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O percurso do objeto real ao simbólico 

Tânia Aparecida Pachione 

 

O Instituto Vox teve, em 2017, a proposta de estudo do Seminário 4, ‘A relação de objeto’, de 

Lacan, assim como a leitura ou releitura de alguns textos de Freud relacionados à construção teórica 

desse seminário. Esse foi meu primeiro contato com o ensinamento de Jacques Lacan. 

Os textos de Freud, trabalhados concomitantemente, a mim possibilitaram uma melhor 

assimilação teórica e uma melhor escuta analítica na clínica. O estudo deu condições para que a prática 

analítica pudesse se basear na propriedade do conhecimento e na troca entre pares, não se restringindo 

a um discurso vazio de fórmulas lacanianas, que terminariam não dando conta daquilo que de fato 

tratariam. 

Lacan afirma: “À medida que vocês passarem a praticar mais a literatura analítica, e com o olho 

aberto, verão esses impasses sempre mais comprovados”11. Essa citação de Lacan refere-se à percepção 

de que a frustração está no centro de todas as faltas, sendo a consequência de tais faltas marcadas nos 

sintomas que surgem na clínica analítica. 

É assim que o presente artigo pretende refletir o impasse que percebo, na clínica, no atendimento 

de analisandos homens que se queixam de disfunções no campo sexual e vêm à procura de uma 

‘solução’ para suas questões, quase do modo como rotineiramente se busca a medicina. Na construção 

desse aprendizado, compartilho algumas questões que me inquietam quanto às queixas no âmbito da 

atividade sexual adulta masculina. 

As queixas de impotência sexual têm sido uma constate. Em maior gravidade, deparo-me com 

sintoma de priapismo masculino, até com hospitalização, sem qualquer melhora no quadro clínico, bem 

como a perda real do pênis por prótese. Todos esses casos foram encaminhados por outros profissionais 

após avaliações médicas; por não apresentarem causas orgânicas, concluíram ser preciso “investigar a 

causa psíquica”. 

Frente ao sintoma do analisando e à sua expectativa na solução rápida e urgente, encontra-se o 

analista. As questões apresentadas levaram-me a debruçar nos textos para vislumbrar a construção de 

hipótese clínica que desse andamento à escuta analítica naquele momento do meu percurso teórico, que 

venho expor nesta jornada de 2018. 

																																																													
1	JACQUES,	Lacan.	Cap.	XI,	p.	183.	
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Imprescindível para esse avanço profissional, por mim pretendido, foi poder partir do texto 

“Totem e Tabu”2, no qual Freud, baseado nas descobertas de antropólogos com selvagens aborígenes 

da Austrália, estabelece a importância do totem e sua relação com o tabu. Identificando a presença do 

totem nas culturas, podemos observar uma organização da comunidade – uma regulação e, por 

consequência, aquilo estabelecido como permitido ou proibido. Isso se nomeia tabu. 

Esses selvagens já demonstravam horror excepcionalmente intenso ao incesto, pois todos os que 

descendem do mesmo totem são parentes consanguíneos, constituem uma família. Mesmo que o 

parentesco seja distante, há o absoluto impedimento de relações sexuais com mulheres sob a 

organização do mesmo totem. 

Em determinadas ocasiões, eram permitidas a matança sacramental e a ingestão do totem animal. 

Freud denomina tal cerimônia “refeição totêmica”, na qual o animal sacrificado era do mesmo sangue 

e membro do clã. Por intermédio desse sacrifício, reforçava-se o vínculo sagrado entre os adoradores e 

seu deus. 

A psicanálise apresenta o animal totêmico como um substituto do pai. Esse pressuposto pode 

parecer fantasístico, mais qual seria a solução para filhos diante de um pai violento que guarda todas 

as mulheres para si e os expulsa da tribo ao se tornarem adultos? É dessa revolta dos filhos que se 

origina a concepção freudiana de “refeição totêmica”, envolvendo agora o assassinato e a ingestão do 

próprio pai. 

Em dado momento, “os irmãos que tinham sido expulsos retornaram juntos, mataram e 

devoraram o pai, colocando assim um fim à horda patriarcal”3. “O violento pai primevo fora sem dúvida 

o temido e invejado modelo de cada um do grupo de irmãos: e, pelo ato de devorá-lo, realizavam a 

identificação com ele, cada um deles adquirindo uma parte de sua força. [...] O pai morto tornou-se 

mais forte do que o fora vivo.”4 

Freud, mais uma vez, avança em questões via mitologia e experiência da clínica, valendo-se do 

mito de Édipo para pensar a relação parental, inaugurando aí em sua teoria o complexo de Édipo e o 

complexo de castração. No processo do complexo de Édipo, evidencia-se que a criança é ligada ao 

genitor do sexo oposto, hostil ao genitor de seu próprio sexo, sendo seu primeiro objeto de amor a mãe. 

No decorrer da infância, o ser humano se vê frente a esse impasse de objeto de amor e de objeto sexual. 

																																																													
2	SIGMUND,	Freud.	Totem	e	Tabu,	vol.	XIII.	
3	Ibid.,	p.145.	
4	Ibid.,	p.	147.	
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Em “Dissolução do complexo de Édipo”5, Freud dá ênfase à maneira como o sujeito se introduz 

nesse complexo e como, posteriormente, ele o abandona. Disso decorrem os efeitos constituidores da 

estrutura psíquica. 

O presente artigo confere foco ao complexo de Édipo no menino. Pelo texto freudiano, esse 

complexo é eliminado pelo complexo de castração, que, segundo Freud, “inibe e limita a 

masculinidade”6. Em casos normais, ideais, o complexo de Édipo deixa de existir, mesmo no 

inconsciente. Freud assinala que o superego se torna o seu herdeiro. 

Para Lacan, a estrutura psíquica se organiza a partir da fase pré-edipiana. E essa relação primeira 

(bebê - mãe) é a etapa em que o sujeito se depara com a frustração e o Édipo, pois a criança se engaja 

na dialética intersubjetiva do engodo, de ser o objeto faltante da mãe. Naquilo que não se pode ser 

satisfeito, só se pode enganar. A partir desse ponto, será construído todo o percurso em torno do qual 

o eu adquire sua estabilidade psíquica. 

A inscrição na ordem simbólica – de ter ou não ter o falo imaginário e simbolizado – assume a 

importância econômica que tem no nível do complexo de Édipo e no complexo de castração. São, então, 

criadas as recorrentes fantasias da mãe fálica e as incontáveis questões que surgem em análise. 

Inicialmente, ainda segundo Lacan, a criança estabelece com o objeto real, seio materno, a 

satisfação da necessidade de alimento. É em função de uma periodicidade quanto à satisfação dessa 

necessidade que aparecem furos e carência, a cada modo de relação estabelecida pelo sujeito. Não é 

conveniente para ele admitir que haja mesmo um sujeito distinto entre o eu e um não eu (a chamada 

“posição auto erótica”, em Freud), nem uma abordagem concebível de relação (bebê - mãe). 

A noção de frustração pôde ser desenvolvida mediante a vivência de Freud quando da observação 

de seu neto, na ausência da filha. A percepção da criança frente à presença-ausência de um carretel 

durante uma brincadeira ficou conhecida como Fort-da, posição esta que a criança acaba por incorporar 

por meio da prática de jogos de repetição, presença-ausência. Essa experiência Freud irá relacionar 

ainda a investigações de traumas, fixações e impressões. 

Lacan diz que a relação constituinte do sujeito se dá na experiência do par presença-ausência. Na 

vivência, o que adormece é justamente a decepção, a frustração, a recusa que, na ocasião, pode 

experimentar diante da relação; relação entre a presença sobre um fundo de ausência e com a ausência 

sobre um fundo de presença. 

																																																													
5	SIGMUND,	Freud.	A	dissolução	do	complexo	de	Édipo,	vol.	XIX.	
6	SIGMUND,	Freud.	Algumas	consequências	psíquicas	da	distinção	entre	os	sexos,	vol.	XIX,	p.	285.	
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A discrepância nessa vivência presença-ausência introduz o que tende naturalmente a adormecer 

no momento da frustração. A criança se situa entre o objeto real (seio) e a noção de um agente (a mãe), 

que já participa da ordem simbólica, e esse par de opostos presença-ausência. A conotação de mais-

menos nos dá o primeiro elemento de uma ordem simbólica. Para termos condição fundamental da 

ordem simbólica, haverá ainda necessidade de uma série de acontecimentos agrupados posteriormente. 

À medida que as necessidades da criança não são satisfeitas pela mãe, ela vive um conjunto de 

impressões reais, com referência às quais vão se formar as primeiras vertentes e inscreverem-se suas 

primeiras fixações, aquelas que permitirão descrever os tipos de diferentes estádios instintuais.  

Observa-se, nessa fase de desenvolvimento do sujeito, todo um desencadear de noções que se 

traduzem numa linguagem de metáforas quantitativas – fala-se em satisfação, gratificação, certa soma 

de benefícios adaptados, adequados a cada uma das etapas de tal desenvolvimento. A saturação de 

metáforas, mais ou menos completa – ou, ao contrário, de carência –, condições reais do sujeito, será 

aquilo que se supõe observarem seus antecedentes pelo viés da experiência analítica. 

O sujeito está marcado por elementos de ambivalência, o que faz com que a sua própria posição 

participe da posição do outro, que o sujeito seja dois, que participe sempre numa situação dual, sem a 

qual nenhuma assunção geral de sua posição será possível. Temos aqui a anatomia imaginária do 

desenvolvimento do sujeito.  

Quando a mãe não responde mais, ou só responde a seu critério, a mãe decai. Ela sai da 

estruturação simbólica e surge como um ser real: introduz no real a inversão simbólica da atividade. A 

mãe transforma-se em uma potência, ela pode literalmente tudo. 

A posição dos objetos se inverte. O objeto real (o seio) agora depende dessa potência para a 

satisfação da criança. O objeto torna-se aí objeto de dom, dom como símbolo de amor, objeto 

intermediário, entre o objeto real e o objeto simbólico. 

O objeto vale como testemunho do dom oriundo da potência materna. Passa a ter duas ordens de 

propriedade satisfatória. Ele atende a uma necessidade, mas também simboliza uma potência favorável.  

Em virtude de a criança depender de um objeto com duas ordens de satisfação e por ser a mãe 

real quem pode saturá-la, é que essa mãe entra na onipotência do pensamento. É, nesse momento, que 

a mãe pode dar qualquer coisa à criança: seio, chupeta, canto, palavra etc. 

Esse Outro poderoso é a mãe, a criança reconhece que a onipotência não está nela. Diante da 

potência materna, o sujeito percebe que, por trás dele, existe a falta que torna ele próprio impotente, a 

saber, ali onde alguma coisa não existe no máximo. Tal percepção do sujeito frente à falta inscrita na 
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mãe – do falo – é decisiva para toda sua constituição, que passa a ser marcada pelas carências, 

decepções, que afetam a onipotência materna. 

É imprescindível, no campo do imaginário, a noção de que à mãe falta esse falo, de que ela mesma 

é desejante, não somente de algo para além da criança, mas simplesmente desejante em si. Isso afeta 

diretamente a criança em sua potência.  

A relação da mãe com a criança é duplicada. De um lado, pela necessidade de certa saturação 

imaginária e, de outro, pelas relações reais eficientes com a criança, num nível primordial, instintual, 

que permanece definitivamente mítico. A criança, como real, assume para a mãe a função simbólica de 

sua própria necessidade imaginária. 

O fato de se possuir ou não um pênis pode assumir um duplo sentido na economia imaginária. 

Uma possibilidade é o pênis entrar no lugar desse objeto real que é o seio – haverá aí uma forma oral 

de incorporação do pênis que desempenha seu papel em certos sintomas e com certas funções. Outra 

forma é o falo não como objeto compensatório da frustração do amor, mas na medida em que está para 

além do objeto de amor e que falta a este. 

Assim, uma coisa é o pênis, que é uma função imaginária, pois sua incorporação se dá ao nível 

imaginário. Outra é o falo, que falta à mãe, encontrando-se para além dela a sua potência de amor. 

Não se trata de ver a questão do ponto de vista de uma gênese natural, fisiológica, quanto aos 

órgãos genitais. O caso é que o falo parte simplesmente do simbolismo genital. Há o fato que evidencia 

a preeminência do falo em toda a dialética imaginária frente aos fracassos do desenvolvimento genital, 

sendo necessário fazer a passagem desse falo imaginário para o simbólico. 

Ao falar do falo, questionamo-nos em qual momento o sujeito descobre essa falta e como é feita 

tal descoberta? O sujeito dar a conhecer que lhe falta algo, o falo, ao se dar conta de que terá de escolher 

outra forma na redescoberta do amor materno perdido, precisará perceber nele mesmo sua própria falta. 

Segundo Freud, essa passagem se dá quando temos a estruturação simbólica e a introjeção possível na 

identificação primitiva. Essa não é articulável em parte nenhuma, senão quando do registro narcísico. 

Lacan afirma ser na relação especular, a relação do sujeito com a imagem do outro, que o sujeito 

tem conhecimento de sua falta, quando pode perceber sua incompletude vivida, o fato de que ele está 

em falta. Isso ocorre após o sexto mês de vida da criança. 

É assim que, em uma relação que se mostra total, completa e prazerosa com a mãe, a criança 

processa que algo pode faltar. Em outras palavras, quando a estrutura especular reflexa do estádio do 

espelho entra em jogo, a onipotência materna só é refletida em posição claramente depressiva. Surge 

aí o sentimento de impotência da criança. 
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Segundo Lacan, é somente depois da relação narcísica, como Freud propôs – pois é necessário 

que se organize a ida e vinda tensional, agressiva do sujeito ao outro –, que irão se infiltrar, se cristalizar 

as camadas sucessivas do que será integrado ao eu, para além do que o sujeito pode estabelecer junto à 

mãe como objeto de amor. 

Freud reafirmou em todo o seu trabalho que nenhuma satisfação por um objeto real pode 

preencher a falta na mãe. Lacan enfatiza que permanece na mãe como ponto de fixação de sua inserção 

imaginária a falta do falo. Só num segundo momento narcísico o sujeito pode realizar o que falta à mãe. 

“O sujeito leva assim para além do objeto do amor esta falta a que pode ser conduzido a substituir, a se 

propor ele mesmo como o objeto que a preenche”.7 

A questão é: o falo falta à mãe. Em virtude de lhe faltar algo e de ser aquilo desejado por ela, 

apenas como alguma coisa que lhe atende é que ela poderá ser satisfeita. Trata-se do falo. E a criança 

mais ou menos consciente deve perceber que a mãe onipotente tem tal falta e de que modo ela (criança) 

poderá dar esse objeto faltoso e que sempre falta à própria criança. 

No menino, há um caráter deficiente do falo que se pode perceber na vergonha como ele se 

apresenta e na insuficiência que possa sentir, frente à descoberta sobre si mesmo e de suas tentativas 

de sedução com a mãe. O menino quer se acreditar um macho ou um portador do falo, quando só o é 

pela metade. O falo “nunca está realmente ali onde está e nunca está completamente ausente ali onde 

não está”8. 

Ao ler o caso clínico apresentado no texto “Análise de uma fobia em um menino de cinco anos”9, 

de Freud, destaco três fantasias do pequeno Hans para evidenciar o percurso do objeto real, penisneid, 

através de relatos imaginários até a simbolização do falo. Aqui não será feito uso do quadro de fobia 

desenvolvido por Hans, o receio de que um cavalo vá mordê-lo na rua. E, sim, da relação de engodo 

com sua mãe quanto ao pipi e ao pai como observador, compreensivo e passivo frente aos 

acontecimentos. 

Compartilho do interesse de Freud sobre esse caso quanto à pesquisa e fundamentação da 

sexualidade infantil, impulsos e desejos sexuais, hipóteses levantadas no texto “Três ensaios sobre a 

teoria da sexualidade”10, visando construir em análise com o paciente adulto a investigação das 

																																																													
7	JACQUES,	Lacan.	Cap.	X,	p.	180.	
8	Ibid.,	p.	197.	
9	SIGMUND,	Freud.	Análise	de	uma	fobia	em	um	menino	de	cinco	anos,	vol.	X,	p.	40.	
10	SIGMUND,	Freud.	Três	ensaios	sobre	a	teoria	da	sexualidade,	vol.	VII.	
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formações psíquicas, com vistas a tratar as forças motivadoras dos sintomas neuróticos da vida 

posterior. 

As fantasias serão recortadas do caso do pequeno Hans, na perspectiva de refletir como um 

recorte clínico dos casos acompanhados na minha clínica. Objetivo pensar a escuta analítica, percurso 

do imaginário ao simbólico, com adultos que propicie subjetivamente a investigar carências, fixações 

e frustrações a eles constituintes que os levaram ao presente sintoma na vida sexual adulta. 

Fantasia 1, recorte da girafa: “De noite havia uma girafa grande no quarto, e uma outra, toda 

amarrotada: e a grande gritou porque eu levei a amarrotada para longe dela. Aí, ela parou de gritar: 

então eu me sentei em cima da amarrotada”.11 

Lacan enfatiza esse recorte afirmando: “Vemos a passagem do imaginário ao simbólico, [...] a 

imagem duplicada da mãe, sua metonímia, que não passa de um pedaço de papel, uma girafa amassada 

sobre a qual ele se senta.”12 

Fantasia 2, recorte do instalador: “Papai, eu pensei uma coisa: eu estava no banho, e então veio 

o bombeiro e desaparafusou a banheira. Depois ele pegou uma grande broca e bateu no meu 

estômago.”13 

Lacan menciona que “já se esboça o modo de suplência que permitirá superar a situação primitiva, 

dominada pela pura ameaça de devoração total da mãe”. [...] “A mãe é demolida, e é o pai que é 

convocado a desempenhar o papel do perfurador”14. 

Fantasia 3, recorte do bombeiro: “O bombeiro veio: e primeiro ele retirou o meu traseiro com um 

par de pinças, e depois me deu outro, e depois fez o mesmo com o meu pipi. Ele disse ‘Deixe-me ver 

o seu pipi”.15 

O papel fundamental do complexo de castração é evidenciado por Lacan: “Fez desempenhar uma 

parte das funções do castrador exigido no complexo de castração, o que o instalador vem trocar é o 

traseiro do pequeno Hans, a sua base”. “Reencontramos aí, [...] o esquema da simbolização fundamental 

do complexo de castração”.16 

No complexo de Édipo, a função do pai é primordial; por isso, Lacan rearticula essa noção. 

Independente da forma como foi vivenciada a relação da criança com a mãe, é preciso introduzir nesta 

																																																													
11	SIGMUND,	Freud.	Análise	de	uma	fobia	em	um	menino	de	cinco	anos,	vol.	X,	p.	40.	
12	JACQUES,	Lacan.	Cap.	XXI,	p.	279.	
13	SIGMUND,	Freud.	Análise	de	uma	fobia	em	um	menino	de	cinco	anos,	vol.	X,	p.	64.	
14	JACQUES,	Lacan.	Cap.	XXI,	p.	377.	
15	SIGMUND,	Freud.	Analise	de	uma	fobia	em	um	menino	de	cinco	anos,	vol.	X,	p.	92.	
16	JACQUES,	Lacan.	Cap.	XXI,	p.	376.	
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um outro elemento, o pai simbólico. “O pai é aquele que possui a mãe, que a possui como pai, com seu 

verdadeiro pênis, que é um pênis suficiente”17. 

O nome do pai é crucial para que o sujeito possa entrar na linguagem humana, para que se 

desvencilhe da ligação dessa mãe onipotente. 

Após a construção teórica baseada nas leituras aqui em destaque e o processo da escuta dos 

analisandos em questão, saliento a importância do percurso da construção do objeto real ao simbólico. 

Esse é marcado pelas diversas fases aqui estudadas e serão objeto de investigação subjetiva para cada 

um desses sujeitos diante de seu sofrimento. 

A busca desses sujeitos pelo trabalho analítico abre a possibilidade de uma ressignificação de 

lugares e posições onde poderá ser vivenciada a experiência do complexo de castração e o complexo 

de Édipo no setting analítico através do registro simbólico.  

Optei por, neste momento de estudo, não fechar hipóteses diagnósticas, levando em consideração 

a diversidade dos sintomas e a subjetividade implicada, assim como meu início de estudo com a teoria 

lacaniana, no Seminário 4. 

Ao finalizar o artigo, não poderia deixar de compartilhar a frase de Lacan, no Seminário 4, que 

suscitou estas questões que investigo na clínica atual e essas pesquisas no âmbito da atividade sexual 

adulta. Ela se refere ao complexo de castração: 

Em outras palavras, é na medida em que seu próprio pênis é momentaneamente 

aniquilado que a criança é prometida, mais tarde, a ter acesso a uma plena função 

paterna, isto é, a ser alguém que se sinta legitimamente de posse de sua virilidade. E 

parece que este legitimamente é essencial ao funcionamento feliz da função sexual no 

sujeito humano. Tudo o que dizemos sobre o determinismo das ejaculações precoces e 

os diversos distúrbios da função sexual não tem qualquer espécie de sentido, senão nesse 

registro.18 
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