sintomas e Angústia, in Edição Standard Brasileira das Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud, vol XX. Rio de Janeiro: Imago, 1986. 

_________“On the Sexual Theories of Children”, in ES, volIX, 1908.

FROMM, Erich. A Arte de Amar. Tradução de Milton Amado. Editora Itatiaia, 1958.

GIKOVATE, Flávio. O Amor que se vai: palestra no programa Café Filosófico CPFL 
gravada no dia 30 de setembro, em São Paulo, TV Cultura.

25  FROMM, p. 28.



GIOVANETTI, J.P. Angústia existencial nos tempos atuais. Em: Angerami – Camon, 
V.A. (Org.), Angústia e psicoterapia. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2000.

GUIMARÃES,  Maria  Augusta  de  Mendonça.  Da  Ausência  da  função  paterna  à  
angústia  na  clínica  com  crianças. In 
www.serpia.org.br/arquivos/  ausenciafuncaopaterna  .pdf  . Acesso em: 19/02/2012.

LACAN, J. O seminário, livro 10, a angústia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.

LANDA, Fábio.  O gene oculto da psicanálise,  in Memória da Psicanálise. Sándor 
Ferenczi: a ética do cuidado. São Paulo: DuettoEditorial, 2009.

LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J-B.  Vocabulário da Psicanálise. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999.

LAURENT,  Éric.  Lacan  analisante.  Tradução:  Inês  Autran  Dourado.  In  Revista 
Opção Lacaniana Online, ano 1, nº 3, novembro de 2010.

LEITE,  Márcio  P.  de S.  A psicose como paradigma,  in  Memória  da Psicanálise. 
Lacan: a lógica do sujeito. São Paulo: Duetto, 2009.

LISPECTOR,  Clarice.  Os  Desastres  de  Sofia.  In 
http://claricelispector.blogspot.com/2007/11/os-desastres-de-sofia.html.  Acesso  em: 
19/02/2012.

NÁPOLI,  Lucas.  O  que  é  princípio  do  prazer?.  In 
http://lucasnapoli.com/category/glossario-psicanalitico. Acesso em: 24/03/2012.

NASIO, Juan-David.  O livro da dor e do amor.  Rio de Janeiro:  Jorge Zahar Ed., 
1997.

QUINET, Antonio. A estranheza da psicanálise: A Escola de Lacan e seus analistas. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2009.

SCHILLER, Paulo. Organismo, corpo, linguagem, in Memória da Psicanálise. Lacan: 
A lógica do sujeito. São Paulo: Duetto, 2009.

WARD, Ivan.  Conceitos da Psicanálise:  castração.  São Paulo:  Segmento-Duetto, 
2005.

http://lucasnapoli.com/category/glossario-psicanalitico
http://claricelispector.blogspot.com/2007/11/os-desastres-de-sofia.html
http://www.serpia.org.br/arquivos/ausenciafuncaopaterna.pdf

	FONSECA, Maria Carolina Bellico. O objeto da angústia em Freud e Lacan. Reverso v.31 n.57 Belo Horizonte jun. 2009.

