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O interesse em trabalhar uma elaboração sobre o complexo de castração veio pela 

observação da repetição e ênfase dada por Lacan a esse conceito. Lacan o articula dentro 

do Seminário 8, vinculando-o em relação à transferência, ao direcionamento de uma 

análise e à posição do analista. 

Logo no início de seu seminário, Lacan evoca os efeitos do amor que ocorrem 

dentro da relação transferencial, dizendo que a cena analítica equivaleria ao leito de amor 

e, retomando o que havia indicado em seu seminário anterior, sobre a Ética da Psicanálise, 

diz que o analista não está em sua função para fazer o bem, mas para que o paciente possa 

amar. Dessa forma, através da própria natureza da transferência, o que falta ao sujeito, ele 

vai aprender amando. A falta seria o elemento essencial que articula o sujeito pela via da 

transferência. 

Essa concepção vem também do retorno ao que Freud já havia deixado indicado 

em seu texto “Análise Terminável e Interminável”, onde nos diz que, ao atravessar a 

análise, o sujeito se depara  com o rochedo da castração. 

Como leitores de Freud, vocês já devem saber bem algo sobre o que, 
pelo menos à primeira vista, aparece como o paradoxo do que se 
apresenta a nós como término da análise. O que nos diz Freud? Senão 
que, no fim das contas, o que vai encontrar, no término, quem segue 
este caminho não é outra coisa, essencialmente, além de uma falta. 
Quer chamem a essa falta de castração ou Penisneid, isso é signo, 
metáfora. (p.55) 

Assim, Lacan nos provoca enquanto analistas, na página 136, dizendo: "Se a 

castração é aquilo que se deve aceitar no último termo da análise, qual deve ser, então, o 

papel da cicatriz da castração no érôs do analista?" 

Avançando com os seus desenvolvimentos, nos deparamos com sete capítulos, 

que foram agrupados na temática "O objeto do desejo e a dialética da castração", tendo 
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como ponto ápice da elaboração, no que se refere à castração, o capítulo intitulado “Psiquê 

e Complexo de Castração”. 

Questionando-se sobre a questão da transferência nos dias atuais e dirigindo suas 

críticas ao modo de abordagem de analistas pós-freudianos e à noção de 

contratransferência, Lacan diz que o que essas produziriam seria exatamente o 

escamoteamento da castração, operação que já é feita pelo próprio sujeito. 

Percorremos então, através de sua elaboração, os caminhos das fases da migração 

da libido atravessadas pelo infans, a relação entre demanda e desejo em seu percurso de 

constituição subjetiva e entrada na linguagem, tendo assim a formação do sujeito e o 

estabelecimento de sua relação com o desejo. 

Lacan retoma as fases oral, anal e genital, cada uma vinculada ao seu objeto 

correspondente: seio, fezes e falo. Assim, acompanhamos o caminho da posição 

privilegiada que cada objeto vai assumindo no decorrer da constituição do desejo do 

sujeito e do enigma do desejo do grande Outro. 

Cada uma dessas fases marca um momento de importância através dos processos 

da constituição psíquica. Na fase oral, o momento inaugural do encontro com o objeto, 

pela via da amamentação/alimentação abre a passagem para o acesso aos objetos 

disponíveis no campo ofertado pelo Outro. 

A fase anal oferece as pistas para o infans sobre sua diferenciação, por intermédio 

do objeto excremento. Aqui, ele não mais demanda pela comida e aguarda ser atendido, 

mas também passa a ser demanda a sua evacuação ou a retenção. 

Lacan nos diz, na página 270, que  

nessa metáfora, o que o sujeito pode dar está exatamente ligado 
àquilo que ele pode reter, a saber, seu próprio dejeto, seu 
excremento. É impossível não se ver aí algo de exemplar, 
indispensável de se designar como o ponto radical onde se decide a 
projeção do desejo do sujeito no Outro. 

É na fase genital que o complexo de castração é articulado com o objeto fálico, 

sendo este o objeto privilegiado no campo do Outro, um objeto que vem em dedução do 

estatuto do Outro como tal (p. 273) e, dessa forma, se diferencia dos objetos oral e anal. 

O que Lacan introduz aqui é que essa articulação da castração se promove 

considerando os efeitos do significante, o falo aqui é diferenciado de sua função orgânica, 

mas entendido como significante. 
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Significante da falta do Outro, é o que se apresenta ao sujeito enquanto enigma do 

desejo, sendo o fundamento estrutural da castração. Assim, a castração se instaura a partir 

da incógnita sobre esse desejo do Outro e sua decorrente falta de resposta. Mas, nessa 

operação, o objeto fálico não corresponde ao signo que completaria a falta, o que, na 

verdade, ele produz é o encobrimento da própria falta. Temos, então, que a função do falo 

é a de ser a raiz da falta de significante,;ele não surge porque falta esse significante com 

o objetivo de completá-lo, mas justamente para apontar essa falta. 

Buscando dar sustentação às elaborações sobre o complexo de castração na fase 

genital, Lacan recupera o mito de Eros e Psique, porém, não pela via da narrativa de 

Apuleiro, mas pela representação em quadro produzida pelo artista maneirista Jacopo 

Zucchi. No quadro “Psique sorprende Amore”, é a partir da forma e dos elementos 

originais utilizados para a representação desse mito (arma e luz) que Lacan evidencia os 

elementos que se apresentam  no complexo de castração. 

Assim, o mito apresentado não se refere ao romance do casal, das relações entre 

homem e mulher, mas das relações entre alma e desejo. A imagem é sobrepõe o ponto de 

produção do complexo de castração com ponto do nascimento da alma. Um se dá em 

decorrência direta do outro. 

Pelo mito de Psique, temos o nascimento da alma, quando esta se defronta com a 

castração e, assim, pode percorrer o caminho de seu desejo. Observamos, nessa 

articulação, a metáfora para o nascimento do sujeito. 

Acompanhar a estruturação do sujeito é de extrema importância, pois  na relação 

transferencial, não se trata do eu da razão, do cogito cartesiano nem de um objetivo em 

conquistar um ego forte, mas, sim, da relação do analista com o sujeito do inconsciente, 

esse sujeito, tal como diz Lacan, que a psicanálise propriamente subverte (808), um 

sujeito que não sabe que está falando. 

Pela leitura do texto “Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo”, também 

estudado dentro do Instituto Vox, na atividade sobre os Escritos, não passamos ilesos à 

menção e ao destaque dado ao complexo de castração. Lacan aponta a castração como a 

própria mola mestre da subversão do sujeito e diz que, a partir de Freud, que introduz o 

conceito dentro da formação do desejo, o complexo de castração já não pode ser ignorado 

por nenhum pensamento sobre o sujeito ( referência à página 835). 
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Nesse texto, Lacan, apresenta as elaborações de sua teoria, desenvolvidas 

principalmente em seus Seminários 5, Formações do Inconsciente ,e Seminário 6, O 

desejo e sua interpretação no que tange construção do grafo do desejo. 

Podemos, a partir dos pontos do grafo, acompanhar de uma outra forma a 

representação do processo de estruturação do sujeito, assim como sua relação com o 

desejo e os diversos pontos que participam desse processo, como fantasia, gozo, ideal de 

eu. O grafo apresenta o conjunto de relações entre pontos que passam por processos não 

são somente cronológicos, mas lógicos e que se ligam em uma dialética entre si. 

Ou seja, a dialética do desejo ou da castração é uma dialética que envolve repetição 

de tempos, se configurando em um circuito que se relaciona com o tempo de repetição na 

experiência de análise. 

O ponto de início dessa construção se dá na representação da entrada do sujeito na 

linguagem, momento inaugural da constituição subjetiva. O sujeito, enquanto dividido, 

pelos efeitos da linguagem, se direciona ao Outro, que está no lugar da fala. 

É pela via do processo de constituição imaginária, através do estádio do espelho, 

que o sujeito passa a reconhecer a si mesmo enquanto imagem, em uma unidade total. 

Dessa forma, entendendo-se enquanto eu, há uma identificação em um eu ideal e, 

consequentemente, em um ideal de eu, que captura o sujeito a se manter na imagem 

idealizada pelo Outro. 

Aqui está a fixidez no significante recebido pelo Outro, pois esse processo, 

nomeado como imaginário, se dá em relação íntima com o simbólico, pois é o suporte 

significante, das palavras que vem do Outro que garantindo a identificação com a imagem 

do espelho. 

A constituição pelo imaginário e, paralelamente, pelo simbólico implica o 

processo de ser reconhecido, mas também de reconhecer o Outro, podendo então se dirigir 

à ele. Será, então, também mediado por essa relação que o sujeito colherá os significantes 

de sua demanda que dará acesso ao desejo. Essas demandas de satisfação poderão ser em 

maior ou menor grau atendidas. 

Por via dos momentos de falta, onde sua demanda não será atendida, é que o 

sujeito nota que o outro não está sempre presente; há uma alternância entre 

presença/ausência que se dá ,pois o Outro, enquanto também castrado, é desejante. Dessa 

forma, o sujeito irá se questionar sobre esse desejo, para que possa investir na 
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possibilidade de se colocar como objeto. Assim, há um empenho na procura por objetos, 

signos do desejo desse Outro. 

É pela via da dimensão da falta do Outro que há uma descoberta feita pela criança 

de que ela não será responsável pela completude do Outro, porém, mesmo assim, irá se 

esforçar para, pela via do ideal, se tornar esse objeto, completando ,assim, sua fantasia. 

Essa castração do Outro será o fundamento daquilo que o sujeito se esforçará para 

encobrir, articulando os elementos constitutivos na construção de sua fantasia. Se o desejo 

do Outro revela que há uma falta, a fantasia buscará circunscrevê-la, com a finalidade de 

escamoteá-la, assim como relacionado por Lacan, ao comentar  a representação de Eros e 

Psique. 

Essa posição que o sujeito ocupa na fantasia, será aquela que ele ocupa diante ao 

desejo e com a qual ele passará a se contar, empenhando-se em se manter em 

correspondência ao que ele supõe que o Outro deseja dele. Nessa operação, o que ocorre 

é a própria desaparição de cena do sujeito do desejo. 

O sujeito age na vida dessa forma, de maneira inconsciente e até pode obter 

algumas realizações, porém, geralmente, é no momento que esse suposto equilíbrio é 

abalado que há uma procura por um analista para que possa ser resolvido seu sofrimento. 

Durante um processo analítico, o analista empresta sua presença para que o sujeito 

à sua frente possa coloca-lo nesse lugar substituto do grande Outro, dirigindo, assim, sua 

demanda. É justamente por esse escamoteamento de a castração não ser eficaz, que há a 

possibilidade para, através do vazio da falta, o sujeito possa demandar de seu analista e, 

por essa via, ter a chance de ser direcionado ao desejo. 

Assim, nessa relação, o que está em jogo não é que ele não recolha ideais e 

demandas do analista, mas que, podendo se haver com o vazio, ele possa avançar em um 

deslocamento. É justamente por existir a condição de demandar do outro, insistindo em 

uma posição de gozo e receber dele os efeitos da castração é que a demanda pode ser  

modificada a título do desejo tanto quanto da fantasia. 

Por esse motivo, Lacan dirige suas críticas aos analistas pós-freudianos que 

trabalham pela via da compreensão de seus pacientes. Compreender é estar no plano da 

demanda. É preciso que o analista direcione o sujeito para o mais além, mais além dessa 

demanda e, por isso, ele precisa estar ciente de sua própria castração e essa operação não 
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é sem custos. O analista paga pelo seu ofício, com seu ser, com suas palavras e com seu 

juízo, como aponta Lacan nas elaborações acerca da direção do tratamento. 

E, para sustentar esse custo, é preciso que o analista tenha passado pela mutação 

de um desejo, para que, então, transferido com a teoria psicanalítica, e com os sujeitos 

que se dirigem a ele, possa ser quem sustentará o vazio que direciona o sujeito a à busca 

de seu desejo. 
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