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Daniele Rosa Sanches 

 

No começo da experiência analítica, 
vamos lembrar, foi o amor.  

(Lacan, p. 12) 

 

Durante séculos, não se fez outra coisa, senão debater o amor – diz Lacan em uma 

das aulas de abertura do seminário 8: A Transferência (x). A retomada do tema do amor 

é atravessada por um longo comentário sobre o Banquete, de Platão. No comentário, 

Lacan situa, dentre tantas outras coisas, que Sócrates se desloca e se destaca, justamente 

por não colocar o amor em lugar tão elevado, mas, apesar de bem situado em relação ao 

que se pode alcançar através do saber sobre o amor, Lacan descarta a possibilidade de 

assemelhar a posição do analista à posição socrática. Há em Sócrates uma esquiva retórica 

que nega algo que o analista oferece. O analista se faz um endereço ao qual o sujeito 

dirige o amor. Sócrates esquiva-se e recusa-se a ser esse endereço. Assim, o interesse de 

Lacan no Banquete não está em aprender nada com Sócrates, mas sim em outro lugar:  

Chegamos até ai pela via da análise, dos efeitos da linguagem sobre 
o sujeito. É muito estranho que uma dialética do amor, a de Sócrates, 
que se fez por inteiro, precisamente por meio da dialética e através 
de uma prova dos efeitos imperativos da interrogação como tal, não 
nos leve ao mesmo entroncamento. Ela faz muito mais: permite-nos 
ir mais além e captar o momento de báscula, de virada onde, da 
conjunção do desejo com seu objeto inadequado, deve surgir essa 
significação que se chama amor (p. 42) 

Disso decorre que, para que haja amor é necessária uma condição inadequada do 

objeto. Ao contrário do que costumamos pensar, a figura do amor não é a figura de um 

encaixe. O amor, em termos lacanianos, não faz par. O amor emerge de uma experiência 

de desencaixe. A Disney, as suas princesas e seus príncipes, que fizeram um loteamento 

da infância no mundo ocidental, fornece aos ideais de várias gerações uma concepção de 

amor como encaixe, como união, como simbiose. Claro que ela não é a pioneira. A 

narrativa Bíblica é essa também. Amor é o encaixe eterno do pecado com o perdão. Um 

par, há dois que fazem um completo, tal como o Yin-Yang do taoísmo.  
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Ora, não é que para psicanálise a ideia de amor é falaciosa. Acusam 

equivocadamente os psicanalistas de serem muito pessimistas quanto ao amor ou até 

contrários à ideia do amor. A psicanálise não é contra o amor, a psicanálise simplesmente 

crê no avesso da imagem da completude: o amor surge do desencaixe, da conjunção do 

desejo com seu objeto inadequado e não com seu objeto adequado. O objeto adequado 

veste todas as fantasias de um falo imaginário (φ). O inadequado é aquele que escapa e, 

justamente por isso, é objeto causa de desejo. Um objeto inadequado é aquele que é bem 

sucedido em mobilizar o sujeito pela falta e não pela completude. 

Na literatura não há busca pela completude mais simpática do que a história da 

rosquinha mal desenhada que procura pela vida o pedaço que lhe falta – condição 

ilustrada no livro A parte que falta, da autora Jout-Jout. Nas grandes páginas em branco 

do livro infantil, uma rosquinha irregular procura a parte que falta em si, parte que se 

assemelha a um pedaço de pizza que foi roubado da totalidade da roda. Ao se deparar 

com seu pedaço perfeito que havia sido perdido, a rosquinha o incorpora. Ela está 

finalmente completa e, neste exato instante, ela para de viver. Ao encontrar o objeto que 

encaixa perfeitamente, a rosquinha entra em tamanha sintonia de movimento que não vê 

mais nada ao redor. Ao alcançar o sentido que tanto procurava para sua vida, ela 

desaparece da vida. Eis aí a definição do conceito de afânise, para Lacan, ou seja, quando 

há a formação de sentido num lugar, o sujeito desaparece em outro. Fading do sujeito que 

revela sua divisão estrutural pela linguagem, que ele designou nas aulas alienação e 

separação, do seminário 11:  

A alienação consiste nesse vel que – se a palavra condenado não 
suscita objeções da parte de vocês, eu a retomo – condena o sujeito 
a só parecer nesta divisão que venho, me parece, de articular 
suficientemente ao dizer que, se ele aparece de um lado como 
sentido, produzido pelo significante, do outro ele aparece como 
afânise (Lacan, 1964, p. 199) 

Podemos localizá-la em nosso esquema dos mecanismos originais da alienação, esse 

Vorstellungsreprasentaz, nesse primeiro acasalamento significante que nos permite 

conceber que o sujeito aparece primeiro no Outro, no que o primeiro significante, o 

significante unário, surge no campo do Outro, e no que ele representa o sujeito, para um 

outro significante, o qual outro significante tem por efeito a afânise do sujeito. Donde, 

divisão do sujeito – quando o sujeito aparece em algum lugar como sentido, em outro 
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lugar ele se manifesta como fading, como desaparecimento. Há então, se assim podemos 

dizer, questão de vida e de morte entre o significante unário e o sujeito enquanto o 

significante binário, causa de seu desaparecimento. O Vorstellungrepräsentanz é o 

significante binário. (Lacan, 1964, p. 207) 

O conceito de afânise e a noção de liberdade 

Creio que um dos grandes legados conceituais do seminário 8 é a elaboração do 

conceito de afânise, articulado por Lacan ao designar o fading do sujeito, o 

desaparecimento e a grande pertinência do conceito é que tenta articular o 

desaparecimento do sujeito na medida em que ele realiza algo. O sujeito alcança um efeito 

de sentido e, aí, ele desvanece. Para exemplificar o conceito que é um paradoxo, Lacan 

recorre à dinâmica das fantasias obsessivas. O obsessivo é, sempre será, um obcecado em 

tentar sustentar a parte que falta. Não só a si mesmo, mas também ao outro. Lacan 

compara o sujeito obsessivo à rã que deseja ser boi. Ela sustenta, leva tão a sério a 

possibilidade de enormidade de si a ponto de estourar. 

(...) Na base da experiência do obsessivo, existe sempre o que 
chamarei de um certo receio de desinflar, relacionado com a inflação 
fálica. De certo modo, a função Φ do falo não poderia ser mais bem 
ilustrada nele do que do que pela fábula da rã que quer se fazer tão 
grande quanto um boi. O miserável animal, como sabem, inchou 
tanto que estourou. (Lacan, p. 253, 1960/61) 

Lacan recorreu à fábula da rã; particularmente, acho mais simpática a fábula da 

rosquinha. De qualquer modo, a estrutura do conto é a mesma. De tão infladas e 

completas, rosquinha ou rã, ambas estouram a possibilidade de estar na vida ao encontrar 

com o sentido pleno que buscavam para ela. O sentido anuncia a presença de suportes na 

linguagem a partir dos quais significante e significação se uniram fazendo signos ao 

sujeito, o que Lacan designa como os derivados da função do falo. 

É aquilo que a experiência nos mostra de modo muito manifesto na 
estrutura do obsessivo. A colocação em função fálica não é, aí, 
recalcada, isto é, profundamente escondida, tal como na histeria (p. 
251). [...] O signo da função fálica emerge de todas as partes no nível 
da articulação dos sintomas. (p. 251) 

Lacan é claro ao articular que, na estrutura de funcionamento do obsessivo, a 

função fálica opera a céu aberto, ao contrário daquilo que ocorre na histeria, sempre 
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ocupada em camuflar o lugar obscuro no qual resguarda o falo. Na neurose obsessiva, a 

função Φ do falo ganha suportes imaginários (φ) palpáveis: O φ é, de alguma maneira, a 

unidade de medida, onde o sujeito acomoda a função a, ou seja, a função dos objetos de 

seu desejo (p. 250). Corporificado e elaborado em sintomas, acomodar a função a é poder 

oferecer desenhos a algo que falta. Faltava ao homem dos ratos completar a dívida 

paterna, em alemão, ratten, algo que do significante corporifica o suporte ao rato que 

incide na fantasia de Ernest Lorenz, o paciente de Freud, afirma Lacan: 

O rato simboliza, ocupa propriamente o lugar daquilo a que chamo 
φ, na medida em que é uma certa forma de redução de Φ, e mesmo 
a degradação deste significante. Vamos ver o que nos permite dizê-
lo. Com efeito, o que representa Φ? 

A função do falo em sua generalidade, para todos os sujeitos que falam, e trata-se de 

perceber seu estatuto no inconsciente, a partir do ponto em que nos é dado na 

sintomatologia da neurose obsessiva, onde esta função emerge sob formas degradadas (p. 

251). 

 Na neurose obsessiva, os suportes imaginários que sustentam o signo da 

completude do Outro ganham contornos que cristalizam os sujeitos a posições de 

existência a partir das quais a pauta da vida passa a gerir esses múltiplos pedaços que 

faltam para completar a si e ao outro. E isso é teorizado por Lacan, desde o Seminário 5. 

Assim, o grande avanço conceitual dado por Lacan no seminário 8 é o fato de estabelecer 

que nem tudo que o obsessivo vive é vivido, imediatamente como falácia, como engodo. 

O obsessivo é a rosquinha que não se dá conta tão facilmente que sustentar o signo da 

completude implica em desaparecimento. Esse desaparecimento ocorre justamente 

quando o sujeito pensa que realiza a potência: 

Jamais, parece-me, apontou-se para esta coisa tão simples e tão 
tangível nas histórias do obsessivo. Quando este está numa certa via 
de pesquisa autônoma, de auto-análise, se quiserem quando ele 
avança no caminho do que se chama, qualquer que seja sua forma, 
realizar sua fantasia, é aí mesmo que convém empregar o termo 
aphanisis. (Lacan, p. 252, 1960/61 – grifos do Lacan) 

Por isso, Lacan avança ao dizer que é justamente nas cenas onde o sujeito crê 

encontrar sua maior potência, justamente ali, ele entra em afânise e, para ilustrar isso, 

recorre ao paradigma da potência masculina: a ereção.  
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Se empregamos este termo, é para designar inicialmente uma 
aphanisis natural e comum, que se refere ao poder limitado que o 
sujeito tem para manter a ereção. O desejo tem, com efeito, um ritmo 
natural. Antes mesmo de evocar os extremos da incapacidade de 
sustentação, as formas mais inquietantes da brevidade do ato, pode-
se observar que o sujeito se defronta, aí, com algo como um 
obstáculo, uma escolho que é básico na sua relação com a fantasia. 
(Lacan, p. 252, 1960/61) 

Se existe, pois, no obsessivo esse temor da aphanisis que Jones 
sublinha, é na medida, e unicamente na medida em que ela é a 
colocação a prova, que sempre resulta em derrota, da função Φ do 
falo. (Lacan, p. 253, 1960/61) 

 A derrota da função Φ do falo implica que há uma vitória do falo como signo da 

potência. A preocupação da manutenção do signo é a ambiguidade que cristaliza os 

efeitos de alienação, sem possibilitar a propulsão à separação. Toda ambiguidade do signo 

se prende ao fato de ele representar algo para alguém – diz Lacan no Seminário 11 

(p.197). Além de códigos, a sociedade compartilha signos dessa potência de tal forma que 

isso em nada é exclusividade dos obsessivos. Os signos da potência são facilmente 

associados aos lugares de poder difundidos por significantes do saber, do dinheiro, do 

status social, enfim, múltiplos signos que representam algo para alguém que não é 

exatamente alguém, mas sim um campo, o campo do Outro entendido como um tesouro 

que produz significantes ávidos por se acomodarem a serem suportes desse signo. 

 

O amor como um dos signos do falo 

Não há sujeito sem, em alguma parte, afânise do sujeito, e é nessa alienação, nessa 
divisão fundamental, que se institui a dialética do sujeito.  

(Lacan, sem. 11, 1964, p. 209) 

 

 Ocorre que não há lugar mais carregado de significação fálica do que o amor. O 

amor é um dos índices do lugar do sujeito no campo do Outro a partir do qual emerge a 

significação de ser amado. O amor é significante que faz signo da figura da completude.      

 

O significante produzido no campo do Outro faz surgir o sujeito de 
sua significação. Mas ele só funciona como significante reduzindo o 
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sujeito em instancia a não ser mais do que um significante, 
petrificando-o pelo mesmo movimento (p. 197) 

Um analista percebeu isso, num outro nível, e tentou significá-lo 
num termo que era tão novo e não foi depois jamais explorado no 
campo da análise – a afânise, o desaparecimento. Jones, que a 
inventou, a tomou por algo bastante absurdo, o medo de ver 
desaparecer o desejo. Ora, a afânise deve ser situada de maneira mais 
radical nesse movimento de desaparecimento que qualifiquei de 
letal. De outro modo ainda, chamei esse movimento de fading do 
sujeito. (p. 197) 

Ora, o estado amoroso  – aqui o amor tal como todos o visualizam, ou seja, como 

sinônimo de encaixe – é, evidentemente um dos maiores signos da potência de qual a 

humanidade tem notícia. Ser amado é, e desde sempre foi, condição atrelada à própria 

ideia de existência; signo que percorre desde os religiosos até os ateus convictos, além 

dos próprios lacanianos que, certamente, fazem passar algo da significação do amor, 

embutido na noção de desejo e isso não é retórica, é fato clínico. Que a existência de uma 

criança que vem ao mundo preservada num lugar de amor não implica nos mesmos 

destinos de miséria subjetiva daquela criança que veio ao mundo no lugar de resto ou 

dejeto, não apenas resto da mãe, do pai, mas o lugar de dejeto de uma sociedade inteira.  

Todos sabem o quão comprometida é a dialética desejante da maioria das crianças que 

vivem em situação de abrigo. Elas, mais do que qualquer um, sabem que um dos signos 

de potência subjetiva mais irredutível que habita o imaginário da humanidade é a espera 

do momento que serão amadas por uma família. E, então, a possibilidade para sair do 

lugar de resto para assumir o lugar de falo para o outro torna-se ali desenhada.  

Assim, o amor se faz signo de uma potência. Um signo que atende à promessa 

universal de dar sentido a uma vida. Tão logo as crianças são adotadas e, imediatamente, 

sentem seu próprio desaparecimento, pois o sentido pleno, que esperaram ansiosamente, 

tal como o pedaço que faltava, é o mesmo sentido que causa efeito de apagamento da sua 

existência, noutro lugar. Os relatos de adaptação conturbada, turbulenta, contraditória nas 

famílias dedicadas à adoção são a regra e não a exceção. A conquista do significante 

amado no campo do Outro se manifesta como fading no campo do sujeito, na medida em 

que isso não completa a totalidade da sua existência. Amado ali. Abandonado outrora. 

Num campo, sentido. Noutro campo, desaparecimento.   
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Podemos localizá-la em nosso esquema dos mecanismos originais 
da alienação, esse Vorstellungsreprasentaz, nesse primeiro 
acasalamento significante que nos permite conceber que o sujeito 
aparece primeiro no Outro, no que o primeiro significante, o 
significante unário, surge no campo do Outro, e no que ele representa 
o sujeito, para um outro significante, o qual outro significante tem 
por efeito a afânise do sujeito. Donde, divisão do sujeito – quando o 
sujeito aparece em algum lugar como sentido, em outro lugar ele se 
manifesta como fading, como desaparecimento. Há então, se assim 
podemos dizer, questão de vida e de morte entre o significante unário 
e o sujeito enquanto o significante binário, causa de seu 
desaparecimento. O Vorstellungrepräsentanz é o significante 
binário. (p. 207) 

É no que seu desejo está para além ou para aquém no que ela diz, do 
que ela intima, do que ela faz surgir como sentido, é no que seu 
desejo é desconhecido, é nesse ponto de falta que se constitui o 
desejo do sujeito. O sujeito – por um processo que não deixa de 
conter engano, que não deixa de representar essa torção fundamental 
pela qual o que o sujeito reencontra não é o que anima seu 
movimento de tornar a achar – retorna então ao ponto inicial, que é 
o de sua falta como tal, da falta de sua afânise. (p. 207) 

O amor traveste-se de signo quando sustenta num sujeito a imagem de ver-se falo 

para outro, posto que é amado pelo outro. Função que implica o desempenho de uma 

alienação intrínseca ao relatos entre mães e filhos, ao relato entre amantes e namorados. 

Todo analista deve ter vivido, inúmeras vezes, experiências clínicas nas quais seus 

pacientes que se narram apaixonados tendem a fazer uma eliminação de assuntos gerais 

para fazer da análise a narrativa do encontro com aquele objeto até então, adequado. A 

chagada de um filho, a chegada de um novo amor. Tal qual a rosquinha que encontra seu 

pedaço, as análises dos apaixonados, por mais que a experiência seja vivida com 

incertezas, descompassos, frustrações, elas carregam a certeza íntima de que aquele 

objeto deve ocupar o lugar do par que faltava. Objetos amados como adequados que 

carregam o rótulo de seres insubstituíveis.    

 

A transferência como um dos signos do amor 

Hoje, tendo a abordar mais de perto, a questão da transferência, vamos poder 
esclarecer ainda mais essa crítica. Isso exige que entremos numa articulação precisa 

do que é a função do falo, especialmente, na transferência. (p. 249) 

Esta função tentamos articulá-la com a ajuda dos termos Φ e φ. (p. 249) 
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Se o amor faz signo fálico e se, no início da experiência analítica, é o amor, então, 

há um paradoxo envolvido na ideia de que uma análise se desenrola no amor de 

transferência. Como todo amor, não há como o amor transferencial escapar de ser signo 

de uma potência.  A análise, torna-se o lugar de adoção do sujeito do inconsciente, lugar 

hipotético onde finalmente julga-se poder existir e falar livremente. O amor de 

transferência sustenta a ideia de o sujeito existir num lugar destacado, diferencial a cada 

vez que vai ao divã. Ocorre que, como todo amor, enquanto emerge o sentido num lugar, 

há o fading do sujeito noutro lugar. Ou seja, a própria ideia que dá a condição de cura de 

uma análise, carrega em si a contradição de implicar o desaparecimento do sujeito. Há, 

evidentemente, afânise do sujeito implicado no amor de transferência que, tal como todo 

amor, confere um campo de sentido concernido entre analista e analisante. A coisa se 

complica em termos teóricos, pois, no Seminário 8, Lacan teoriza a condição de agalma, 

o suporte do brilho do objeto como necessário ao estabelecimento da transferência. O 

brilho dá suporte à manutenção do amor transferencial e, segundo teorizado pelo próprio 

Lacan, onde o sujeito se vê muito bem instaurado no campo do Outro, ele se sabe 

afanisado noutro lugar. 

Assim, o desfecho de uma análise deve considerar a possibilidade de inaugurar 

um amor que não provoque a afânise do sujeito. Enquanto o amor se sustentar como 

contorno de sentido para a existência do sujeito, há, por outro lado, o fading se impondo 

por estrutura. Em teoria lacaniana, as análises se julgam acabadas quando há queda do 

suposto saber. O suposto saber tangencia o brilho necessário ao diálogo sobre o amor, 

agalma sem o qual a relação amorosa não ocorre. Entretanto, talvez conceituar a queda 

do suposto saber não significa, necessariamente, a quebra, a ruptura, o encerramento da 

transferência. Ao contrário, pode significar a inauguração de uma mutação na estrutura 

do amor. Ele deixa de ser signo, para tornar-se um traço ou assinatura de um laço de uma 

experiência clínica, vivida em análise. No início, era o amor. No final, ainda o amor. Não 

como signo, mas como traço, como resto da experiência vivida. 

 


