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Leitura do texto "A direção do tratamento e os princípios de seu poder" –  

Lacan, 1958 

 

Kamila Fahs 

 

Este texto foi apresentado no encontro do dia 26/06/21 na atividade de Leitura e Comentário dos 

Textos dos Escritos, que contou com a participação do convidado Mario Eduardo Costa Pereira 

na função de comentador. O texto foi escrito respeitando as orientações transmitidas pelo Mauro 

Mendes Dias para a fundamentação do projeto desta atividade no Instituto Vox de Pesquisa em 

Psicanálise. Essas orientações incluem a necessidade de colocarmos em exercício uma leitura 

que considere a articulação dos textos dos Escritos com outros textos também dos Escritos, 

compondo uma leitura "Escritos com Escritos". Sendo assim, para apresentar "A direção do 

tratamento e os princípios de seu poder", fui orientada a ler também os textos "A Coisa freudiana 

ou o Sentido do retorno a Freud em psicanálise", de 1955, e "Situação da psicanálise em 1956", 

de 1956. Por esta razão, ao longo da apresentação, encontram-se menções à articulação destes 

três textos dos Escritos.  

A partir da articulação desses três textos, gostaríamos de fazer três apontamentos que vão 

estruturar a apresentação de hoje. 

O primeiro é que esses textos foram escritos em forma de antítese, método este exposto 

por Lacan em A Coisa freudiana, onde ele escreveu, na página 404, que o sentido do retorno a 

Freud trata de "nos apoiarmos na antítese constituída pela fase percorrida desde a morte de Freud 

no movimento psicanalítico, para demonstrar o que a psicanálise não é e, junto com vocês, buscar 

o meio de colocar em vigor aquilo que não cessou de sustentá-la (...)". Esse método de escrita 

mostra-se presente em A direção do tratamento e os princípios de seu poder na própria 

organização das partes do texto.  

Os quatro primeiros tópicos do texto estão postos em formas de perguntas: quem analisa 

hoje?; qual é o lugar da interpretação?; a que ponto estamos com a transferência?; como agir com 

seu ser?. Em todos estes tópicos, Lacan parte de problemas tais como a contratransferência; o 

lugar ínfimo da interpretação; e a intenção de compreensão do analista. é somente a partir da 

localização destes problemas que Lacan introduz a direção de tratamento. Assim, apenas o último 

tópico assume a categoria de afirmação: é preciso tomar o desejo ao pé da letra. Seu objetivo 
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segue sendo o mesmo que aparece em A Coisa freudiana, uma vez que ele escreve que seu texto 

iria na direção de desalojar uma impostura, o ponto a que chegou o discurso analítico. 

 O segundo apontamento é que a antítese, o desvio e a impostura estiveram apoiados em 

confusões conceituais. Lemos, em A Coisa freudiana (p. 419): "ambiguidades se mantiveram até 

nos conceitos fundamentais da transferência e resistência, tornando desastroso o uso que se faz 

deles na prática". Já em Situação da psicanálise em 1956 (p. 462 e 463), Lacan faz referência à 

noção "tornada trivial" da frustração, ao "emprego vulgar" da resistência e à redução da 

transferência aos sentimentos experimentados pelo paciente. 

O terceiro apontamento é que esses textos mostram uma ligação direta entre a formação 

do analista e a direção do tratamento que se opera numa análise. Quem já teve oportunidade de 

ler o texto escrito pelo Mauro "Situação da psicanálise e formação do psicanalista em 1956, hoje", 

pôde observar que o Mauro destacou que este texto de Lacan foi inaugural por apresentar, pela 

primeira vez, a condição de um ser de desejo que se estrutura simbolicamente pelo imaginário 

articulada à formação do psicanalista. Essa articulação destacada pelo Mauro no texto do Lacan 

de 1956 se repete no texto de 1958. Ela pode ser localizada na política da falta-a-ser que orienta 

a posição do analista no tratamento, tanto quanto a direção da análise, na qual o tratamento se 

dirige à falta-a-ser do sujeito, caminho para o desejo. Ou seja, há a falta-a-ser do analista e a falta-

a-ser do sujeito. 

Nessa apresentação, procuramos percorrer o texto de 1958 orientados por esses três 

apontamentos. A falta-a-ser é seu eixo central e será apresentada respeitando a antítese proposta 

por Lacan. Veremos por onde vai uma análise pautada na pessoa do analista e por onde vai uma 

análise pautada na falta-a-ser do analista. Este caminho levará ao enlaçamento da falta-a-ser do 

analista com a falta-a-ser do sujeito como finalidade da análise. O segundo eixo da apresentação 

diz respeito à demanda. De modo geral, sabemos que a demanda é a via do desejo e, por isso, 

devemos sustentá-la e não responder a ela. Buscaremos acompanhar os passos de Lacan na 

construção dessa orientação para apreendê-la melhor. O eixo da demanda se desdobrará nas 

menções das diferentes modalidades de identificação encontradas ao longo do texto. Buscaremos 

entender por que Lacan convoca essas modalidades de identificação neste texto. Ao longo do 

caminho da apresentação, observaremos ainda como os conceitos de transferência, resistência e 

frustração aparecem.  

As primeiras menções à falta-a-ser remetem ao analista e se dão no tópico 1 "Quem 

analisa hoje?" (p. 593, 594 e 596). Respeitando a antítese, a falta-a-ser do analista é convocada 

para distanciar a prática analítica de um exercício de poder ao qual, como escreve Lacan, "a 

impotência em sustentar autenticamente um práxis reduz-se". Frente a pretensões que acreditavam 
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que o analista cura menos pelo que diz e faz do que por aquilo que é, que supunham o 

adestramento de um Eu fraco por um Eu forte (no caso, o Eu do analista), levando a uma "cura 

por dentro", a falta-a-ser aparece primeiramente como a política que possibilitará ao analista 

dirigir o tratamento, e não o paciente. 

Mais à frente, a falta-a-ser reaparece no tópico IV "Como agir com seu ser"? (p. 619). 

Desta vez, fazendo menção à falta-a-ser do sujeito enquanto cerne da experiência psicanalítica. A 

próxima menção à falta-a-ser se dá no tópico V (p. 628, 629) "é preciso tomar o desejo ao pé da 

letra". Se já vimos que ela é o cerne da experiência analítica, agora ela vem nos mostrar nada 

menos que a própria definição do desejo: "O verdadeiro dessa aparência é que o desejo é a 

metonímia da falta-a-ser". Seria a falta-a-ser do analista a condição para que a análise possa se 

direcionar para a falta-a-ser do sujeito do analisante, constituindo-se no caminho para o desejo? 

Para acompanharmos esse caminho que o texto parece nos indicar, é necessário retornar 

ao seminário 8 - A transferência. Logo na primeira lição, Lacan marca sua posição contra a 

intersubjetividade ou qualquer concepção da análise que a confunda com uma relação dual. Ele 

justifica sua oposição esclarecendo que, uma vez no plano da intersubjetividade, teríamos o outro 

elevado ao ser enquanto que, no desejo, o outro é visado como objeto amado. Mais além de 

justificar sua oposição à intersubjetividade, ele nos deixa uma orientação: "A intersubjetividade 

é convenientemente reservada, ou, melhor ainda, adiada sine die, para deixar que apareça uma 

outra captura, cuja característica é justamente a de ser, essencialmente, a transferência" (p. 22). 

Por uma situação analítica reduzida ao seu plano imaginário, ao analista foi reservada 

uma posição hierárquica em relação ao analisante na qual as assim nomeadas defecções da 

realidade do paciente foram medidas pelos analistas a partir de um princípio nomeado por Lacan 

(p. 596) como "princípio autoritário dos educadores de sempre". Nesta nomeação, encontramos 

uma referência ao analista enquanto aquele que veio a ocupar a posição de mestre que educa e 

direciona o paciente: "Pautados em seu ser, uma equipe de egos se ofereceu aos norte-americanos 

para guiá-los em direção à happiness" (p. 597). 

Sem as condições necessárias de retirada de seu ser da análise, o ser do analista entrou 

em jogo de modo que o caminho da análise transcorreu pela adaptação do sujeito, na qual o 

analista, em sua posição hierárquica em relação ao analisante, determinava o sentido da adaptação 

deste. E como manejo da transferência, dentro de uma situação analítica assim concebida, os 

analistas trouxeram a contratransferência. A transferência foi reduzida aos sentimentos do 

paciente, concebidos enquanto resistência ao tratamento e, por meio da contratransferência, os 

sentimentos do analista foram convocados para equilibrar a balança na qual eram postos os 



FAHS, Kamila. Leitura do texto "A direção do tratamento e os princípios de seu poder" – Lacan, 

1958. Texto apresentado no encontro da atividade de Leitura e Comentário dos Textos dos 

Escritos no Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise, em 26/06/21. Biblioteca Virtual do 

Instituto VOX, outubro de 2021. 

 

www.voxinstituto.com.br 

sentimentos do paciente, de onde vemos mais uma estratégia na qual o ser do analista tomou lugar 

na análise.  

Mas se Lacan se diz apoiar nos desvios da prática analítica para fazer balizas para nosso 

caminho, a partir desses desvios, para onde ele se encaminhou com a transferência e o ser do 

analista? 

Se a intersubjetividade, que eleva o outro ao ser, há de ser reservada para que a 

transferência possa aparecer, é preciso que o ser seja negativado. Daí a necessidade de morte do 

ser do analista para o estabelecimento da transferência - nos referimos aqui à transferência pautada 

no amor. Mas o que há nessa concepção de transferência que demanda a morte do ser? Nas páginas 

594 e 597, encontramos que a pessoa do analista sofre um desdobramento pela transferência e 

que sua interpretação é recebida como proveniente da pessoa que a transferência lhe imputa a ser, 

concluindo na página 598 que o analista é aquele que interpreta tirando proveito da transferência. 

A morte do ser do analista é traduzida, em “A Coisa freudiana”, como o silêncio que ele 

é levado a sustentar para que ocupe o lugar de Outro e como a anulação da sua própria resistência, 

ali onde ele é outro. Ora, não é a essas duas funções que Lacan se refere quando aborda a quota 

que o analista tem a pagar: pagar com suas palavras, que são elevadas à interpretação, com sua 

pessoa, que sofre os efeitos da transferência, e com seu juízo. Ou seja, pagando com sua pessoa 

de forma a ocupar o lugar de Outro, ele paga também com suas palavras que são escutadas 

enquanto provenientes deste Outro a quem a transferência lhe imputou ser. E pagando com seu 

juízo, ele anula a sua resistência. 

Entendemos, assim, que a premissa da morte do ser do analista é o que constitui a direção 

do tratamento. Se a direção do tratamento indicada na página 604 ordena-se pela retificação das 

relações do sujeito com o real, passa pelo desenvolvimento da transferência e, apenas então, a 

interpretação ganha lugar na análise, lemos aí que é apenas com a condição de se ver privado de 

seu ser que o analista, ao se permitir ver-se desdobrado no Outro a quem o analisante, pela 

transferência, lhe imputa a ser, que o analista pode entrar na análise com sua interpretação. 

Essa direção faz furo no exercício de poder no qual a direção da análise havia se 

encaminhado. Por mais que a transferência implique em si mesma uma relação de poder, o 

analista, pautado em sua falta-a-ser, não se vale dele. Foi justamente o desdobramento da 

transferência que levou Freud à constatação de que na análise não se tratava mais do sujeito 

enquanto semelhante, o que lhe permitiu recusar o face a face (p. 603).  

O contrário disto aconteceu com a direção da análise pautada no ser do analista. Pois 

mesmo que em direção à happiness, mesmo que "bem intencionados", os psicanalistas caíram 

num exercício de poder. Se Lacan abriu este texto marcando que a impotência em sustentar 
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autenticamente uma práxis foi reduzida ao exercício de um poder, ele o encerrou nomeando esse 

poder como o poder de fazer o bem. Se no Seminário 7 já vimos que a ética psicanalítica não é a 

ética de fazer o bem, no seminário 8 (p. 26), Lacan precisará que nosso fazer não há de estar 

pautado no bem, mas sim no amor. Em suas palavras: "Não estou ali, afinal, para seu bem, mas 

para que ele ame". 

O amor é a baliza pela qual Lacan nos direciona à falta-a-ser do analisante, uma vez que, 

como ele deixa dito no Seminário 8, "(...) devido à natureza da transferência, o que lhe falta, ele 

vai aprender amando" (p. 26). Para nos situarmos dentro dessas orientações, é necessário 

entrarmos agora no segundo eixo dessa apresentação, na qual buscamos acompanhar o que Lacan 

indica a respeito do trabalho com a demanda. 

Em um dos últimos encontros de discussão do Seminário 8 no Instituto Vox, foi levantada 

uma questão acerca daquilo que o analisante busca numa análise, tendo como hipótese a essa 

questão que ele buscaria o saber. Nessa ocasião, tivemos a oportunidade de contar com o 

esclarecimento de que o que o sujeito busca no analista é um objeto. Um objeto que se relaciona 

com a demanda dirigida ao analista. O objeto que vai ser buscado no outro e que se apresenta sob 

uma demanda de ser compreendido e ser satisfeito deve ser por nós trabalhado enquanto uma 

demanda de amor. Nesta via, qual é a função do analista? Relançar a demanda do sujeito para um 

mais além dele, analista. Mas esse caminho é impossibilitado a depender de como o analista se 

situa a partir desse objeto que o analisante busca encontrar nele. 

A tentativa de solucionar os equívocos da prática analítica busca, em última instância, 

que possamos percorrer o caminho do desejo com o analisante. Assim, é pelo desejo que 

buscamos nos situar em relação à demanda. Já vimos que o desejo é a metonímia da falta-a-ser. 

Mas há ainda um outro apontamento acerca do desejo. Na página 630, Lacan faz uma referência 

ao desejo enquanto desejo de reconhecimento. Desejo de reconhecer o quê? Que existe alguma 

coisa para além daquilo que ele diz. Para além daquilo que ele diz, há seu desejo, que não é 

passível de ser circunscrito, compreendido ou nomeado, apenas insistido. 

Há uma razão pela qual dá-se essa confusão que diz respeito à própria característica da 

demanda. Toda demanda começa com uma necessidade e toda necessidade, ao ser endereçada, 

transforma-se, concomitantemente, numa demanda. E a demanda constitui-se apenas, observamos 

na página 641, pelo fato de o sujeito ser um sujeito do significante. No entanto, as necessidades 

tomam esses significantes de empréstimo, dando oportunidade ao equívoco de reduzir a demanda 

aos significantes dessas necessidades. 

Esse é um dos pontos nos quais podemos situar a insistência de Lacan para que não nos 

orientemos pela compreensão daquilo que o paciente diz, abordada por ele como mais um dos 
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problemas nos quais a prática analítica recaiu. Em “Situação da psicanálise”, em 1956 (p. 474), 

ele critica Theodor Reik em sua proposta de um terceiro ouvido. "Mas que necessidade pode ter 

o analista de um ouvido a mais, quando às vezes parece ter dois de sobra, ao enveredar a todo 

vapor pelo mal-entendido fundamental da relação de compreensão? Nós repetimos a nossos 

alunos: "Abstenham-se de compreender!" (...) Que um de seus ouvidos ensurdeça, enquanto o 

outro deve ser aguçado". 

No texto de 1958 (p. 621), Lacan considera que de tanto compreender, os analistas 

passaram a imaginar que compreender é um fim em si, um happy end. Sua indicação repete-se tal 

como em 1956: "muitas vezes, mais vale não compreender para pensar" (p. 622). E a pista que 

ele dá é: "O que ouço não deixa de ser um discurso, mesmo que tão pouco discursivo quanto uma 

interjeição" (p. 623). Vale aqui lembrarmos que se, no Seminário 8, Sócrates pôde apontar o 

desejo de Alcibíades para outro lugar, um além dele (ainda que, nesse passo, ele tenha circunscrito 

o desejo deste em Agatão), foi por ter escutado um elemento nomeado por Lacan como 

"acessório" na fala de Alcibíades. Se ele indica que é para-além do discurso que nossa escuta deve 

se acomodar, não seria este também um aviso para que não fiquemos capturados pelos 

significantes dos quais a necessidade se empresta, mas que fiquemos livres para, naquilo que o 

paciente diz, poder escutar o elemento que pode parecer acessório em sua fala? 

Como podemos conceber a demanda de forma a mantê-la operando enquanto 

possibilidade de desdobramento em desejo? O desejo é situado nos registros do para-além e para-

aquém da demanda. Menções a essa localização são observadas nas páginas 633, 635 e 640. No 

registro do para-além ele se situa enquanto para-além da necessidade e no registro do para-aquém, 

estaria para aquém de uma outra demanda. No para-aquém, é a sua falta-a-ser que entra em cena 

a partir de seu apelo de receber seu complemento do Outro e, no para-além, é o amor que entra 

em cena. Entendemos, a partir disso, que pela sua falta-a-ser, o sujeito segue demandando, de 

modo que a demanda não se trataria apenas de uma demanda, mas sim de um circuito. E, uma 

vez que ele segue demandando, ele assim o faz, porque para-além de sua demanda, o que há é 

desejo. 

Se o sujeito em análise demanda ao analista um objeto, como nos situamos em relação ao 

objeto da demanda? Primeiramente, devemos atentar ao fato de que o que o sujeito busca é o 

nada, de modo que é apenas situando o seu objeto enquanto "nada" que o sujeito pode apostar no 

desejo enquanto insistência.  

Voltando ao amor enquanto baliza que nos direciona à falta-a-ser do sujeito, o que 

depreender da demanda a partir do amor? Lemos na página 633, que é do amor que o sujeito é 

privado quando a necessidade é satisfeita. Pois amar é dar o que não se tem, definição de amor 
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tão cara a nós tanto a nível da falta-a-ser, quanto a nível de trabalho com aquilo que seria o objeto 

da demanda.  

Na página 624, Lacan já havia declarado que, na transferência de amor, o sujeito paga ao 

analista por esse nada. Ou seja, entendemos que o "nada" vem a substituir o logro de que há um 

objeto pelo qual a demanda seria satisfeita. Esse logro, ao satisfazer as necessidades, acreditando 

assim responder à demanda, impediria que o amor aconteça. Pois o amor é a busca por isso que o 

analista não tem a dar, ou seja, a busca pelo "nada". É assim que encontramos, no lugar de um 

objeto, o vazio da demanda: "Essa demanda, por ser vazia, será ainda mais pura", escreve Lacan.  

Um outro problema que leva a equívocos no que concerne à demanda é a forma como a 

frustração entrou na clínica, entendida a partir da suposição de que o analista não responde a ela 

com a finalidade de frustrar o paciente. Quando, na verdade, frustrar a demanda do sujeito estaria 

ainda no registro de uma resposta à demanda. Como escreve Lacan (p. 641), "[q]uer se pretenda 

frustradora ou gratificante, toda resposta à demanda na análise conduz a transferência à sugestão". 

Qual seria, então, o sentido da frustração enquanto operador clínico? Na página 623, ela 

está referida ao silêncio do analista como causa. Frustro o paciente na medida em que me calo e 

não na medida em que frustro sua demanda. É apenas assim que o sujeito é convidado a insistir.  

Mais à frente, na página 642, Lacan instrui que é apenas em prol da manutenção do 

enquadramento da transferência que a frustração deve prevalecer sobre a gratificação. Que 

enquadramento é esse? Seria o de colocar o sujeito numa posição na qual sua demanda deriva de 

seu desejo. Na página 624, ele busca solucionar essa confusão a respeito da frustração e da 

demanda: "Assim, o analista é aquele que sustenta a demanda, não, como se costuma dizer, para 

frustrar o sujeito, mas para que reapareçam os significantes onde sua frustração está retida". 

O que ele demanda, assim como já vimos, não é um objeto, mas sim uma resposta. Mesmo 

porque obter a resposta não equivale àquilo que ele pede. "Ele me pede… pelo fato de que ele 

fala", de onde vemos a demanda como circuito insistente de invocação. Daí podemos depreender 

que, se a transferência é definida por Lacan no Seminário 8 como o sustentáculo da fala, então a 

função do analista, ao sustentar a transferência, seria também permitir ao sujeito que ele siga 

demandando. 

Temos, então, diante de nós, duas concepções estruturantes de nosso caminho. Uma, a de 

que o analista sustenta a demanda para que os significantes que localizam a frustração apareçam. 

Outra, a de que a transferência é o sustentáculo da fala e que o analista, na transferência, se 

desdobra no Outro a quem o analisante se endereça. Assim, poderíamos dizer que sustentando a 

demanda, dirigida a ele enquanto Outro, o analista pode localizar os significantes da frustração 

do paciente, que o marcaram a nível de sua constituição com o Outro, e que o emperram em seu 
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caminho enquanto desejante. Apenas desta maneira, sua demanda pode ser desdobrada na forma 

de uma insistência do sujeito e não na forma de um estancamento. 

Se o trabalho com a demanda é um dos pontos nevrálgicos da análise, é necessário que 

atentemos também aos modos de identificação abordados por Lacan neste texto. Pois o sujeito 

dirige sua demanda ao Outro a partir do lugar que se constituiu nas identificações primárias. 

Assim, pela maneira como o paciente demanda na análise, é possível ter notícias do ponto em que 

este ficou com suas identificações. Deste modo, entramos agora no terceiro eixo dessa 

apresentação, que se constrói a partir da localização das diferentes identificações abordadas por 

Lacan neste texto. 

A primeira modalidade de identificação abordada é a identificação primária, essencial à 

constituição psíquica por permitir que a necessidade passe pelo aparelho significante e estabeleça 

um circuito ao Outro, endereçando uma demanda. Ela se dá a partir da onipotência materna pela 

qual as necessidades do sujeito são tornadas dependentes do aparelho significante. 

Na página 635, essa modalidade de identificação reaparece enquanto associada à 

assunção das insígnias do outro. É justamente após apresentar as três premissas do desejo que 

Lacan faz a seguinte consideração: "Isso (aqui ele se refere às premissas do desejo por ele recém 

elencadas no texto) visa a uma função totalmente diversa daquela da identificação primária 

anteriormente evocada, pois não se trata da assunção das insígnias do outro pelo sujeito, mas da 

situação de o sujeito ter que encontrar a estrutura constitutiva de seu desejo na mesma hiância 

aberta pelo efeito dos significantes naqueles que para ele representam o Outro, na medida em que 

sua demanda lhes está sujeita". 

Este trecho permite supor algumas consequências. Se a identificação primária é associada 

à assunção das insígnias do outro e a estrutura constitutiva do desejo deve ser encontrada na 

hiância aberta pelos efeitos do significante no Outro, é possível pensar que Lacan introduz aí que 

a identificação primária, tão fundamental à constituição psíquica, produz uma modalidade de 

identificação na qual o sujeito fica tomado por ela. Em “A Coisa freudiana”, ele nos avisa "que é 

na desagregação da unidade imaginária constitutiva do eu que o sujeito encontra o material 

significante de seus sintomas" (p. 428). Assim, ele parece indicar ser necessário que essa unidade 

imaginária do sujeito vacile para que essa hiância possa ser promovida. 

Pensamos que o caso do paciente de Ernst Kris pode nos auxiliar na localização da 

identificação às insígnias do outro. Cremos poder apreender aí qual seria o sentido da necessidade 

de hiância nos significantes provenientes do Outro. 

O drama subjetivo do caso é apresentado como uma inibição intelectual que impede o 

paciente de publicar suas pesquisas pelo receio de plagiar aquilo que ele não parece ser capaz de 
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produzir. Ernst Kris fundamentou sua interpretação no registro da realidade. Ele examina provas 

e se certifica de que seu paciente não é plagiário, o que o leva a interpretar de modo a pacificar a 

culpa do paciente experimentada pelo receio de ser plagiário. No entanto, segundo Lacan, ao se 

ocupar da realidade, Ernst Kris deixou de considerar o material que de fato nos interessa numa 

interpretação.  

Na página 599, observamos que a interpretação deve buscar captar o significante onde o 

sujeito se subordina a ponto de ser por ele subornado. E como a interpretação se produziria? 

Escutando a diacronia das repetições inconscientes naquilo que o sujeito conta de sua história a 

ponto de, nela, localizar um significante da sincronia que possibilite sua tradução. Em “A Coisa 

freudiana”, Lacan situa que a rede sincrônica é a rede dos significantes, na qual cada elemento é 

diferente dos outros. Já na rede diacrônica, o que encontramos são os significados, caracterizada 

por discursos concretamente proferidos e que reage historicamente à estrutura sincrônica. 

Se a história que o paciente conta é narrada em significados, ao contá-la, o paciente revela 

também os significantes no qual se localiza. O paciente de Ernst Kris já havia dado a conhecer 

que ter ideias era um recurso que o pai dele não dispunha". Pela rivalidade entre o pai e o avô 

pelo maior peixe fisgado na pescaria, Lacan escuta que o paciente estaria se referindo a um "nada 

a fritar" da parte do pai. 

Nesta via, o que Lacan considera que haveria de ter sido desdobrado? Que na posição de 

plagiário, ele está identificado à insígnia do pai: não ter ideias originais. Identificado à insígnia 

do pai de quem não é capaz de ter uma ideia própria, ele se subordina a essa insígnia de modo a 

preservar o pai, tornando-se também subornado por ela: ele, assim como o pai, não é capaz de ter 

uma ideia própria. 

Deduzimos que, se Lacan considera que a interpretação de Ernst Kris "passou ao largo", 

seria porque, ao pacificar o sujeito em sua fantasia de plagiador, ele não introduz a possibilidade 

para que o paciente possa desdobrar a sua necessidade de ter ideias próprias, reencontrando os 

significantes vindos do outro a partir de um outro lugar no qual ele possa se relançar. 

A segunda modalidade que o texto apresenta é a identificação com o objeto da  demanda 

de amor que promove abertura: "Não se deve confundir a identificação com o significante 

onipotente da demanda e a identificação com o objeto da demanda de amor" (p. 641). Este último, 

como regressão, por partir da demanda de amor, abre a sequência da transferência (p. 642). E já 

vimos qual é a possibilidade que se promove numa análise quando o amor entra em jogo: amando, 

o analisante vai buscar o que lhe falta, que será inadequado e, assim, aquilo que ele busca poderá 

ser relançado. 
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Avançando mais no texto, deparamo-nos com a identificação histérica, abordada pelo 

sonho da bela açougueira. É sabido que Lacan faz uso da estrutura do desejo histérico para 

depreender a estrutura do desejo humano enquanto desejo do Outro. Mas, pela identificação 

histérica, podemos nos interrogar acerca da função da insatisfação. Para tanto, recorremos ao 

sonho da bela açougueira. 

A paciente sonha que tem vontade de oferecer um jantar, mas se dá conta de que só lhe 

resta um pouco de salmão defumado, significante que vem representar o desejo de sua amiga. 

Tem a ideia de ir fazer compras, mas se lembra que é domingo e, assim, é levada a renunciar à 

sua vontade de oferecer um jantar. Ora, na véspera, a bela açougueira havia tido o desejo de caviar. 

Pela história da paciente, constituída pelo eixo diacrônico, temos notícias de que seu 

marido é um açougueiro, a quem lhe agrada um "naco de traseiro". Sua amiga, de quem o marido 

fala com louvor, é magra e, assim, não é feita para agradá-lo, uma vez que ele só gosta de carnes 

roliças. É por termos conhecimento, a partir da história contada pela paciente, de que seu marido 

é açougueiro, que podemos atribuir valor de significante sincrônico ao "caviar", pois por ser 

aquilo que seu marido, um açougueiro, não pode lhe oferecer, é aquilo que a ela é inacessível. O 

desejo de caviar é assim constatado como a metonímia tornada necessária pela falta-a-ser a que 

ele se atém. Que falta-a-ser é essa? 

Lacan atribui ao salmão a metáfora do significante caviar, operação metafórica esta que 

revela a identificação histérica ao desejo insatisfeito da amiga. Mas o que nos chama a atenção, 

nesse fragmento, é o fato de Lacan escrever, na página 632, "não teria também ele (o marido) um 

desejo que lhe fica atravessado quando tudo está satisfeito?". 

Na fantasia da bela açougueira, caso ela tivesse podido oferecer um jantar, a amiga 

poderia ter engordado e ele teria podido se satisfazer com ela. Mas, ao não poder oferecer um 

jantar, ela se identifica com o desejo insatisfeito da amiga, representado pelo salmão, mas 

reconhece também que há no marido um desejo insatisfeito. Apesar de estar tratando da 

insatisfação do desejo histérico, ao introduzir que, em seu marido, algo também fica atravessado, 

Lacan parece estender a insatisfação, fazendo com que esta ultrapasse o desejo da histérica e 

demonstre aquilo que é estrutural do desejo humano. 

Como construímos esses passos? O que está cadenciando o tópico V é a falta-a-ser, pois 

já vimos que a definição de desejo por Lacan aqui apresentada é a de desejo como a metonímia 

da falta-a-ser. Pensamos que a partir do apontamento da insatisfação também no campo de seu 

marido, Lacan cria a ocasião para introduzir o significante falo. Na página 633, ele escreve: "Ser 

o falo, nem que seja um falo magrelo, não está aí a identificação última com o significante do 
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desejo?". Ou seja, o falo seria o significante do desejo que, por não ser alcançado, mantém o 

sujeito no movimento metonímico. 

É a partir da localização do falo como significante do desejo que o segundo sonho do 

tópico V, é trabalhado e seu sentido será o encontro com a falta-a-ser. 

Trata-se do sonho da amante do paciente que sofre de impotência e, por isso, sugere que 

ela durma com um terceiro. Ao invés de atender à sugestão do parceiro, ela tem o seguinte sonho: 

"Ela tem um falo e sente-lhe a forma sob as roupas, o que não a impede de ter também uma vagina 

e, acima de tudo, de desejar que esse falo a penetre" (p. 637). Este sonho tem valor atribuído ao 

paciente por conta do efeito que produz nele: "Nosso paciente, ao ouvir isso, recupera no ato seus 

recursos e o demonstra brilhantemente à sua sagaz companheira" (p. 638). Como pode ter esse 

sonho produzido um efeito no qual este paciente, que padecia de uma impotência, pudesse vir a 

recuperar seus recursos? 

Há um ponto fundamental da história do paciente para que esse sonho possa ser 

trabalhado: sua mãe menosprezava o desejo de seu pai. 

Mas sua amante, mais ainda de ter tido esse sonho, diz ao paciente "que, em seu sonho, 

ter esse falo não fez com que o desejasse menos. Com o que, é sua própria falta-a-ser que é tocada" 

(p.639). Fixado na história dos pais, esse paciente não se via em condições de satisfazer sua 

amante, tendo em vista que a seu pai lhe era impossível satisfazer a sua mãe que desprezava a 

possibilidade de este satisfazer um desejo seu. Ao sonhar que tem um falo, mas que isso não faz 

com que o deseje menos, sua amante lhe transmite duas mensagens. Ela pode ser satisfeita e, 

ainda assim, permanecer com uma satisfação a ser satisfeita.  

O sonho indica ao mesmo tempo a possibilidade de uma satisfação e também uma 

satisfação que fica por ser satisfeita, pois, em última instância, o que esta sonhadora quer é ser o 

falo e não apenas tê-lo. Sua falta-a-ser, quando é tocada, deixa inscrito que sua satisfação plena 

não acontecerá, pois ser o falo lhe é impossível. Para esse paciente, o sonho de sua amante, 

acompanhado de seu dizer, lhe mostraria, nesta via, que, diferentemente de seu pai, ele pode 

satisfazer a amante que é passível de uma satisfação, mas ao mesmo tempo o libera da exigência 

de satisfazê-la plenamente, pois o sonho mostra que, ainda que com o falo e que com este falo a 

penetrando, ela segue desejando esse falo, uma vez que seu desejo é sê-lo, e não apenas tê-lo. 

Liberado da função de satisfazer a amante, o paciente pode então se satisfazer com ela e recupera 

o uso do órgão. 

Dessas passagens pelas diferentes modalidades da identificação, associadas aos 

fragmentos clínicos que estão a elas referidos ou que podem, a partir delas, ser articulados, 
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podemos depreender que Lacan está, neste texto, nos orientando a trabalhar com o imaginário 

pela via do simbólico.  

É de se notar que todas essas identificações são abordadas no tópico V - é preciso tomar 

o desejo ao pé da letra. Repetimos o nome deste tópico para salientar que se trata, o título já o diz, 

de abordar o desejo pela linguagem, ou seja, pelo simbólico. Então, se todas as menções a essas 

modalidades de identificação - lembrando que a identificação é do plano imaginário - estão 

contidas no tópico reservado à insistência do simbólico, isso não seria o mesmo que ler que o 

desejo se estrutura simbolicamente pelo imaginário? 

Repetidamente, encontramos que um dos problemas da prática analítica foi que esta 

passou a ser entendida a partir da finalidade de promover a identificação do analisante ao analista, 

ou seja, a identificação do Eu do analisante com o Eu do analista. Nessa direção, na página 646, 

encontramos que, ao invés de trabalhar com o desejo como a metonímia da falta-a-ser, os 

psicólogos trabalharam com o Eu enquanto metonímia do desejo. Ou seja, no lugar onde a falta-

a-ser deveria ser o eixo a partir do qual o desejo constitui o movimento insistente da metonímia, 

o Eu se introduz e, no lugar de uma falta que causa, o desejo se constitui a partir de uma 

identificação com o analista enquanto objeto. 

Como escreve Lacan na página 645, "o analista de hoje deixa seu paciente no ponto de 

identificação puramente imaginário". Pois a ordem simbólica exige pelo menos três termos, o que 

faz com que entre analisante e analista compareça o Outro. Assim, avisado desses problemas, 

Lacan tenta exaustivamente nos direcionar para um trabalho que aborde o imaginário pelo 

simbólico. Ele nos orienta, em seu texto de 1956, que a coisa que se apreende na relação analítica 

é o significante (p. 463). Ou seja, das identificações imaginárias que o sujeito traz à análise, 

devemos, simbolicamente, localizar os significantes que, se escutados e trabalhados, podem 

promover uma desagregação imaginária que permitam ao sujeito se relançar. 

Chegamos ao final desta apresentação e temos agora duas considerações a fazer. 

Buscamos abordar a falta-a-ser do analista como a condição que possibilita uma condução da 

análise que se encaminha para a falta-a-ser do sujeito. Esse enlaçamento da falta-a-ser do analista 

com a falta-a-ser do sujeito como direção da análise ganha corpo com o desejo do analista. Lacan 

termina esse texto questionando, na página 648, o que deve acontecer com o ser do analista em 

relação a seu desejo. E faz uma breve indicação de que esse desejo é carregado pela morte. 

O que viria a ser esse desejo carregado pela morte? Que, esvaziado de seu ser, o analista 

pode se valer do desejo do analisante para fazer do desejo deste seu próprio desejo. O analista 

toma o desejo do analisante enquanto seu para remeter ao mais-além que o desejo promove. Na 

tentativa de ser amado, o analisante busca receber do analista aquilo que lhe falta. O analista, 
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valendo- se do desejo do analisante, aceita o investimento de amor a ele dirigido e busca promover 

um desdobramento do desejo deste. 

É possível entender agora porque Lacan, ao promover uma aproximação entre a situação 

analítica e o jogo de bridge, introduz o quarto jogador. Já vimos que, dentre suas oposições à 

noção da situação analítica enquanto uma relação dual, estava o fato de que entre analista e 

analisante não há apenas outro e outro, mas há ainda a participação do Outro a quem a 

transferência imputa ao analista ser e a quem o analisante se endereça. Assim, apreendemos que 

há um terceiro que inviabiliza a noção da relação dual. Mas o que vem o quarto jogador fazer 

numa análise? Qual é esse quarto jogador? Seria justamente a morte enquanto parceira do analista. 

Pois é apenas tendo a morte de seu ser enquanto parceira que ele pode valer-se do desejo do 

analisante, aceitar o investimento de amor a ele dirigido, não se acreditar como sendo o objeto de 

amor do sujeito, mas, sabendo que esse objeto só pode existir enquanto inadequado, relançar o 

desejo do sujeito para o nível do mais-além: mais além do objeto e mais-além dele, analista. 

Assim, situamos também por que o amor é dar o que não se tem. Porque, como diz Lacan 

a respeito do significante falo na última página de seu texto, "recebê-lo e dá-lo são igualmente 

impossíveis", uma vez que seu desejo está em sê-lo. Assim, o segundo sonho vem demonstrar, a 

partir da posição da amante que sonha que tem o falo, mas continua desejando-o, que o desejo 

está, como gosta de escrever Lacan, alhures.  

É a partir desse desejo que está alhures, em outra parte, que podemos abordar a 

problemática da resistência. Já situamos, em alguma medida, a problemática em torno da 

transferência e da frustração. Mas há ainda a problemática em torno da resistência, elencada por 

Lacan como um dos conceitos cuja confusão, no seu entendimento, desencadeou os desvios da 

prática analítica. Onde esse conceito aparece neste texto e o que depreender dele? Na página 598, 

notamos que a transferência foi entendida como uma forma de resistência. No entanto, na página 

601, a resistência é redirecionada ao analista: "não há outra resistência à análise senão a do próprio 

analista". Na página 642, lemos que, "a resistência do sujeito, quando se opõe à sugestão, é apenas 

desejo de manter seu desejo". Por fim, na página 647, a resistência aparece enquanto resistência 

à declaração do desejo. E esta resistência diz respeito à incompatibilidade do desejo com a fala. 

As duas primeiras menções à resistência diferem das duas últimas e devem ser abordadas 

de forma separada. Quando Lacan introduz o axioma de que a resistência na análise é a resistência 

do analista, sua intenção é contrariar a suposição de resistência do sujeito ao tratamento. Onde a 

resistência foi entendida enquanto resistência à transferência como aquilo que faz a análise 

emperrar, se deveria ter lido a resistência enquanto a insistência do sujeito em sustentar seu desejo 

se opondo à sugestão por parte do analista. Ou seja, a resistência do sujeito se atualiza quando o 
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analista entra como aquele que pode fazer ao analisante uma sugestão. A resistência, nesse plano, 

é então uma resistência à sugestão e não ao desejo. 

Mas há, sim, um plano no qual a resistência que aparece na análise é do paciente e não 

do analista. No entanto, a resistência enquanto estrutural não é um empecilho à análise, mas sim 

a uma condição estrutural e por isso não se atribui um valor negativo a ela. Essa modalidade de 

resistência refere-se à impossibilidade de articular seu desejo em palavras, condição estrutural do 

desejo, que não pode ser nomeado.  

Com essas considerações acerca da resistência, podemos agora finalizar essa 

apresentação. Intencionamos, com a escrita sobre os três eixos dessa apresentação, ter tocado, ao 

menos minimamente, nos 6 pontos da direção do tratamento elencados por Lacan na página 647. 

Estes perpassam a função da fala na análise, assumindo a dificuldade no seu empreendimento: 

pela importância de não responder à demanda do paciente; pelo caminho que deve ser percorrido 

em direção ao desejo e, por fim, pela incompatibilidade do desejo com a fala, devido à resistência 

estrutural.  

Esperamos ter conseguido explicitar que é com a falta-a-ser do analista que, ao não entrar 

com seu ser na análise, podendo assim se desdobrar nesse Outro a quem o paciente fala, não 

encarnando o objeto que ele procura e não respondendo à sua demanda, que o circuito da fala se 

mantém aberto para a possibilidade da fala plena de onde o sujeito pode ser direcionado no 

caminho do seu desejo. Esse desejo, como vimos, por ter no falo seu significante, não será 

encontrado, mas apenas buscado, pois, estando alhures, ele não está apenas em outra parte, para-

além e para-aquém da demanda. Ele está, sobretudo, entre palavras. Articulável, mas não 

articulado. 
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