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A angústia é um afeto que não é recalcado; desamarrada de seus significantes, ela 

fica à deriva enlouquecida e enlouquecendo o sujeito quando este não dispõe do 

recurso do simbólico para lidar com ela. Seu estudo permeia a obra freudiana e a ela 

Lacan dedicou todo um seminário 10. 

É neste ensejo, que a I Jornada de Psicanálise da Escola Freudiana – seção 

Teresina (30/novembro/2019) propõe o pensar sobre a angústia como forma de o 

sujeito se constituir frente ao desamparo e à ameaça da castração, como algo que 

foi retirado, objeto que cai, se tornando assim, em um obscuro objeto de desejo.  

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. Assim, Freud nos diz a angústia é a 
reação-sinal ante a perda de um objeto. [...] Vocês não sabem que não é a nostalgia 
do seio materno que gera a angústia, mas a iminência dele? O que provoca a 
angústia é tudo aquilo que nos anuncia, que nos permite entrever que voltaremos ao 
colo. [...] O que há de mais angustiante para a criança é, justamente, quando a 
relação com base na qual essa possibilidade se institui, pela falta que a transforma 
em desejo, é perturbada [...] Não se trata de perda do objeto, mas da presença disto: 
de que os objetos não faltam" (Lacan, o seminário, Livro19). 

Lacan, em contrapontos com Freud, acrescenta ao dizer que o que ocasiona a 
angústia é a ameaça da presença do objeto a. Talvez pudéssemos pensar que, com 
um início de vida tão difícil, a presença materna tenha sido excessiva, excesso de 
presença, atendendo em demasia à demanda da criança ou, até mesmo, se 
antecipando a essa demanda vigiando-a; ao temer pela vida do bebê, ela bordejou a 
morte do sujeito do desejo. 

Neste caso, não se trata, como é sabido, de um objeto qualquer do mundo sensível, 
mas de um objeto inapreensível, não representável, do registro do real; concebido 
como causa, ele está atrás do desejo. Ele pode ser identificado sob a forma de 
"fragmentos" parciais do corpo, redutíveis a quatro: o cíbalo, o mamilo, a voz e o 
olhar e Lacan ainda inclui o falo, destacando-o como "o mais ilustre dos objetos". 
"São objetos anteriores à constituição do status do objeto comum, comunicável, 
socializado. Eis do que se trata no a". Para Lacan, o objeto a precede a captação do 
sujeito, no lugar do Outro, na forma especular, "É a ideia de um exterior de antes de 
uma certa interiorização, que se situa em a, antes que o sujeito, no lugar do Outro, 



capte-se na forma especular, em x, forma esta que introduz para ele a distinção 
entre o eu e o não-eu". 

Diante de todas essas coisas faladas, recordo do caso de Antonino, criança de 6 
anos, para a qual os pais buscaram análise em função de seus constantes ataques 
de "pânico", principalmente quando eles se atrasavam 5 minutos para buscá-lo nas 
saídas da escola. Ele era uma criança sensata e, até certo ponto, independente em 
sua rotina, de excelente nível intelectual, mas que se perdia de si no desarrazoado 
de seus ataques de angústia. Os pais relatam um início de vida conturbado por 
problemas de saúde, a ponto de levar a mãe a passar cinco dias e noites sem dormir 
com medo de que acontecesse "alguma coisa" com o filho. Além disso, seus 
primeiros anos foram marcados por diversas cirurgias "muito traumáticas". Dessa 
forma, Antonino cresceu agarrado aos pais, principalmente à mãe, demorando mais 
que as outras crianças a vencer as sucessivas etapas de separação - aproximação 
de estranhos, festinhas, dormir em casa de amigos e parentes; quando estas 
aconteciam, eram com a garantia da manutenção de contato visual ou por telefone 
(através da voz e do olhar, ele se certificava da presença materna e podia assim 
estar em contato com os outros). No caso de Antonino não havia o medo de um 
objeto, mas o "pavor de ser esquecido" pelos seus objetos de amor. Nesses 
momentos, quando o pânico o acometia, nenhum adulto conseguia tranquilizá-lo, 
nem mesmo a voz da mãe ao telefone surtia qualquer efeito. Ele só sossegava 
quando ela chegava e o apertava em seus braços conversando com ele. Após um 
bom tempo de análise, quando lhe foi possível se referir à angústia como "o 
monstro", essa criança trouxe uma descrição do mal que lhe acometia que é a 
própria tradução da angústia: "esse monstro ataca por dentro rasgando o peito". 

Este é um caso muito rico, passível de ser trabalhado em muitas vertentes, porém, 
podemos considera-lo a partir do que foi comentado inicialmente, neste texto, da 
teoria lacaniana e freudiana da angústia. Podemos pensá-lo com Freud, a partir da 
abordagem da angústia como sinal da perda de objeto, uma vez que temos todos os 
elementos para fazê-lo: um início de vida no qual o trauma do nascimento se repetiu, 
principalmente a cada separação nas cirurgias e no nascimento dos irmãos 
ocasionando objetivamente o perigo da perda de objeto, o desamparo e angústia. 
Assim, a cada ameaça de separação, este nó foi acionado trazendo seus efeitos, 
bem como, recorrendo ao Seminário 10 no qual Lacan, onde o mesmo marca a 
especificidade desse objeto, afirmando que 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 a. 
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