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A arte de perder
Elizabeth Bishop

A arte de perder não é nenhum mistério;
tantas coisas contêm em si o acidente
de perdê-las, que perder não é nada sério.
Perca um pouquinho cada dia. Aceite, austero,
a chave perdida, a hora gasta bestamente.
A arte de perder não é nenhum mistério.
Depois perca mais rápido, com mais critério:
lugares, nomes, a escala subsequente
da viagem não feita. Nada disso é sério.
Perdi o relógio de mamãe. Ah! E nem quero
lembrar a perda de três casas excelentes.
A arte de perder não é nenhum mistério.
Perdi duas cidades lindas. E um império
que era meu, dois rios, e mais um continente.
Tenho saudades deles. Mas não é nada sério.
- Mesmo perder você (a voz, o riso etéreo
que eu amo) não muda nada. Pois é evidente
que a arte de perder não chega a ser mistério
por muito que pareça (Escreve!) muito sério.
(Tradução de Paulo Henriques Britto)

One Art
Elizabeth Bishop

The art of losing isn’t hard to master;
So many things seem filled with the intent
to be lost that their loss is no disaster.
Lose something every day. Accept the fluster
of lost door keys, the hour badly spent.
The art of losing isn’t hard to master.
Then practice losing farther, losing faster:
places, and names, and where it was you meant
to travel. None of these will bring disaster.
I lost my mother’s watch. And look! my last, or
next-to-last, of three loved houses went.
The art of losing isn’t hard to master.
I lost two cities, lovely ones. And, vaster,
some realms I owned, two rivers, a continent.
I miss them, but it wasn’t a disaster.
- Even losing you (the joking voice, a gesture
I love) I shan’t have lied. It’s evident
the art of losing’s not too hard to master
though it may look like (Write it!) like disaster.
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RESUMO
O objeto desta tese é a relação entre a noção de imaginarização e estado depressivo
neurótico na contemporaneidade, tendo como lente teórica a psicanálise freudiana e
lacaniana. O objetivo geral da tese é construir a ideia de imaginarização, a partir de Lacan,
a fim de compreender e contribuir para manejar, na clínica, o estado depressivo neurótico,
cada vez mais presente na clínica psicanalítica contemporânea. A breve elaboração de
Lacan sobre o termo ‘imaginarização’ aponta para a relação que o sujeito neurótico
estabelece com dois pilares da função do desejo: a imagem especular e o a, objeto causa
de desejo, que funcionam como suporte da relação imaginária constituída pela fantasia.
A questão norteadora pode ser assim formulada: que tipo de resposta o sujeito desejante
pode dar diante das demandas contemporâneas de satisfação imediata? A hipótese desta
investigação é de que, no âmbito do estado depressivo neurótico, há uma predominância
da imaginarização em função tanto do valor dado à imagem especular, quanto do modo
pelo qual o sujeito estabelece relação com o objeto a, buscando um complemento,
impossível, para sua falta estrutural. Embora o termo não apareça como conceito na obra
lacaniana, é possível extrair dessa noção efeitos teórico-clínicos sobre processos
constitutivos do sujeito frente à falta. O primeiro artigo tem como foco a construção da
ideia de imaginarização a partir de Lacan, articulando suas elaborações teóricas
associadas a essa ideia, a fim de contribuir na elucidação de expressões clínicas atuais. O
segundo artigo trata do processo de imaginarização no laço social a fim de ampliar o
escopo da noção de imaginarização e compreender processos de segregação. O terceiro
artigo aborda a relação entre depressão neurótica e agressividade no intuito de propor
uma elaboração teórica sobre a predominância da imaginarização na contemporaneidade.
Para tanto, enfatizamos o processo constitutivo do sujeito em sua relação com o Outro no
estado depressivo neurótico. No quarto artigo, o foco é identificar o predomínio da
imaginarização no estado depressivo neurótico, visando elucidar e avançar possibilidades
de manejo clínico na contemporaneidade. O valor que o sujeito hoje confere à sua imagem
nos aponta para uma tentativa de constituição de uma “identidade” imaginária, alienada,
como meio de suturar a falta. O quinto artigo aborda a dimensão que o corpo pode adquirir
na contemporaneidade, como efeito do processo de imaginarização, no intuito de chamar
atenção para a sujeição ao gozo do corpo. E, por fim, o sexto e último artigo aponta para
a recondução à experiência originária do gozo no processo de imaginarização, visando ao
manejo da clínica. Esta pesquisa teórico-clínica utiliza o método psicanalítico de pesquisa
no qual pesquisa e clínica caminham juntas.
PALAVRAS-CHAVE: Imaginarização; Estado depressivo neurótico; Freud; Lacan;
Clínica psicanalítica; Psicanálise na contemporaneidade.
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ABSTRACT
The object of this thesis is the relationship between the notion of imaginarization and the
neurotic depressive mood in contemporaneity, based on Freudian and Lacanian
psychoanalysis. The general objective of the thesis is to build the idea of imaginarization
grounded on Lacan, in order to understand and contribute to maneuver, in the
psychoanalytic clinic, the depressive mood, which is increasingly present in
contemporary psychoanalysis. Lacan’s brief elaboration on the term imaginarization
sheds light on the relationship that the neurotic subject establishes with two pillars of the
desire function: the specular image and the a, object that causes desire. These two pillars
function as a support for the imaginary relationship constituted by fantasy. The guiding
question can be formulated as follows: what kind of response can the desiring subject
give when faced with contemporary demands for immediate satisfaction? The hypothesis
of this investigation is that, in the context of the neurotic depressive mood, there is a
predominance of imaginarization due to both the value given to the mirror image and the
way in which the subject establishes the relationship with the object a, seeking an
impossible complement, for his/her structural lack. Although the term does not appear as
a concept in Lacan’s work, it is possible to extract, from this notion, theoretical and
clinical effects on the subject’s constitutive processes in the face of the lack. The first
essay focuses on the construction of the idea of imaginarization conceived by Lacan,
articulating his theoretical elaborations associated with this idea, in order to contribute to
the elucidation of current clinical issues. The second essay focuses on the process of
imaginarization in the social discourse with the purpose of broadening the scope of the
notion of imaginarization and to understand the process of segregation. The third essay
addresses the relationship between neurotic depression and aggression as a means to
propose a theoretical elaboration on the predominance of imaginarization in
contemporaneity. Therefore, we emphasize the constitutive process of the subject in
his/her relationship with the Other in the neurotic depressive mood. The fourth essay aims
at identifying the predominance of imaginarization in the neurotic depressive mood with
the intention of elucidating and advancing possibilities of analytic maneuver in
contemporaneity. The value that the subject gives today to his/her image can be
understood as an attempt to establish an imaginary, alienated “identity”, as a means of
suturing the lack. The fifth essay addresses the dimension that the body can acquire in
contemporaneity, as an effect of the process of imaginarization, in order to draw attention
to the subjection to the jouissance of the body. Finally, the sixth and last essay underlines
the return to the original experience of jouissance in the process of imaginarization,
aiming at the maneuvers of analytic issues. This theoretical-clinical research undertakes
the psychoanalytic method of research in which research and clinic go together.
KEYWORDS: Imaginarization; Neurotic depressive
Psychoanalytic clinic; Contemporary psychoanalysis.
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INTRODUÇÃO

O que me levou à temática da imaginarização na contemporaneidade foi uma experiência
que tive no Hospital Dia Vivenda e no Hospital das Clínicas da UFBA em 2001, quando
iniciei a formação em Psicanálise no Instituto freudiano com orientação lacaniana.
Naquele momento, tive a oportunidade de estudar e atender a vários casos clínicos.
Assim, comecei a me interessar pela predominância do imaginário em diferentes
estruturações psíquicas.
A partir de 2004 dei continuidade aos meus estudos psicanalíticos no Colégio de
Psicanálise da Bahia. Desde então, as discussões e os trabalhos realizados no Colégio têm
despertado meu interesse para continuar pesquisando e procurando atualizar a clínica a
partir do que nela emerge e que faz eco à cultura na qual estamos. Encontrei na elaboração
lacaniana sobre a imaginarização uma via para melhor compreender a dimensão de
excesso que surge na clínica psicanalítica contemporânea, frente a embates imaginários,
indicada no modo pelo qual o sujeito relaciona-se com o objeto a.
Na minha prática clínica, atuando como psicanalista, pude acompanhar pacientes que
demandam tratamento analítico em função de sintomas depressivos, numa estruturação
neurótica. A presença significativa de estudos sobre depressão na atualidade chamou a
minha atenção para o que possivelmente estava se esboçando como forma de subjetivação
predominantemente imaginária. Desde então, tenho observado com especial atenção
mudanças sociais desencadeadas por aparatos da sociedade capitalista, com sua revolução
tecnológica, e a maneira pela qual modos de subjetivação predominantemente
imaginários estão ganhando maior expressividade.
O mestrado que fiz em Teoria Psicanalítica na University College London - UCL,
concluído em 2012, também contribuiu para a escolha da temática da imaginarização para
o doutorado. Ao me debruçar sobre o lugar da demanda na transferência pude investigar
principalmente o papel da fantasia, decorrente do processo de castração. Dessa forma,
dirigi a minha atenção para o estudo da falta constitutiva e de tentativas de obturar essa
falta. Trata-se, aqui, do modo pelo qual o sujeito relaciona-se com o objeto a, resto da
operação de castração. Assim, pude delimitar como objeto desta investigação a relação
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entre a noção de imaginarização formulada por Jacques Lacan e o estado depressivo
neurótico, na contemporaneidade.
O termo imaginarização, em sua forma substantiva, aparece apenas em um único
momento do ensino de Lacan, no seminário A angústia (1963/2005, p.50). No seminário
A relação de objeto (1957/1995, p.395) e no texto “Subversão do sujeito e dialética do
desejo no inconsciente freudiano” (1960/1998, p.840), o termo aparece sob a forma
verbal: “imaginarizar”.
Para fins de melhor compreensão do uso do termo, assim como seus possíveis
desdobramentos teóricos, destacamos a raiz etimológica de imaginarizar – IMAGINARI
– derivada da raiz latina IMAGO, que tem, por sua vez, a mesma raiz de IMITARI
(SARAIVA, 1993). Da raiz latina IMAGO derivam termos que ganham sufixos e prefixos
nominais, verbais e até mesmo adverbiais, tais como: “imagem, imaginar, imaginário,
imaginação, imaginante, imagismo, imagista, imaginoso, imaginativo, imaginativa, entre
outros”

(CUNHA,

2007).

Embora

os

termos

imaginarização,

imaginarizar,

imaginarizante não estejam presentes em dicionários especializados de etimologia, nem
em dicionários de língua portuguesa, podemos acrescentá-los à lista acima, na condição
de variantes linguísticas, também derivadas da raiz latina IMAGO, a partir da
possibilidade de uso desses termos na nossa língua.
Com o propósito de entender possíveis acepções do termo imaginarização, destacamos
ainda alguns significados da raiz primitiva IMAGO: “parecença, semelhança, forma,
figura, imagem, pensamento, lembrança, recordação, sinais exteriores, fantasma, visão,
aparência, imagem representada em um espelho, representação, retrato, aspecto dos
mortos, sonhos, alguma aparência de servidão, entre outros” (SARAIVA, 1993). Com
isso, constatamos que os termos imaginarização, imaginarizar, imaginarizante têm valor
semântico próximo ao termo original, do mesmo modo que imagem, imaginário e
imaginação, comumente encontrados nas obras freudiana e lacaniana. Isto deve-se ao fato
de ter havido uma continuidade do sentido primeiro nessas derivações da raiz latina, o
que nos ajuda a pensar em ressonâncias do termo imaginarização na práxis psicanalítica.
Uma vez que adentramos por essas possibilidades de uso da língua portuguesa,
sublinhamos agora o que pode estar em torno da ideia de imaginarização, ou seja, seu
valor epistemológico, para melhor investigar suas repercussões na teoria e clínica
psicanalítica. Como ponto inicial, destacamos que imagem, imaginário e até mesmo
imaginação, além de estarem presentes com certa frequência em escritos psicanalíticos,
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são utilizados desde o início da psicanálise, não apenas como termos, mas também como
noções de valor teórico, e que, por sua vez, nos ajudam a compreender a ideia de
imaginarização introduzida por Jaques Lacan.
Seguindo as marcas da empreitada lacaniana, que propõe explicitamente um retorno a
Freud, sublinhamos aqui dois textos fundamentais para a gênese deste termo. O primeiro
deles é “Introdução ao narcisismo” (1914/2010), no qual Freud articula o corpo ao
imaginário, chamando atenção para o aprisionamento à própria imagem, assim como para
o caráter de fixidez da imagem na economia psíquica. Nesse texto, além de indicar o
registro do imaginário em relação ao corpo, Freud introduz uma articulação com os ideais:
eu ideal e ideal do eu, vinculando-os ao narcisismo. Essa associação, além de sinalizar
uma imbricação dos campos do imaginário e simbólico na constituição do sujeito, lança
luz sobre a noção de imaginarização. Bem mais tarde, no texto “A dissecção da
personalidade psíquica” (FREUD, 1933/2010), Freud apresenta uma elaboração mais
avançada sobre os ideais e o supereu, assim como enfatiza a imagem idealizada na
infância de perfeição dos pais que o sujeito tenta preservar através do ideal do eu. Os
termos “imaginário” e “imagem”, referidos nesses textos, nos conduzem não apenas à
construção da ideia de imaginarização em Lacan, como também à compreensão sobre o
estado depressivo neurótico.
O termo “imaginação”, que aparentemente distancia-se do valor teórico que os vocábulos
“imaginário” e “imagem” adquirem na teoria e clínica psicanalítica, tem lugar de destaque
tanto em Freud quanto em Lacan. Desde o Projeto para uma psicologia científica
(1895/1995), Freud avança teoricamente ao caracterizar a alucinação do bebê como uma
primária atividade imaginativa de realização de desejo. Nesse trânsito entre alucinação
do objeto perdido à representação de objeto, por meio da lembrança, o sujeito começa a
fazer a experiência de perda, agora como trabalho singular. No texto “A negação”
(1925/2011, p.280), Freud associa a atividade do pensamento à imaginação, chamando
atenção sobretudo para consequências da ação do Eu no psiquismo. No texto “Subversão
do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano” (LACAN, 1960/1998, p.841)
e nos Seminários R.S.I (LACAN, 1975/1991, p.46) e O sinthoma (LACAN, 1976/2007,
p.64), Lacan utiliza a palavra imaginação, em referência ao registro imaginário, ao indicar
o perigo que representa a prevalência da instância do Eu na economia psíquica. O termo
não aparece apenas como uma lucubração ou um ato de pensar isolado, mas está atrelado
e articulado às repercussões da atividade da instância do Eu na economia psíquica.
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Embora o vocábulo “imaginação” não tenha adquirido valor epistêmico semelhante aos
termos “imaginário” e “imagem” na psicanálise, sua presença nesses textos não é
aleatória ou desprovida de sentido teórico. Esses textos, além de indicarem um certo
pareamento entre “imaginação” e “imaginário”, são também importantes para a
circunscrição e delimitação da noção de imaginarização.
Partimos do pressuposto de que a noção de imaginarização origina-se da articulação
lacaniana sobre o registro imaginário, a qual designa o campo da constituição do Eu a
partir da imagem do Outro, conforme indicado no texto “O Estádio do espelho como
formador da função do eu” (1949/1998).
O termo imaginarizar, forma verbal de imaginarização, aparece pela primeira vez em
Lacan no texto “O simbólico, o imaginário e o real” (1953/2005), de modo implícito,
visto que Lacan não o indica diretamente, da mesma forma que o faz com “realizar”,
referido ao real, e “simbolizar”, correlato do simbólico. No entanto, Lacan deixa entrever
um movimento entre simbolizar, imaginarizar e realizar, inerente aos enlaçamentos dos
registros na topologia borromeana, antecipando sua formalização do nó que ocorrerá
somente no seminário R.S.I (1975/1991), embora não deixe de indicar a dinâmica entre
os registros nesse intervalo de tempo. Esses dois textos destacam o papel do imaginário
na satisfação pulsional, a partir do valor que a imagem pode adquirir na relação com o
Outro.
Nos seminários A relação de objeto (1957/1995), A angústia (1963/2005) e no texto
“Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano” (1960/1998),
Lacan fala diretamente nos termos “imaginarizar” e “imaginarização” em referência
primeira ao momento pré-edípico, no qual a criança ocupa o lugar de falo imaginário para
sua mãe (1957/1995), e também no momento posterior à castração, no qual o sujeito tenta
reaver uma suposta imagem unificada, ou seja, busca ocupar mais uma vez o lugar de falo
imaginário para o Outro, no seminário A angústia (1963/2005) e no texto “Subversão do
sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano” (1960/1998).
A breve elaboração de Lacan sobre o termo ‘imaginarização’ aponta para a relação que o
sujeito neurótico estabelece com dois pilares da função do desejo: i(a), imagem especular,
e o a, objeto causa de desejo, que funcionam como suporte da relação imaginária
constituída pela fantasia ($ ◊ a). É o movimento do sujeito dividido no sentido de tentar
preservar e manter a imagem especular primeira, precedente à castração, que pode indicar
o que chamamos aqui de processo de imaginarização. Embora a noção de imaginarização
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não tenha adquirido o estatuto de conceito na obra lacaniana, acreditamos que a ideia que
esta noção abarca, referente à dimensão imaginária e ao objeto a causa de desejo, pode
contribuir para compreender processos constitutivos na relação do sujeito com o Outro e,
assim, melhor direcionar o manejo clínico. Seguindo essas pistas de Lacan, os artigos que
compõem esta tese materializam o desejo de circunscrever e delimitar a ideia de
imaginarização. O objetivo da tese, portanto, é (re)construir a ideia de imaginarização, a
partir de Lacan, sem negligenciar os textos seminais de Freud, a fim de compreender e
contribuir para manejar, na clínica, o estado depressivo neurótico, cada vez mais presente
na clínica psicanalítica contemporânea.
A articulação sobre o estado depressivo, por sua vez, parte primeiramente da elaboração
de Freud sobre os ideais e o conceito de identificação. Embora tenha explorado muito
pouco o estado depressivo ao longo de sua obra, Freud abordou os temas da depressão e
da identificação em Psicologia das massas e análise do eu (1921/2011). A partir da
elaboração freudiana, destacamos o estado depressivo em referência ao âmbito da ética,
ou seja, do dever de orientar-se no inconsciente, conforme a elaboração de Lacan sobre
“covardia moral” (LACAN, 1974/1993, p.44), uma expressão utilizada pelo próprio
Freud (FREUD; BREUER, 1893/1996, p.149). Sublinhamos que o surgimento do estado
depressivo na neurose evidencia questões relacionadas à falta constitutiva, apontando o
lugar que o sujeito ocupa em relação a seu desejo.
A questão norteadora desta investigação pode ser assim formulada: que tipo de resposta
o sujeito desejante pode dar diante de exigências culturais contemporâneas de satisfação
imediata? A hipótese desta investigação é de que, no âmbito do estado depressivo
neurótico, há uma predominância da imaginarização em função tanto do valor dado à
imagem especular, quanto do modo pelo qual o sujeito estabelece relação com o objeto
a, buscando um complemento, impossível, para sua falta estrutural. Os objetivos
específicos propostos são: construir a ideia de imaginarização a partir de Lacan, sob a
ótica das suas elaborações sobre o discurso capitalista; ampliar o escopo da ideia de
imaginarização em relação ao laço social; examinar a relação entre depressão e
agressividade, com foco no predomínio da imaginarização na contemporaneidade;
identificar a predominância da imaginarização no estado depressivo neurótico, com
atenção voltada para a posição que o sujeito ocupa em relação ao desejo; investigar a
dimensão que o corpo pode assumir no processo de imaginarização a partir das
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elaborações lacanianas a respeito das sobreposições de um registro ao outro na topologia
borromeana; aprofundar a ideia de imaginarização visando ao manejo da clínica.
A tese está organizada em seis artigos independentes, tendo como eixo central o objeto
aqui proposto. Embora os artigos sejam independentes, estão interligados e conectados à
noção de imaginarização, por meio de articulações teórico-clínicas que conduzem um
artigo ao outro. A escrita de cada artigo transcorre pelo que emerge a partir da elaboração
das ideias propostas, pelas perguntas e dúvidas que surgiram ao longo da pesquisa,
promovendo assim um encadeamento lógico entre os artigos.
O primeiro artigo tem como foco a construção da ideia de imaginarização a partir de
Lacan, articulando suas elaborações teóricas associadas a essa ideia, a fim de contribuir
na elucidação de expressões clínicas atuais. O segundo artigo trata do processo de
imaginarização no laço social, a fim de ampliar o escopo da noção de imaginarização e
fazer algumas associações com processos de segregação na contemporaneidade. O
terceiro artigo aborda a relação entre depressão neurótica e agressividade, visando a uma
elaboração teórica sobre a predominância da imaginarização na contemporaneidade. Para
tanto, enfatizamos o processo constitutivo do sujeito em sua relação com o Outro no
estado depressivo neurótico. No quarto artigo, o foco é identificar o predomínio da
imaginarização no estado depressivo neurótico, visando elucidar e avançar possibilidades
de manejo clínico, sempre tendo como contexto a contemporaneidade. O valor que o
sujeito hoje confere à sua imagem nos aponta para uma tentativa de constituição de uma
“identidade” imaginária, alienada, como meio de suturar a falta. O quinto artigo aborda a
dimensão que o corpo pode adquirir atualmente, como efeito do processo de
imaginarização, com foco na sujeição ao gozo do corpo. Por fim, o sexto e último artigo
aponta para a recondução à experiência originária do gozo no processo de imaginarização,
visando ao manejo da clínica psicanalítica.
Esta pesquisa teórico-clínica utiliza o método psicanalítico proposto por Freud, no qual
pesquisa e clínica caminham juntas. Para Freud (1912/2010), não há como dissociar a
pesquisa da clínica, dado que a teoria analítica nasce e renova-se a partir da prática. De
forma análoga a Freud, Mezan (2006) assinala que é imperativo que a pesquisa em
psicanálise tenha origem na clínica, isto é, seja realizada por um psicanalista. Mezan ainda
acrescenta, em consonância com André Green (2004), que existe na psicanálise um
“pensamento clínico” que sustenta a teoria psicanalítica. Esse pensamento é constituído
na experiência analítica.
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As questões que surgem da experiência do atendimento clínico nos conduzem à
construção de hipóteses, possibilitando, assim, que o trabalho clínico e a pesquisa andem
juntos. Ademais, destacamos que as pesquisas teórico-clínica e clínico-teórica são
distintas naquilo que concerne ao ponto de partida e condução. A pesquisa teórico-clínica,
por exemplo, permite articular a teoria ao fazer emergir a clínica no desencadeamento das
elaborações teóricas, diferentemente da pesquisa clínico-teórica, que parte da construção
do caso clínico para então poder articular a teoria. De todo modo, esses dois tipos de
pesquisa em psicanálise tornam possível conjugar teoria e clínica, numa práxis. De acordo
com Nogueira, “a metodologia científica em Psicanálise confunde-se com a própria
pesquisa, ou seja, a Psicanálise é uma pesquisa” (2004, p.83). Elia (2000) destaca que não
se trata de uma opção do psicanalista, no sentido de conferir ou não à sua prática uma
dimensão de pesquisa, pois a pesquisa é uma dimensão essencial à práxis analítica em
função de sua articulação intrínseca, e não circunstancial, com o inconsciente.
A partir da pesquisa teórico-clínica, buscamos investigar a constituição do sujeito na sua
relação com o Outro – processos de identificação, predomínio da imaginarização,
dificuldades, impasses, lugar da alteridade. Desse modo, foi possível levantar hipóteses
que nos parecem consistentes na articulação com nossos pressupostos teóricos, tendo em
vista que, na pesquisa em psicanálise, o que se anuncia é a necessidade de superar
pretensões de completude, uma vez que não há como dar conta de formações do
inconsciente em sua integralidade.
A racionalidade epistêmica inaugurada por Freud permitiu a elaboração do conceito de
inconsciente, como objeto de investigação até então não contemplado nos estudos
científicos (ASSOUN, 2012). No entanto, é somente através dos efeitos do inconsciente
na economia psíquica do sujeito, que atravessam o discurso na prática clínica, que
podemos compreender algumas de suas nuances. A posição que o sujeito ocupa em
relação ao Outro, por exemplo, que é, por sua vez, mediada pelo objeto a resto de
operação de castração, pode lançar luz sobre o embaraço do sujeito com o desejo e o gozo
na contemporaneidade.
Ademais, nossa escolha em não divulgar casos clínicos pode ser sustentada pela própria
escrita que, ao buscar tornar evidente processos inconscientes no manejo da teoria, pode
prescindir de exemplos que poderiam apenas ilustrar, sem necessariamente tratar de
formações do inconsciente. O ponto central da questão metodológica pode ser “resumido
com a necessária inclusão do sujeito em toda a extensão, e em todos os níveis – saber
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teórico, prática clínica, atividade de pesquisa etc.” (ELIA, 2000, p.23). Concordamos que
“faz toda diferença se o sujeito, pressuposto pela ciência mas excluído da cena de seu
agenciamento operacional e metodológico, é posto em cena (em Outra Cena)” (ibid) pela
pesquisa em psicanálise. Desse modo, o que realmente importa no campo de pesquisa em
psicanálise é o sujeito do inconsciente.
O saber deve ser lido segundo sua estruturação, aquilo que transcorre nos intervalos
discursivos, na abertura e fechamento do inconsciente, que pode apontar para lampejos
de sentido, mas sobretudo indica o que surge como inarticulável e inominável, e que, por
sua vez, não coincide com o enquadramento dado a transcrições de casos clínicos. Por ser
um saber singular, de cada sujeito, a pesquisa em psicanálise não deve propor sínteses do
que emerge no atendimento analítico. Talvez seja pela via do que é articulado e produzido
na clínica, e que diz respeito ao modo de relação com o objeto a - a castração -, que a
pesquisa em psicanálise pode tornar evidente processos que atravessam a constituição
subjetiva.
Em algumas situações, a demonstração de casos clínicos pode indicar antes uma tentativa
de encaixá-los na teoria, ou até mesmo um esforço em provar que a análise é bem
sucedida, mais do que uma articulação teórico-clínica que enseja avanços no manejo. Ao
longo da sua obra, Freud divulgou apenas cinco casos clínicos. Tentava, naquele
momento, tornar a psicanálise reconhecida como ciência. Lacan nunca divulgou um único
caso de sua clínica psicanalítica. Clínicos e expoentes da psicanálise contemporânea, tais
como Soler, Miller, Brousse, Tourinho-Peres, Elia, Quinet, Birman, entre tantos outros,
nunca precisaram expor casos clínicos para sustentar avanços teóricos propostos. “Se a
psicanálise deriva da ciência, não se reduz a ela, operando, em relação ao passo inaugural
da ciência, um corte, um rompimento discursivo, para cujo entendimento a noção de
sujeito é a chave fundamental” (ELIA, 2000, p.20), o que distancia assim a psicanálise da
necessidade de demonstrações clínicas.
O encontro do analista com a clínica ocorre através de efeitos que a análise pode produzir,
tanto para o paciente como para o analista. A escrita torna-se assim um recurso importante
na articulação teoria-clínica. O ato de escrever é capaz de promover discussões que não
se findam nelas mesmas, não se fecham em bolsas de sentido, uma vez que a escrita
permite processos que vão além do que um determinado exemplo poderia destacar. A
escrita pode ultrapassar imagem ou recorte da clínica. Através do ato de escrever é
possível propor o que pode extrapolar a própria arquitetura do discurso, o que permite
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que o texto fale, mas fale em diferentes tons, ultrapasse páginas e possa ser reconstituído
a cada encontro com o interlocutor.
A tentativa de trazer exemplos poderia instaurar modelos, respostas, conclusões, e não é
isso que propomos aqui para o que emerge da clínica e nos faz querer escrever. Os poucos
recortes, que poderiam ser de qualquer clínica, nos artigos 3 e 4, podem ser facilmente
retirados dos textos. A escrita torna possível a transmissão, aponta para além do texto,
para o vivido e o vivível, ou seja, o vivenciado traduzido em escrita e que é, por sua vez,
transformado a todo instante, e aquilo que circunda, e que pode talvez ainda vir a
acontecer, mas que faz mover. Uma vez que não há um fechamento na escrita, ela
modifica e reverbera em lugares e tempos diferentes, como um constante deslizar de uma
ideia para a outra. E por isso a escrita provoca também ideias dissonantes que se
desgarram do texto e, ainda assim, não deixa de ser produtiva se despertar
posicionamentos que contradizem, mas engendram outras formas de dizer. A escrita desta
tese só foi possível porque a clínica produz em mim um efeito de dúvida, de querer saber
e de poder também produzir um saber a partir dela.
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ARTIGO 1
A CONSTRUÇÃO DA IDEIA DE IMAGINARIZAÇÃO A PARTIR DE LACAN
“Quem és? Perguntei ao desejo.
Respondeu: lava. Depois pó. Depois nada”
(Hilda HILST, 2004, p.16)

INTRODUÇÃO
Abordaremos neste artigo a noção de imaginarização a partir de Lacan, articulando suas
elaborações teóricas mais próximas a essa ideia, na medida em que não se trata de um
conceito e tampouco foi uma noção sustentada com este nome por Lacan ao longo de sua
obra. Nosso objetivo é examinar mais detidamente o termo desde o seu aparecimento e
buscar suas consequências clínicas, sobretudo no que concerne a seus efeitos nas
manifestações clínicas do narcisismo contemporâneo. Embora Lacan não tenha
formalizado o termo como conceito, indicaremos o percurso que o levou da introdução
dessa noção às aproximações subsequentes que, a nosso ver, dizem respeito a um modo
específico pelo qual o sujeito busca estabelecer relação com o objeto a para, daí,
sustentar-se socialmente em modos de gozo, tal como indicado pelo discurso capitalista.
Embora abordemos o discurso capitalista neste primeiro artigo, com o intuito de sublinhar
especialmente a relação do sujeito com o objeto a, destacamos que possíveis efeitos do
que chamamos de processo de imaginarização, a partir de Lacan, não se inserem apenas
no discurso em questão, conforme foi desenvolvido em outros artigos desta tese.
No seminário A angústia (1963/2005), podemos afirmar que Lacan avançou em
formulações acerca do objeto a, principalmente ao acentuar que tal objeto escapa ao status
de derivado da imagem especular. Ademais, Lacan chama a atenção para confusões na
teoria quanto a concebê-lo apenas sob o ponto de vista do imaginário. O objeto a, além
de ser o representante da falta, é o que advém do campo do Outro, uma vez que é objeto
resto do processo de castração.
A partir de pistas do texto lacaniano, apresentamos nossa hipótese de trabalho: a noção
de imaginarização diz respeito a uma tentativa de aproximação ao objeto a, objeto causa
de desejo, resto da operação de castração, realizada pelo sujeito visando tamponar a falta
estrutural e, talvez, escapar da angústia. Ademais, propomos ampliar o escopo teórico da
noção, ao enfatizar a predominância do imaginário que aparece através da posição que o
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sujeito ocupa em relação ao Outro, ao buscar deflacionar a ordem simbólica. Nesses
casos, o objeto a apareceria como um complemento, e não suplemento, para a falta.
Apontaremos como crucial nessa dinâmica o processo de imaginarizar o objeto a, na
medida em que o sujeito busca complementar a falta, operação impossível, pois se trata
de uma falta na estrutura, estrutura de linguagem. Este é o ponto que nos interessa para
desenvolver o argumento, no que diz respeito a processos que designaremos, a partir de
Lacan, de imaginarização, conforme indicado nos seminários A relação de objeto
(LACAN, 1957/1995) e A angústia (LACAN, 1963/2005), bem como no texto
“Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano” (LACAN,
1960a/1998). Prosseguiremos nessa direção indicando que o processo de imaginarização
pode conduzir o sujeito a encontrar aderência no discurso capitalista. Buscaremos
conectar a noção de imaginarização, presente no primeiro ensino de Lacan, com a
proposta teórico-clínica, no final de seu ensino, que introduz o nó borromeano,
complexificando tal noção, com ênfase na interface real-imaginário.
Destacamos que nossa hipótese, solo deste artigo, é de que, no estado depressivo
neurótico, há predominância da imaginarização. Para tratar dessa questão, no entanto,
precisaremos primeiramente construir a ideia de imaginarização, com base em Lacan, a
fim de prosseguir nesse caminho apoiando-nos nas suas formulações. Ressaltamos que
nosso objetivo não é indicar uma psicopatologia, antes compreender a ideia de
imaginarização para poder encontrar nessa noção uma via de saída, conforme
desenvolveremos em outros artigos nossos.

NOÇÃO DE IMAGINARIZAÇÃO
Partimos do pressuposto de que a noção de imaginarização origina-se das elaborações de
Lacan sobre o registro do imaginário, o qual designa o campo da constituição do Eu a
partir da imagem do Outro. Iniciamos com o texto lacaniano O Estádio do espelho como
formador da função do eu (1949/1998) a fim de melhor localizar o papel e a função da
imaginarização.
As construções de Lacan nesse texto são relevantes e atuais no sentido de refletir sobre o
processo formador da função do Eu, responsável pela identificação, e no qual o sujeito
assume uma imagem de si a partir do Outro. A imagem adquire papel fundante na
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constituição do Eu, bem como na matriz simbólica do infans, o que conformará a
identificação, seguindo Freud e Lacan. Lembremos que Lacan conceitua a identificação
como essa “transformação produzida no sujeito quando assume uma imagem” (LACAN,
1949/1998, p.97). Lacan ainda acentua a assunção da imagem especular pelo infans, antes
que a entrada na linguagem lhe restitua sua função de sujeito, anunciando sua destinação
alienante. O “estádio do espelho”, tal como Lacan o concebe, caracteriza-se como um
processo que se precipita da insuficiência para a antecipação, produzindo fantasias que se
sucedem, desde uma imagem despedaçada do corpo até a forma de uma pretensa
totalidade, “[...] a armadura enfim assumida de uma identidade alienante” (ibid, p.100).
Lacan avançou nas elaborações sobre o estádio do espelho no texto “Observação sobre o
relatório de Daniel Lagache” (1960/1998), rearticulando que o sujeito não tem acesso
direto a sua própria imagem senão por intermédio do espelho do Outro. Lacan declara
que não é somente o outro como semelhante que faz espelho para a imagem de si. A
função do espelho não é somente refletidora da imagem, ela também inclui significados
do Outro, isto é, o imaginário inclui significações do Outro.
No seu texto “O simbólico, o imaginário e o real” (1953/2005), ainda na fase inicial do
seu ensino, Lacan propõe articular os campos simbólico, imaginário e real ao enfatizar a
importância de compreender a técnica e a experiência analítica. Lacan destaca o
movimento entre simbolizar, imaginarizar e realizar, inerente às sobreposições dos
registros na topologia borromeana, antecipando em quase 20 anos sua formalização do
nó borromeano. Além disso, ele ressalta o eminente papel do imaginário nos registros
sexuais, que diz respeito à sua presença na satisfação pulsional. Isto ocorre a partir do
valor que a imagem adquire na relação com o Outro, naquilo que concerne à dinâmica da
fantasia, assegurando assim a economia do gozo. Trata-se de um deslocamento da libido
no sentido de encontrar expressão imaginária, ou seja, um modo de satisfação imaginária
que advém da fantasia.
A função do imaginário na economia psíquica, na sua articulação com os registros
simbólico e real, já está posta desde o início do ensino de Lacan. Embora afirme que “o
imaginário está longe de se confundir com o campo do analisável” (LACAN, 1953/2005,
p.21), Lacan reconhece tal função nas manifestações da fantasia, naquilo que a fantasia
pode expressar de mais enganoso. Ou seja, o modo como o imaginário produz equívocos
e pode confundir, “construído exatamente da mesma maneira que as imagens são
construídas nos sonhos” (ibid, p.24) de forma plurívoca, superposta e sobredeterminada.
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É o modo como o sujeito agarra-se ao imaginário, acreditando na sua consistência, que
pode indicar um embotamento afetivo. Ademais, a questão de que se trata na análise não
é sobre o imaginário em si, posto que sua engrenagem não ocorre de forma isolada no nó.
O fato de não haver hierarquia entre simbólico, imaginário e real torna possível encontrar,
na dinâmica dos registros, suporte para uma “investigação teórica e clínica, na qual cada
um dos três estará sempre referido e articulado aos outros dois” (FARIA, 2019, p.9). O
que nos interessa no processo de imaginarização é aquilo que pode incidir sobre a
prevalência do imaginário no movimento de enlaçamento com o simbólico e o real, e que
diz respeito à castração. É a partir da conjunção e articulação do imaginário com os
campos simbólico e real que podemos circunscrever e delimitar o que chamamos de
imaginarização, a partir de Lacan.
Como dissemos acima, Lacan utiliza o termo imaginarização nos seminários A relação
de objeto (LACAN, 1957/1995), A angústia (LACAN, 1963/2005) e no texto “Subversão
do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano” (LACAN, 1960a/1998). No
seminário A relação de objeto, o termo aparece em referência à função imaginária
assumida pelo pequeno Hans (FREUD, 1909/2015), visto que a criança estabelece relação
com o Outro no registro imaginário do falo como falta (LACAN, 1957/1995, p.395). A
criança encontra-se “defrontada com o problema do falo como falta para sua parceira
feminina, isto é, no caso, para a parceira materna” (ibid, p.441). Ou seja, o pequeno Hans
ocupa o lugar de falo imaginário para sua mãe, como objeto de preenchimento da falta.
A articulação de Lacan sobre a imaginarização naquele momento está mais relacionada
ao tempo pré-edípico, também importante para a compreensão do processo de
subjetivação subsequente.
Ao articular a ideia de imaginarização em “A subversão do sujeito e a dialética do desejo
no inconsciente freudiano” (LACAN, 1960a/1998), Lacan chama a atenção para a
estrutura neurótica, afirmando que “no neurótico, o (-φ) insinua-se sob o $ da fantasia”
(ibid, p.840), favorecendo a imaginarização, “aquilo sob o qual o neurótico esconde a
castração que ele nega” (ibid). Em outras palavras, na neurose, o falo apresenta-se como
significante da falta devido à constituição do sujeito dividido, conforme indicado pelo
matema da fantasia ($ ◊ a). A fantasia, por sua vez, funciona como suporte imaginário do
desejo, podendo conduzir o sujeito a ficar submetido à sua estruturação ao favorecer à
intensificação imaginária. Isto quer dizer que à medida que o sujeito tenta negar a divisão,
intensifica o imaginário e, ao mesmo tempo, favorece a imaginarização ao reduzir o valor
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simbólico da falta. Ainda ali, ressalta que “a castração significa que o gozo seja recusado,
para que possa ser atingido na escala invertida da Lei do desejo (ibid, p.841). Esta
articulação dá relevo à equação entre gozo e desejo no processo de castração, ou seja, à
entrada do sujeito no campo da linguagem. Embora essa dinâmica possa sinalizar que
gozo e desejo sejam antinômicos, o campo real do gozo não cessa de incidir sobre o
significante, conforme nos indica o processo de imaginarização, no momento em que o
sujeito tenta driblar a castração por meio de uma negação.
No seminário A angústia (1963/2005), a ideia de imaginarização encontra-se mais bem
fundamentada. Nesse seminário, Lacan aborda “uma outra forma de imaginarização”
(ibid, p.50), buscando chamar atenção para a ordem imaginária na dinâmica da fantasia,
a partir da relação que o sujeito dividido estabelece com o objeto a. Lacan deixa entrever
que o que remete à ordem imaginária diz respeito à relação que o sujeito mantém com o
Outro, indicando que o processo de imaginarização é uma tentativa do sujeito de estar,
“não por intermédio do Outro, no lugar marcado como I” (ibid), ou seja, na posição
destacada como Eu, tentando restabelecer uma suposta ideia de completude. Se isto fosse
possível “ele teria relação com o que se trata de buscar na brecha da imagem especular
original, i(a), ou seja, o objeto de seu desejo, a” (ibid). Essa dinâmica evidencia que o
sujeito busca no objeto a aquilo que supõe ser a imagem do objeto de seu desejo, ao passo
que deflaciona o valor do significante, intensificando o registro imaginário.
A formalização lacaniana do matema da fantasia ($ ◊ a) é útil para mostrar o processo de
alienação do sujeito em relação ao Outro, considerando que a relação de conjunção e
separação do $ com o objeto a aponta para o campo do Outro. Naquilo que se refere à
noção de imaginarização ali elaborada, a dimensão imaginária é intensificada na tentativa
do sujeito de apropriação do Eu na relação com o Outro. Isso decorre do processo de
negação da castração do sujeito diante da falta estrutural.
A noção de imaginarização nos parece produtiva por indicar também a função da fantasia
como suporte imaginário do desejo, efeito do processo de castração. O que intensifica o
registro imaginário na fantasia é a maneira pela qual o sujeito se coloca em posição de
alienação, efeito da estruturação da fantasia ($ ◊ a). Enfatizamos, no entanto, o que é
próprio da fantasia e o que dela pode ser localizado no processo de imaginarização.
Conforme indica o matema da fantasia, na economia psíquica, o objeto a funciona tanto
como objeto causa de desejo, quanto como objeto mais-de-gozar, ou seja, suplemento de
gozo a ser recuperado na repetição da cadeia significante. Na imaginarização, o sujeito,
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ao se aproximar do objeto, buscaria colocá-lo como complemento, e não suplemento, para
a falta, visando suprir a perda de gozo, resultado da castração.
Para melhor circunscrever o mecanismo de imaginarização, destacamos a ideia de
suplemento, inerente à estruturação da neurose e perversão (LACAN, 1969/2008, p.252),
para contrapor à relação de complemento, característica do processo de imaginarização,
que se apresenta na contemporaneidade como um tipo de funcionamento da estruturação
neurótica. Como ponto de partida, a função suplementar opera a partir do reconhecimento
do campo do Outro pelo sujeito tanto do lado de uma neurose como de uma perversão
(ibid). Na neurose, ao reconhecer o Outro, o sujeito mantém a falta do seu próprio lado,
buscando assim no Outro um gozo suplementar a ser restituído. Na perversão, o sujeito
perverso desloca a falta para o Outro e, desse modo, se oferece como objeto suplementar
de gozo para o Outro. Já no processo de imaginarização, o sujeito tenta deflacionar o
valor do Outro, não o reconhece como alteridade ao buscar no objeto um complemento,
ou seja, ao tentar estabelecer um tipo de identificação imaginária com o Outro. “Se o
suplemento diz respeito ao gozo, o complemento se articula em referência ao falo. Mas
não a qualquer um, e sim, ao falo imaginário” (ALBERTI; MARTINHO, 2013, p.135).
O que circunscrevemos e enfatizamos no processo de imaginarização é também o que
pode derivar da relação de complemento que o sujeito tenta estabelecer com o objeto a,
e que diz respeito à economia do gozo. Delimitamos, assim, a imaginarização como um
processo através do qual o sujeito tenta negar a castração, ao imaginarizar o objeto por
meio da deflação simbólica, buscando encontrar nele um complemento para a falta. Esse
funcionamento pode ter efeito de gozo na economia psíquica.
Ainda em referência ao processo de imaginarização, sublinhamos que tanto em sua
função de complemento, quanto na perversão, que constitui uma função de suplemento,
o sujeito é instrumento de gozo do Outro. No entanto, na imaginarização, o sujeito busca
restituir uma ideia mítica de unidade retroativa, característica do narcisismo primário
(LACAN, 1969/2008, p.252). Na perversão, a função de suplemento indica que algo falta
no nível do Outro e, por isso, o sujeito perverso previne-se contra a falta do Outro. Ou
seja, na função de suplemento, o perverso interroga o que falta no Outro, consagrando-se
a tapar o buraco no Outro ao atender ao imperativo do gozo (ibid). Na função de
complemento, inerente ao processo de imaginarização, o sujeito não reconhece o valor da
falta, consequentemente o Outro, por meio da negação da castração, o que pode conduzilo a sustentar-se na economia do gozo.
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A negação da castração, no modo de funcionamento neurótico do processo
imaginarização, diferencia-se da noção de denegação, recusa da realidade, ou ainda,
renegação da castração na estruturação da perversão. Ao denegar a castração, o sujeito
perverso conhece, porque reconhece, o valor da falta. Esse reconhecimento coloca-o em
posição semelhante à estruturação neurótica. Entretanto, o sujeito perverso, ameaçado
diante da falta do Outro, busca tapar o buraco no Outro. Na imaginarização, o sujeito
tenta não reconhecer seu lugar de faltante, tampouco o Outro, ao confrontar-se com
questões narcísicas. O sujeito tenta ser Um da imagem no campo do Outro, forçando um
retorno imaginário ao narcisismo primário a fim de manter a ilusão de completude.
O próprio conceito freudiano de narcisismo, o qual deu origem à elaboração lacaniana
sobre o imaginário, parece-nos necessário para compreender a ideia de imaginarização.
Freud (1914/2010) aborda o narcisismo primário e secundário para propor suas hipóteses
sobre a constituição psíquica. Freud (1914/2010) sublinha que embora uma unidade
comparável ao Eu não exista desde o começo, posto que o Eu necessita ser desenvolvido,
a pulsão autoerótica é primordial à constituição do narcisismo. Ele enfatiza que “deve
haver algo que se acrescenta ao autoerotismo, uma nova ação psíquica, para que se forme
o narcisismo” (ibid, p.19). O narcisismo primário é descrito como um estado anterior à
constituição do sujeito dividido, no qual a criança toma seu corpo como objeto de gozo,
sem que haja ainda investimentos no mundo exterior. Já o narcisismo secundário deve ser
compreendido como um desdobramento do narcisismo primário, caracterizado por um
retorno ao Eu dos investimentos nos objetos do mundo externo.
No seminário De um Outro ao outro (1969/2008), Lacan sublinha que é no âmbito do
narcisismo secundário, sob sua forma característica de captura imaginária, que se
apresenta para o neurótico a problemática do objeto a. Ele acrescenta que “existe em
algum lugar, para o neurótico, uma relação não de suplemento, mas de complemento no
Um” (ibid, p.252). Lacan aborda a problemática do objeto a fazendo referência à questão
da captura imaginária no narcisismo secundário para articular a relação de complemento
que o sujeito estabelece com o Outro. Se na relação de suplemento o que está em questão
é a constituição do mais-de-gozar, suplemento de gozo, que produz no sujeito uma busca
incessante por esse objeto perdido, na relação de complemento, o que Lacan aponta é a
tentativa de apagamento da divisão. É a ilusão retroativa de um narcisismo primário de
“fazer o objeto pequeno a entrar novamente no plano imaginário, em conjunção com a
imagem narcísica”, (ibid) que circunscreve a noção de complemento.
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O papel do desejo na economia psíquica do sujeito pode ser indicador da relação que ele
estabelece com o Outro. Para abordar essa discussão, retomemos o conceito lacaniano de
fantasia. Lacan utiliza o matema da fantasia ao longo dos seminários para mostrar sua
estruturação como suporte imaginário do desejo, uma vez que essa noção de fantasia pode
lançar luz sobre processos inconscientes. O matema ($ ◊ a) aponta a um só tempo para a
ideia de ligação e separação entre sujeito barrado e objeto a, objeto representativo da
perda advinda da castração, para demarcar a condição desejante do sujeito.
Destacamos que a ideia em torno da perda de objeto devido à castração já havia sido
elaborada por Freud (1917[1915]/2010) ao tratar da questão da identificação ou introjeção
do objeto perdido pelo melancólico; entretanto, a teoria freudiana deu ênfase à questão
da perda no Eu para demarcar o efeito do mecanismo de introjeção. Lacan (1962/2003),
por sua vez, tenta abarcar processos inconscientes decorrentes do mecanismo de
identificação para abordar o lugar do desejo na economia psíquica do sujeito.
Embora a ideia de imaginarização esteja relacionada à dinâmica da fantasia, o que está
em questão diz respeito à tentativa do sujeito de suprimir a divisão, acarretando a queda
da fantasia. Ou seja, o que nos interessa na dinâmica da imaginarização, sobretudo para
a clínica psicanalítica, é o que pode ser produzido a partir do modo pelo qual o sujeito
estabelece relação com os dois pilares da função do desejo, imagem virtual e objeto a,
levando à queda da fantasia. No matema da fantasia ($ ◊ a), o objeto a representa, ao
mesmo tempo, o objeto causa de desejo, responsável pela função propulsora do desejo, e
o objeto de desejo, que corresponde ao lugar de falta que o falo representa (-φ). Em
consonância com as elaborações lacanianas, formulamos que o predomínio da
imaginarização aponta para a tentativa do sujeito de suprimir esse lugar de falta. E se,
porventura, a falta for tamponada, o valor fálico assim como a fantasia podem deixar de
sustentar a posição de sujeito desejante.
No final de seu ensino, precisamente em O insucesso de um-equívoco é o amor (1977),
ao abordar o nó borromeano, Lacan destaca que “recorre-se, portanto, ao imaginário para
se fazer uma ideia do Real” (ibid, p.9) a fim de compreender o que reverbera do real na
dimensão imaginária, e que aponta para o gozo. Essa dinâmica pode ser indicada pelo
processo de imaginarização, que pode ajudar a tornar evidente a incidência do real sobre
o imaginário, por meio da economia do gozo, nessa relação com o objeto a.
A imaginarização pode ter um papel norteador em certos processos de subjetivação, ao
evidenciar a intensificação do imaginário, colocando em questão a posição que o sujeito
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ocupa em relação ao objeto a. O modo pelo qual o sujeito se constitui, tanto a partir da
imagem do Outro, quanto pela posição que ocupa na relação com o Outro, configura um
modo específico de subjetivação. Esse modo pode indicar uma manobra imaginária como
meio de suportar a falta, na qual o sujeito se posiciona imbricado ao objeto perdido.
Quando há predomínio da imaginarização, o manejo subjetivo ocorre por meio de um
movimento imaginário diante do vazio que o sujeito busca incessantemente recobrir.
Lacan (1963/2005) afirma que se o desejo existe e é o que sustenta o sujeito em sua
existência, “é na medida em que a relação ($ ◊ a) é acessível por algum desvio, em que
certos artifícios nos dão acesso à relação imaginária constituída pela fantasia” (ibid, p.51).
Entretanto, ele ressalta, o que o sujeito tem diante de si é a imagem virtual, i’(a). Lacan
insiste que o a, suporte do desejo na fantasia, não é visível naquilo que constitui para o
sujeito a imagem do seu desejo. E acrescenta:
Quanto mais o homem se aproxima, cerca e afaga o que acredita ser o
objeto de seu desejo, mais é, na verdade, afastado, desviado dele. Tudo
o que ele faz nesse caminho para se aproximar disso dá sempre mais
corpo ao que, no objeto desse desejo, representa a imagem especular
(LACAN, 1963/2005, p.51).

Em consonância com as construções de Lacan, Lambotte (1997) lembra que o narcisismo
primário é o cenário propício para a constituição da estrutura melancólica, por ser
tributário de um investimento autoerótico no período pré-especular, no qual a referência
ao ideal do eu conserva sua exterioridade, fazendo com que relações identificatórias
assumam todo o peso de um modelo ideal e, desse modo, o sujeito permaneça fora da
dialética do desejo. Já no narcisismo secundário, é diante do acesso ao campo do
simbólico, por meio do processo de castração, que o sujeito dividido é constituído pela
estruturação da fantasia, suporte imaginário do desejo.
Soler (2018) afirma que, na fantasia, goza-se da representação de gozo do corpo, em
continuidade com o fato de que o corpo se introduz na economia de gozo pelo imaginário,
consequentemente ao período do estádio do espelho. Ou seja, a porção de gozo recalcada
se reintroduz pela via da fantasia, atuando na vida psíquica do sujeito. Esta reflexão é
produtiva para pensarmos sobre a relação de subordinação do sujeito ao gozo do Outro.
Lembramos que o sujeito, ao se relacionar com o Outro, encontra suplementos, mas pode
buscar um complemento para a falta e colocar-se, de alguma forma, a serviço do gozo do
Outro. Dito em outras palavras, ao estabelecer uma relação de complemento com o objeto
a, na tentativa de restituir o gozo perdido, o sujeito pode inviabilizar a função propulsora

31
do desejo fundada pela falta estrutural. Tentar tamponar a falta com essa manobra
imaginária pode obstruir as vias do desejo e dar lugar ao gozo paralisante.
Com base nesse pensamento, Dunker (2017) indaga qual seria o par do Outro e, em
seguida, responde que poderia ser tanto o sujeito do inconsciente, o sujeito dividido, como
poderia ser também o “eu”, insistência narcísica imaginária. Safatle (2005) acrescenta
que a lei materna, ao pôr o gozo como dever, leva o sujeito à tentativa de imaginarizar a
falta, ao passo que a lei do pai seria outra, uma vez que ela se guarda de afirmar o gozo,
impedindo a obstrução da falta.
Para Lebrun (2010), a relação do sujeito com a alteridade se encontra como que falseada
atualmente, porque a alteridade é frequentemente encontrada em um modo
predominantemente imaginário. O trabalho de subjetivação, que favorece uma ancoragem
sobretudo simbólica, tem acontecido pela via de identificações imaginárias, privilegiadas
em detrimento daquelas que dão lastro subjetivo frente ao furo constitutivo do existir
humano.

IMAGINARIZAÇÃO E DISCURSO CAPITALISTA
O predomínio da imaginarização na contemporaneidade aponta para um modo de
estruturação do laço social, no qual o objeto a causa de desejo, além de adquirir o estatuto
de complemento, assume a imagem de objeto de desejo. Esta hipótese nos ajuda a
compreender a problemática que o objeto a pode assumir no processo de subjetivação,
uma vez que, em sua função de causa de desejo, o objeto é o que institui o vetor da
dinâmica do sujeito desejante.
Partimos da observação de Lacan (1963/2005) de que o objeto a advém da divisão do
sujeito no campo do Outro e opera como resto irredutível ao simbólico e ao imaginário,
não podendo, desse modo, ser socializado nem estar submetido à partilha. Nesse mesmo
seminário A angústia (1963/2005), Lacan sublinha que o objeto a é aquilo que falta e não
é apreensível na imagem. No entanto, chama atenção para os objetos cambiáveis do
movimento civilizatório, que permitem “fazer troça daquilo que sustenta o desejo, sob
formas diversas, perfeitamente homogêneas aos dividendos e às reservas bancárias que
ele ordena” (ibid, p.278), antecipando em dez anos sua formalização teórico-clínica sobre
o discurso capitalista.
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Mais tarde, Lacan (1967/2003) refere-se a objetos do mercado comum produzidos pelo
chamado progresso científico para abordar o discurso capitalista. Tratamos aqui da
posição que o sujeito pode assumir diante do objeto a, uma vez que tenta perseguir
objetos, produzidos pelo capitalismo, como sustentação do desejo, em meio a uma disputa
imaginária com o Outro. Esse movimento imaginário em relação ao objeto implica a
tentativa de fazer-se equivaler ao objeto em função de visá-lo como complemento, modo
de funcionamento relativo ao processo de imaginarização, como destacamos acima. A
imaginarização pode apontar para a suspensão temporária da função causa do desejo do
objeto a, conduzindo o sujeito a firmar-se no âmbito do discurso capitalista.
A concepção lacaniana de discurso faz-nos refletir sobre formas de amarração do laço
social. Lacan (1970/1992) denomina como discurso modos de estruturação do laço social,
nos quais a relação significante S1 com S2 produz a emergência do $ e o objeto a causa
de desejo. A modalidade discursiva aponta sobretudo para a articulação entre saber e
gozo, conforme veremos em seguida. Os quatro lugares presentes em cada um dos
discursos – agente (semblante), outro, verdade e produção – conjugam-se com quatro
elementos que são letras, pois se trata de uma álgebra, com sua característica de
permutação – S1 (significante-mestre), S2 (saber), $ (sujeito divido) e a (objeto causa de
desejo), produzindo matemas específicos: discurso do mestre, discurso psicanalítico,
discurso histérico e discurso universitário. Essa formalização institui também o que pode
emergir como impossibilidade e impotência em cada dinâmica discursiva. As setas de
implicação indicam e orientam (vetores) o sentido das operações, por progressão ou por
regressão entre eles.

No seminário O avesso da psicanálise (LACAN, 1970/1992), Lacan ainda indica a
equivalência entre a mais-valia, tal qual como fora concebida por Marx, e o objeto a, o
mais-de-gozar, no discurso capitalista. Esta equivalência ocorre em função da
equiparação, pela sociedade de consumidores, de um elemento que pertence ao campo do
Outro a um produto da indústria, demarcando assim a problemática do sujeito em relação
ao objeto a, na contemporaneidade. De antemão, depreendemos que a problemática
instaurada pelo objeto a, no tipo de funcionamento neurótico do processo de
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imaginarização, conforme apresentamos acima, pode encontrar ressonância no discurso
capitalista, visto que há também nesse discurso uma especificidade relativa ao objeto a.
É em torno do mais-de-gozar, referido à mais-valia, que Lacan problematiza o objeto a,
objeto resto de operação de castração, destacando assim o campo do saber – advindo da
ordem do real (LACAN, 1970/1992). Embora o saber seja derivado do campo do real,
encontra expressão no simbólico, na bricolagem do significante com o real evidenciada
pela topologia borromeana. O saber diz respeito à verdade, que pode ser semi-dita e
articulada sobre o gozo originário (LACAN, 1972a) que, por sua vez, reverbera em cada
discurso pelos diferentes modos de constituição de gozo decorrente da castração. Ainda,
o saber é o que pode ser produzido da dialética do desejo, e comporta também o modo de
relação com o gozo, isto é, o saber é o que pode emergir da tentativa de esvaziar o gozo,
diminuindo o sofrimento, ao sustentar a falta constitutiva do desejo.
Para melhor nos acercarmos do que está em jogo no processo de imaginarização,
sublinharemos uma mudança, referente ao saber, entre o discurso do mestre (discurso do
senhor antigo) e o discurso universitário (discurso do senhor moderno). Como ponto de
partida, Lacan destaca que, no discurso do mestre, o saber ainda “é a parte do escravo”
(LACAN, 1970/1992, p.29), indicando que, nesse discurso, o escravo ocupa uma posição
de suporte de saber referida ao lugar do Outro no matema, conforme figura abaixo. O S1
ocupa o lugar de agente, um domínio sobre o escravo, e tem como finalidade “mostrar
que o escravo sabe, mas, ao confessar isto apenas por esse viés de derrisão, o que se oculta
é que se trata exclusivamente de arrebatar do escravo sua função no plano do saber” (ibid,
p.20), uma vez que há uma impossibilidade nesse discurso que não permite ao senhor
restituir o gozo a partir do que o escravo produz. O escravo, submetido ao Outro, além de
ser retirado da posição de suporte de saber, produz trabalho, ou conhecimento, num
processo de reprodução automática, ou seja, produz mais-de-gozar.

Uma primeira mudança, referida ao saber, ocorre a partir do discurso do mestre, ao indicar
uma mutação capital (LACAN, 1970/1992, p.160). Ou seja, um estilo capitalista emerge
a partir do “giro de um quarto em relação ao discurso do mestre” (ibid) que se desdobra
no discurso universitário, conforme indicado pelos matemas abaixo. O discurso
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universitário pode ser encontrado em toda parte, em qualquer instituição, seja ela
universitária ou não. Do mesmo modo, nem todo discurso produzido dentro dos muros
da universidade corresponde ao discurso universitário, tal como apontado por Lacan
(BACELAR, 2020). No discurso universitário, o S1 ocupa o lugar da verdade e o S2 tem
o lugar dominante da ordem e do mandamento, fazendo com que Lacan, além de
equiparar o discurso universitário ao capitalismo, indique-o como ponto de apoio da
ciência. A dinâmica entre os significantes S1 e S2, nos lugares da verdade e do agente,
promove um acúmulo de conhecimento, ou seja, um excesso de gozo no lugar do outro
como objeto a, produzindo um sujeito mais dividido e alienado que antes – ao invés de
produzir saber sobre/a partir da divisão que poderia amenizar o sentimento de desamparo,
ou seja, esvaziar o gozo, conforme indicado pelo discurso do analista 1.
A diferença entre saber e conhecimento reside na sustentação de que o saber provém do
campo do real, o que permite ao significante deslizar na cadeia, de modo a produzir algo
novo, significantes novos, a partir do que já está dado, por meio do que chamamos de
reprodução criativa, repetição tiquê2. Por outro lado, o conhecimento, referido à produção
de significados ditada pelo discurso científico, reproduz-se pela via da repetição do
mesmo, repetição autômaton, encerrando qualquer possibilidade de invenção 3.

É na transmutação do lugar de suporte de saber, devido ao giro de um quarto apontado
acima, que o estudante, ou o proletário, é colocado na posição do outro como objeto a,
reduzido assim a ser apenas valor de uso. Ou seja, o outro como objeto a no matema é
comandado pela exploração e despossuído de saber (LACAN, 1970/1992, p.30),
produzindo desse modo um sujeito alienado, consequentemente, submetido ao
mandamento da verdade. É pela via da redução do sujeito à unidade de valor no discurso

1

O discurso do analista é uma das modalidades discursivas que Lacan (1970/1992) desenvolve no
Seminário 17, conforme matema abaixo:

2

Tiquê e autômaton são termos utilizados por Aristóteles e que Lacan (1964/1996) toma emprestado no
Seminário 11.
3

Em outro trabalho, desenvolvo a ideia e articulo repetição tiquê e repetição autômaton (BACELAR, 2020).

35
universitário que o “gozo é recuperado na falha do saber” (OLIVEIRA, 2004, p.23),
indicando a impotência que recai sobre o sujeito dividido.
Posteriormente, na Conferência de Milão em 12 de maio de 1972, Lacan aponta uma
modificação no discurso capitalista, em relação também ao discurso do mestre. Indica
uma pequena inversão na dinâmica entre o S1 e o $ (sujeito dividido), conforme matemas
abaixo. Primeiro, ele destaca que o efeito da relação de um significante ao outro é o que
determina o sujeito, apontado pelo eixo (S1 → S2) no discurso capitalista. Sublinhamos,
no entanto, que diferentemente do discurso do mestre, no qual o escravo ocupa o lugar
do outro como S2, função de suporte de saber, no discurso capitalista, as posições
cruzadas das setas indicam um dinâmica circular e fechada, na qual cada lugar, além de
ser comandado pelo anterior, orienta o seguinte em um circuito que se encerra nele
mesmo, impedindo dar lugar a outros laços - mover os discursos. Isto ocorre porque as
setas cruzadas produzem uma ruptura, um corte na dinâmica discursiva, gerando
intensificação de gozo. Assim, o escravo produz incessantemente trabalho, ou seja,
produz gozo ilimitado, posto que “a única coisa que está em jogo é a mais-valia”, ou seja,
o mais-gozar (ibid, p.18).
Enfatizamos que “é a partir daí que há emissão de existência como algo que está também
no nível do objeto a pelo qual o sujeito se divide” (ibid, p.24). Ao chamar atenção
sobretudo para a relação entre o objeto a e o sujeito dividido, neste eixo (a → $) do
matema do discurso capitalista, Lacan (1972) propõe uma via diferente da estruturação
da fantasia que destaca o sujeito comandado pelo objeto a e, consequentemente,
intensificando-se assim o desamparo.

O discurso capitalista aponta para a problemática do sujeito com o objeto, ao indicar uma
recusa à castração, por meio do gozo incessante. Lacan (1970/2003) adverte que o foco
do discurso capitalista é no gozo “com um a Mais, ou com um mais-de-gozar” (ibid,
p.434). O mais-de-gozar, fetichizado como mercadoria pelo discurso capitalista, produz
um gozo que não está condicionado à “colonização”. Lembramos que no seminário A
ética da psicanálise (LACAN, 1960/1997), Lacan havia formalizado o papel
“colonizador” da incidência do significante no destino do sujeito dividido, impondo
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modos de gozo, como o seu próprio esvaziamento, pelo viés do discurso. No entanto, o
discurso capitalista, ao produzir mercadorias que equivalem ao mais-de-gozar, não entra
em conformidade com a incidência do significante sobre o gozo, gerando assim um
evanescimento do simbólico. A imaginarização, por sua vez, aponta para o processo, a
ação, a atividade, ou ainda, a operação em torno da tentativa de unificação do sujeito ao
objeto ao deflacionar o Outro. Em última instância, a imaginarização constitui-se como
um mecanismo, eminentemente imaginário, que pode levar à supressão do desejo ao
encontrar aderência, não apenas no discurso capitalista, como também em um outro modo
prevalente de gozo.
O evanescimento do simbólico é trabalhado no texto Joyce, o Sintoma, quando Lacan
(1975/2003) apresenta o significante “escabelo”, visando compreender processos de
subjetivação na contemporaneidade. Esse termo refere-se a um modo de esvaziamento do
simbólico que condiciona o sujeito a firmar-se em uma suposta supremacia, na escala da
notoriedade. Freud (1914/2010) já havia abordado o tema ao tratar do “delírio de ser
notado” na estrutura neurótica, em seus achados clínicos sobre o narcisismo. Para ele, o
delírio de ser notado é atravessado pela consciência moral que aparece, “em forma
regressiva, como hostil interferência de fora” (ibid, p.43), aludindo à presença do supereu.
Tanto Freud (1914/2010) como Lacan (1975/2003) chamam atenção para o movimento
de afirmação de si, por meio do fortalecimento narcísico, sustentado imaginariamente na
psicose, assim como na neurose. A questão que nos ocorre é que diante dessa suposta
supremacia da qual o sujeito neurótico tenta se valer, com pouco estofo simbólico, o que
parece sobrepor-se à almejada notoriedade é o gozo solitário induzido, e mesmo forçado,
pelo processo de imaginarização.
Na mesma direção, sublinhamos que o “clamor generalizado”, ou seja, a ausência de
desejo, provoca o distanciamento em relação ao campo do saber, que é diferente da
produção de conhecimento que o dito progresso científico propõe (LACAN, 1973/2003),
como destacamos acima. O campo do saber veicula o desejo através da dimensão do real,
possibilitando a invenção como via para a diferença, a criatividade, a singularidade. Já o
conhecimento produzido pelo discurso científico tende a suprimir a divisão do sujeito,
por meio da proliferação de objetos que funcionam como simulacros de objetos de desejo,
e que produzem efeitos de homogeneização no campo da subjetividade.
Lacan (1970/2003) afirma que não há “clamor” que o sujeito possa sustentar. O clamor
parece introduzir a guinada da impotência imaginária. Ao imaginarizar o objeto a, o
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sujeito segue a lógica da contemporaneidade, ancorado em um sistema que garantiria,
ilusoriamente, a legitimidade da sua busca narcísica. A padronização toma o lugar da
diferença, produzindo empobrecimento do simbólico. O apelo da imagem oblitera o lugar
do desejo na sociedade padronizada e tecnológica.
Em Radiofonia (LACAN, 1970/2003), Lacan afirma que, ao permitir ser explorado pelos
objetos da produção de mercado, o sujeito indica “o gozo para que se o tenha por essa
maneira de apagamento [effaçon], como furo a preencher” (ibid, p.434). Lacan sinaliza
no texto “O aturdito” (1972/2003) o perigo que representa a universalização do sujeito, o
sujeito puro, a partir da ideia de mercado comum, do princípio da troca, do valor da
concessão universal, assim como dos ditos progressos científicos.
Em consonância com Lacan, Soler (2012) articula que, no discurso contemporâneo,
temos no lugar do desejo o clamor generalizado e “o narcinismo, que condensa o
narcisismo e o cinismo” (ibid, p.85). O narcinismo é definido como um esfacelamento
crescente dos laços sociais, propiciando uma solidão que deixa cada um a serviço de seus
gozos. E o clamor constitui-se como uma voz do sofrimento, mas não se estrutura como
demanda endereçada ao Outro. Soler acrescenta que contemporaneamente os sujeitos
estão diante de uma escolha forçada entre o escabelo e a depressão.
Com base nesse pensamento, sustentamos que há na contemporaneidade um empuxo à
homogeneização, ou seja, mesmas formas de satisfação, mesmos objetos, que visam
tamponar a falta que passa pelo significante (SOLER, 2012). Soler sublinha que há uma
nova forma de supereu conformizante, “um supereu que tem formas muito mais
imaginarizadas” (ibid, p.89) do que os imperativos dos significantes-mestres.
Pelo viés sociológico, podemos dizer que a sociedade atual é concebida como massa
homogeneizada e organizada em redes, onde sujeitos se transformam em individualidades
capturadas pela pulsão escópica, pela imagem do duplo no espelho, situação na qual a
alteridade tem pouco ou nenhum valor (ROUDINESCO, 2009). Ao contemplar objetos
do mercado, o sujeito torna-se o protótipo da mercadoria, o seu lado fetiche, que tenta
suprir a falta, produzindo uma espécie de felicidade construída a partir de ideais de
consumo. Do mesmo modo, ao perseguir uma imagem ideal ou uma suposta ideia de
completude no modo de relação com o Outro, o sujeito pode abrir mão de seu lugar
desejante, constituído pela falta.
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A produção e a exaltação das imagens de si implicam uma mudança nas formas de
expressão do mal-estar presentes na contemporaneidade (BIRMAN, 2014). Isso porque
o mal-estar aponta para o lugar que o sujeito ocupa na relação com o Outro, com a cultura.
Assim, os modos de subjetivação se evidenciam pela apreensão das formas de mal-estar
que emergem da posição do sujeito diante da falta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste percurso de buscar circunscrever e delimitar a noção de imaginarização na obra de
Lacan, nos deparamos com uma escassa presença do termo após 1960. Vimos que Lacan
o explicita nos seminários A relação de objeto (LACAN, 1957/1995) e A angústia
(LACAN, 1963/2005) e “Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente
freudiano” (LACAN, 1960a/1998). Depois disso, diremos que ele mantém o cerne da
ideia, sem mencionar o termo.
Ao recuperar aqui a ideia de imaginarização em Lacan, queremos destacar sua
importância e pertinência na clínica contemporânea. Por isso, fomos levadas a associar,
nas teorizações posteriores à década de 1960, incidências dessa noção que nos parecem
bastante atuais. Chegamos, assim, ao lugar que a modalidade discursiva ocupa na
contemporaneidade a fim de destacar que o processo de imaginarização pode encontrar
ancoragem no modo de amarração do laço social do discurso capitalista, embora o
possível efeito da imaginarização não deve ser restringido apenas ao discurso capitalista.
Levantamos sobretudo questões referentes à constituição do sujeito nesse processo, tais
como sujeição ao objeto sem mediação do Outro, apagamento da alteridade e submissão
ao gozo do Outro, como modos de estruturação no laço social.
Ainda que a ideia de imaginarização não tenha adquirido o estatuto de conceito na obra
lacaniana, é possível delinear elaborações teórico-clínicas subsequentes que apontam
para a relevância do termo e da proposta. O escopo do processo de imaginarização
envolve especialmente o registro do imaginário, ainda que imbricado com as dimensões
simbólica e real, ao incidir sobre o evanescimento do simbólico e, consequentemente,
intensificar o gozo, no momento em que o sujeito tenta apropriar-se do Eu na condição
de desejante.
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Nosso percurso neste artigo acompanhou o desenvolvimento teórico-clínico de Lacan
desde o momento inicial no qual estava debruçado sobre a dimensão imaginária,
notadamente sobre o estádio do espelho (1949/1998), assim como sobre o início da
articulação entre os registros simbólico, imaginário e real (1953/2005), para, em seguida,
dar relevo à entrada do sujeito no campo da linguagem e, por fim, dedicar-se à topologia
borromeana (1975/1991). Essa teorização final de seu ensino dá ênfase ao real e traz
substancial avanço a três termos apresentados por Freud na clínica das neuroses: inibição,
sintoma e angústia, este último abordado aqui quando falamos da tentativa de escapar ao
suplemento com um complemento. Trata-se, portanto, de uma operação de
imaginarização que visa, em última instância, elidir a angústia.
A noção de imaginarização, além de apontar para o engendramento do real na dimensão
imaginária através do gozo, nos parece relevante por pelo menos dois motivos. O
primeiro, como apontamos acima, por esse desvio de rota, isto é, o objeto não é situado
como suplemento da falta estrutural; ao invés, produz-se uma relação imaginária de
complemento, na qual o sujeito tenta imaginarizar o objeto a a fim de escamotear sua
divisão e fugir da angústia. O segundo motivo envolve aspectos mais explicitamente
sociais e que ecoam no processo constitutivo da singularidade. Essas questões nos fazem
pensar sobre processos subjacentes à constituição do sujeito, como cristalizações
subjetivas decorrentes de identificações imaginárias, abrindo espaço para que possamos
avançar nos estudos sobre novos processos de subjetivação na contemporaneidade.
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ARTIGO 2
A NOÇÃO DE IMAGINARIZAÇÃO NA CLÍNICA PSICANALÍTICA E SEUS
DESDOBRAMENTOS NO SOCIAL
“É muito mais difícil matar um fantasma do que matar uma realidade”
(Virginia WOOLF, 2012, p.13)

INTRODUÇÃO
É a partir do traço unário, correlato do campo do simbólico, que se escreve a possibilidade
de reconhecimento da imagem especular no surgimento do sujeito desejante. Dito de
outra forma, a imagem especular é revestida pelo registro simbólico na entrada do sujeito
no campo da linguagem. Ademais, o momento inaugural do desejo, indicado pelo matema
da fantasia ($ ◊ a), destaca o sujeito dividido em conjunção e disjunção com o objeto a,
objeto referido à perda devido à castração. O que pode surgir como questão na
estruturação da fantasia é movimento do sujeito no sentido de tentar “preservar, manter e
proteger o lado intacto do vaso primordial que é a imagem especular” (LACAN,
1963/2005, p.51) ao distanciar-se do campo do simbólico, conforme indicado pela ideia
de imaginarização. “Quanto mais envereda por esse caminho, que muitas vezes é
impropriamente chamado de via de perfeição da relação de objeto, mais ele é enganado”
(ibid). Ou seja, ao se confrontar com o Outro do significante, pela via da intensificação
imaginária, o sujeito neurótico pode abrir uma via de sustentação como objeto,
“favorecendo assim a imaginação que lhe é própria, a do eu” (LACAN, 1960/1998,
p.841). Essas são algumas das poucas indicações que Lacan fornece sobre a ideia de
imaginarização.
Com base na teoria lacaniana, circunscrevemos e delimitamos o processo de
imaginarização como um modo peculiar de o sujeito relacionar-se com o objeto a,
tentando encontrar nele um complemento para a falta. A partir da intensificação
imaginária e consequente diminuição do simbólico, o sujeito busca um tipo de satisfação
ao imaginarizar o objeto. Esse movimento referente ao objeto a pode produzir um gozo
ilimitado, um encontro com o gozo do real. Nosso objetivo neste artigo é investigar o
processo de imaginarização no laço social a fim de compreender processos de segregação.
Como se trata de apresentações sintomáticas contemporâneas, ensejaremos também
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demonstrar derivações do singular, registro por excelência da psicanálise, ao particular,
no engate do sujeito ao laço social.
Inicialmente tratamos do processo de imaginarização no laço social a fim de chamar
atenção para a reprodução do desamparo fundamental na economia psíquica, uma vez
que pode conduzir o sujeito a uma posição de gozo. Em seguida, abordamos o discurso
contemporâneo, sublinhando modos de gozo que podem derivar do processo de
imaginarização, tais como o discurso capitalista e processos de segregação, que,
diferentemente do discurso capitalista, não indicam, necessariamente, sujeição a objetos
do mercado, podendo sinalizar também um modo imaginário de relação com o Outro. Há
também possibilidade de articulação entre processos de segregação e discurso capitalista.
Enfatizaremos o que Lacan (1967/2003) denomina “processos de segregação” ao abordar
a função dissociadora dos grupos sociais por meio de identificações imaginárias, que
ganha relevo com o esvaziamento do simbólico, na contemporaneidade.
Lembramos que nossa hipótese é de que, no âmbito do estado depressivo neurótico, há
predominância da imaginarização. Para prosseguir nesse caminho, no entanto,
precisaremos ainda ampliar o escopo da ideia de imaginarização, tal como proposta por
Lacan, a fim de melhor compreender sua relevância e aplicação clínica. Com isso, nosso
objetivo não é reforçar a ideia de uma psicopatologia, mas avançar em elaborações
teóricas que indiquem possíveis vias de saída, através da imaginarização.

IMAGINARIZAÇÃO E LAÇO SOCIAL
O processo de imaginarização indica um movimento do sujeito em direção à deflação do
simbólico, campo responsável pela estruturação do imaginário na dinâmica da fantasia, e
aponta para uma retração subjetiva do laço social. Embora modalidades discursivas
permitam estabelecer relação com o Outro sem ficar submetido ao gozo, uma vez que
tornam possível articular saber e gozo, o processo de imaginarização, em uma dinâmica
inversa, indica intensificação do imaginário. Tal situação reduz a mobilidade do sujeito
em direção à alteridade, por meio de uma recusa à diferença. Ainda, o processo de
imaginarização pode conduzir a um gozo ilimitado, pela via da interrupção do saber na
deflação do Outro, encontrando aderência, por exemplo, no discurso capitalista (LACAN,
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1972). Nessa posição discursiva, o sujeito passa a ser comandado pelo objeto a
representativo da perda de gozo, ficando, consequentemente, em função do gozo próprio.
O processo de imaginarização evidencia a manobra de eliminar a diferença, apontada pelo
furo do existir, que indica a singularidade inerente à constituição do sujeito. É por meio
da insistência nessa aderência imaginária ao objeto, no intuito de abolir a falta,
consequentemente o Outro como lugar de alteridade, que o sujeito pode ficar submetido
ao gozo, “sem recursos” (LACAN, 1959/2016, p.455), ou seja, retornar ao desamparo
primordial4, ficar siderado, estagnado. A sideração5 primeira, fruto da experiência
traumática, só pode ser colocada em relação ao Outro, na medida em que o significante é
o que torna possível o manejo do desamparo a fim de evitar que o sujeito seja fisgado,
paralisado num gozo mortífero. O processo de imaginarização, por sua vez, pode indicar
a tentativa de aprisionamento ao gozo na subjetivação, sobretudo no confronto com o
Outro, sinalizando que o sujeito pode encontrar um modo precário de fazer laço social
pela via do objeto, na contemporaneidade.
É a partir do initium do desejo que “a imagem i’(a) adquire prestígio” (LACAN,
1963/2005, p.51) na economia psíquica, uma vez que é revestida pelo campo do
simbólico, como meio de lidar com o excesso de gozo no corpo. É também pela mesma
via de relação com o objeto a que se dá a pregnância imaginária. A falta constitui-se como
base do funcionamento psíquico, fazendo com que o sujeito busque no objeto um modo
de satisfação imaginária. Embora constantemente atravessado pelo desamparo estrutural
na relação com o Outro, uma vez que não há objeto que possa restituir a completude, é a
via simbólica, em interação com o imaginário e o real, o que permite manejar a falta
estrutural.
A noção de desamparo, ao introduzir a dimensão fundamental da falta, indica a
constituição do sujeito dividido como possibilidade de fazer frente à irrupção do gozo
pela via significante, embora o circuito pulsional continue a ordenar gozo através da
repetição mortífera. Em outras palavras, a realidade psíquica impõe-se permanentemente
sob ressonâncias amorfas da morte. É sob a sombra da morte, presença silente e iminente,
Nos textos “Além do princípio do prazer” (1920/2010), “Inibição, sintoma e angústia” (1926/2014), “O
Futuro de uma ilusão” (1927/2014) e “O mal-estar na civilização” (1930/2010), Freud indica a noção de
desamparo – Hilflosigkeit - para articular o processo constitutivo da subjetivação humana.
4

5

Alain Didier-Weill (2010) utiliza o termo sideração como uma espécie de estagnação, referente à
experiência traumática primordial, à qual o sujeito pode aprisionar-se ao fazer frente ao campo do
simbólico.
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que a sideração pode retornar, sobrepondo-se no laço social, no modo de relação com o
objeto a, conforme indica o processo de imaginarização, no qual o sujeito procura no
objeto um complemento imaginário que lhe restitua o objeto perdido ao descentrar sua
condição desejante. Em última instância, trata-se de um movimento para a morte que diz
respeito à relação com o gozo.
É necessário entender esse retorno do desamparo na subjetivação como desabonador, um
encontro com o gozo do real, que apenas aprofunda o sentimento de desamparo, deixando
o sujeito à deriva. A noção de desamparo em Freud (1920/2010) está imbricada ao
conceito de pulsão de morte, uma vez que o desamparo é correlato da gênese do sujeito
ao apontar para um gozo ilimitado. Embora modalidades discursivas indiquem modos de
aparelhar o gozo por meio do significante, no discurso capitalista, por exemplo, o sujeito
fica completamente “sem recursos” por uma inversão no matema da fantasia (a → $), na
qual o sujeito é comandado pelo objeto, conforme assinalado por Lacan (1972). O gozo
incessante do discurso capitalista coloca o sujeito na condição de desamparo. A sideração
inerente à posição fixa de gozo só pode ser manejada pela via do simbólico para evitar
um excesso de gozo sempre iminente.
Ao submeter-se ao gozo, por meio do processo de imaginarização, o sujeito recoloca-se
na condição de desamparo fundamental e submissão ao gozo do corpo, que não diz
necessariamente respeito ao consumo e produção ininterrupta do discurso capitalista ao
equiparar o mais-gozar com a mais-valia.

O desamparo pode continuar a reproduzir-se ao longo da existência em função da posição
que o sujeito ocupa no laço. A imaginarização, por sua vez, aponta sobretudo para o
processo, ou seja, o modo como o gozo ilimitado pode ganhar corpo através da inflação
imaginária no confronto com o Outro. Lacan (1972a) ainda destaca que o que torna o
discurso capitalista distinto dos demais é a Verwerfung, a rejeição do campo do simbólico,
ou ainda forclusão, repúdio à castração. Em consonância, Quinet (2012) sublinha que esse
discurso promove a “ilusão de completude” com o objeto (ibid, p.57). No processo de
imaginarização, enfatizamos a tentativa de abolir a falta pela Verneinung, negação da
castração, inerente aos mecanismos psíquicos originários, à pulsão de morte, ao indicar
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uma relação de esquivança com o significante através da tentativa de encontrar no objeto
um complemento para a falta. Esse movimento do sujeito na imaginarização pode tanto
conduzi-lo à exclusão da falta, Verwerfung, pela via da produção e consumo de
mercadorias do discurso capitalista, como também levá-lo a encontrar suporte em outra
posição específica e prevalente de gozo, que acaba por eliminar, provisoriamente, a falta.
O discurso contemporâneo6 indica fragilidade nos laços sociais, uma vez que há sujeição
ao objeto, uma busca de complemento para a falta, conforme indicamos no processo de
imaginarização. A lógica discursiva que promove a noção de processo de imaginarização
marca e nomeia, a nosso ver, essa tentativa contemporânea de promoção do Eu, que
permite apenas estabelecer laços débeis com pouca ou nenhuma sustentação simbólica.
Esse modo de fazer laço pode levar o sujeito ao individualismo do gozo que engendra
formas de segregação no laço social.

DISCURSO CONTEMPORÂNEO
Tanto o consumo massificado como o isolamento podem sinalizar modos de gozo
contemporâneo. A busca por promessas de felicidade diante dos artifícios da sociedade
denuncia a tentativa claudicante do sujeito de suturar a falta. Frente à situação de sujeição
ao objeto, o que aparece como preponderante é a “participação patente na sede da faltade-gozar” (LACAN, 1970/2003, p.435). Ao nos interrogar sobre o que esperar dessa
forma de mal-estar, Lacan diz que o objeto surge como “um mais-de-gozar em liberdade
e de consumo mais rápido” (ibid, p.436). O objeto a, primariamente situado como resto
de operação de castração, ao indicar a pulsão como representante parcial da sexualidade
no psiquismo, pode desdobrar-se de diversas formas na economia psíquica. Pode ser
equiparado à mercadoria a ser consumida, conforme indica o discurso capitalista, como
também pode sinalizar um tipo imaginário de relação que aponta para processos de
segregação.
O papel desempenhado pelas pulsões é primordial para avançarmos nos estudos sobre
processos de subjetivação, levando em consideração que a cultura ingressa como fator de
impossibilidade, mas também como meio de satisfação pulsional. Freud formula em O
Soler (2012) utiliza a expressão “discurso contemporâneo” a fim de chamar atenção para o
despedaçamento crescente dos laços sociais que deixa cada um sozinho com seus gozos.
6
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mal-estar na civilização (1930/2010) que a cultura impossibilita a satisfação, mas, por
outro lado, a passagem da natureza à cultura constitui-se sob o efeito dessa perda de
satisfação pulsional, que se apresenta como restos de gozo, conforme releitura lacaniana.
Esses restos de gozo aparecem na compulsão à repetição, que “deve ser atribuída ao
reprimido inconsciente” (FREUD, 1920/2010, p.178), demarcando a presença da pulsão
de morte. Dito de outra forma, a cultura é também uma via de produção de gozo na medida
em que a perda de satisfação pulsional, derivada da entrada no campo simbólico,
presentifica o gozo no psiquismo, ou seja, é redirecionada ao recalcado que, por seu lado,
continua a afetar o sujeito.
Para abordar tanto a questão da perda, quanto a presença da pulsão de morte, no discurso
contemporâneo, propomos revisitar alguns achados clínicos nos textos de Freud sobre o
narcisismo, entre os anos 1914-1917. Em Introdução ao narcisismo (1914/2010), Freud
lança luz tanto sobre as psicoses e a melancolia, como sobre a neurose. Naquele momento,
ele constata que alguns pacientes pareciam não trazer questões como conversão de
energia sexual ou relacionadas ao recalcamento do desejo como queixas primordiais. No
seu lugar, havia insatisfação relativa a um vazio existencial, um estado amorfo, uma
desilusão insuperável e, sobretudo, impotência para estabelecer laços afetivos e para lidar
com perdas jamais simbolizadas. A perda, contudo, ocorre no próprio eu. O texto sinaliza,
numa leitura lacaniana, um modo de gozo que conduz o sujeito a confrontar-se com a
perda.
Na melancolia, há conflito entre o eu e o ideal (FREUD, 1917[1915]/2010), isto é, um
conflito entre a atividade crítica do eu e o eu alterado pela identificação que resulta no
ideal do eu. Há uma identificação do Eu com o objeto perdido. A sombra do objeto cai
sobre o eu, que pode ser julgado pela instância crítica como um objeto. A identificação
do eu com o objeto (perdido) se transforma então em perda no eu, posto que o objeto é
ausente. É uma identificação com a presentificação da própria falta no lugar da
simbolização da perda de objeto. Portanto, o Eu torna-se empobrecido, com um vazio
insuperável. Freud elabora que a origem inconsciente das queixas e autoacusações do
melancólico advêm do ódio recalcado por um objeto de amor perdido e se justificam pelo
efeito da perda do objeto de amor.
Já na psicose, ocorre um conflito entre o eu e o mundo, em função do retraimento da
libido (FREUD, 1917[1915]/2010), uma vez que o sujeito, ainda em chave de leitura
lacaniana, foraclui a metáfora paterna, não constituindo assim uma instância que pode
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separar-se do eu, o ideal do eu. A estruturação psicótica apresenta o narcisismo na sua
mais elevada expressão, através da qual a libido é preservada no Eu, sem que haja
investimento libidinal nos objetos.
Na neurose, ainda tomando como referência o estudo sobre o narcisismo, Freud ressalta
o conflito entre o eu e as exigências narcísicas do seu ideal, o que nos ajuda compreender
nuances do laço social no discurso contemporâneo. Freud aponta para a possível
emergência de um modo de subjetivação: “Não seria de admirar se encontrássemos uma
instância psíquica especial, que cumprisse a tarefa de assegurar a satisfação narcísica a
partir do ideal do eu e que, com esse propósito, observasse continuamente o eu atual,
medindo-o pelo ideal” (FREUD, 1914/2010, p.41). O modo de subjetivação introduzido
por Freud evidencia uma tentativa do sujeito de afirmação de si por meio de um
fortalecimento narcísico sustentado imaginariamente, como uma ancoragem numa
suposta soberania do eu. O sujeito, ao perseguir seus elevados ideais, busca um modo de
satisfação narcísica, ao passo que o lugar do desejo fica escamoteado.
Freud (1914/2010) trata também da presença do “delírio de ser notado” em sua clínica
com sujeitos neuróticos. Para ele, o delírio de ser notado é atravessado pela consciência
moral que aparece, “em forma regressiva, como hostil interferência de fora” (ibid, p.43),
aludindo à instância do supereu. Já no texto “A dissecção da personalidade psíquica”,
Freud (1933/2010) propõe uma associação mais direta do delírio de ser notado à instância
do supereu.
Como ponto de partida, é necessário entender a gênese e função do supereu na economia
psíquica para retomarmos a questão do delírio de ser notado e do ideal do eu. O supereu
constitui-se como herdeiro da dissolução do complexo de Édipo, na medida em que é
derivado dos investimentos libidinais, indicando que a “fase sexual dominada pelo
complexo de Édipo é um precipitado” (FREUD, 1923/2011, p.42), e que consiste no
estabelecimento do supereu. Uma vez que o supereu emerge articulado ao recalcado, há
relação íntima entre o supereu e o isso, por meio do processo de identificação, através do
qual o supereu assimila cristalizações de investimentos libidinais que foram renunciadas
(FREUD, 1933/2010). Além disso, Freud (1930/2010) destaca que a pulsão de morte é
também assimilada pelo supereu, que se dispõe “[...] a exercer contra o Eu a mesma
agressividade que o Eu gostaria de satisfazer em outros indivíduos” (ibid, p.92),
implicando assim autodestruição.
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O ideal do eu está relacionado à identificação no campo do simbólico. A formação do
ideal do eu “aumenta as exigências do Eu e é o que mais favorece a repressão” (FREUD,
1914/2010, p.41). Embora supereu e ideal do eu funcionem, de certo modo, conjugados
no psiquismo, é o supereu que indica uma “relação estrutural” imbricado ao ideal do eu
(FREUD, 1933/2010). É através da relação com o ideal do eu que o supereu se avalia
como um precipitado da “antiga imagem dos pais” (ibid), deflacionando o simbólico e,
consequentemente, intensificando a pulsão de morte. É através do ideal do eu, do Outro,
ou ainda após a entrada no simbólico, que o sujeito tenta reaver uma suposta imagem
ideal. A questão é que, no momento em que o sujeito persegue uma imagem ideal, “poderá
se deparar com o olho mortífero do supereu” (ALBERTI; SANTOS; BETEILLE, 2019,
p.794), resultante da tentativa de abolir a divisão.
Assim, diremos que o “delírio de ser notado” (FREUD, 1914/2010, p.42) aponta para a
submissão ao Um da imagem, pela diminuição do simbólico, na contemporaneidade. O
delírio aparece como efeito da inflação imaginária na relação com o Outro;
consequentemente, o desejo é deslocado, perde centralidade. Partindo da reflexão
segundo a qual a instância do supereu na atualidade está vinculada à ideia de empuxo ao
gozo incessante como fator preponderante à valoração pessoal, seria o supereu a instância
psíquica especial responsável por assegurar a satisfação narcísica a partir do ideal do eu?
Na mesma direção em que Freud (1930/2010) assinala que a instância que leva o sujeito
a se autorrecriminar é o supereu, Lacan afirma que este comanda o gozo (LACAN,
1973/1985). E questiona: “qual é a prescrição do supereu? Ela se origina precisamente
nesse Pai original mais do que mítico, nesse apelo como tal ao gozo puro, isto é, à não
castração” (LACAN, 1971/2009, p.166). Ademais, o ideal do eu também pode ser
opressor, uma vez que o sujeito tenta sustentar-se através de elevados ideais, tendo como
efeito um sentimento de impotência. Esta reflexão nos abre a via para pensar na
possiblidade de conjugar a ação imperativa do supereu, de uniformizar formas de
satisfação, com a deflação do simbólico que atravessa a constituição do ideal do eu na
contemporaneidade. Sublinhamos, no entanto, que a ideia de supereu não está
necessariamente submetida ao discurso capitalista como modo preponderante de gozo. A
relação entre saber e gozo não necessariamente envolve os objetos do mercado comum.
É também essa relação que enfatizamos no processo de imaginarização, no momento em
que o sujeito diminui o valor do Outro ao imaginarizar o objeto, podendo conduzi-lo a
sustentar-se em posição de gozo.
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As identificações parecem ocorrer a partir de ideais que garantam o cumprimento de uma
ordem narcísica. Esta ordem pode ser tanto um reflexo de contingências atuais, da era da
imagem e modos específicos de satisfação imaginária, quanto da lógica do mercado.
Lacan sublinha que os “pequenos objetos a que [vocês] vão encontrar ao sair, no
pavimento de todas as esquinas, atrás de todas as vitrines, na proliferação desses objetos
feitos para causar o desejo de vocês, na medida em que agora é a ciência que o governa,
pensem neles como latusas” (LACAN, 1970/1992, p.153). Latusas é o modo como Lacan
nomeia objetos produzidos pelo discurso científico como promessas de satisfação plena,
supostos objetos de sutura da falta.
O discurso científico ocupa, no lugar de produção simbólica, significados, dando nomes
às necessidades, ao desejo. Essas qualidades produzidas pelo discurso científico “fariam
do sujeito assim constituído um indivíduo, efeito de revestimentos identificatórios e
imaginarizantes do sujeito” (ELIA, 2000, p.21). Os modos de subjetivação são
organizados também através do modelo do discurso científico que procura obturar o
desejo. Diante da tentativa repetida de tamponar o vazio, a pulsão de morte parece tornarse um imperativo, conduzindo o sujeito a reencontrar o desamparo primordial. O sujeito,
ao encontrar-se refém de amarras imaginárias, pode seguir em direção aos modos de gozo.
Ainda sobre latusas, Lacan aborda “a angústia – posto que é com isso que temos que nos
haver –, é totalmente certo que, havendo a latusa, ela não é sem objeto” (LACAN,
1970/1992, p.154). Freud (1926/2014) já havia afirmado que a angústia, assim como a
inibição e o sintoma, sinaliza uma possibilidade de o sujeito se defender do desejo.
Ressaltamos que o surgimento da angústia não engana naquilo que se refere ao
esvaziamento simbólico, apontado pelo processo de imaginarização. A ausência da
mediação do Outro, na tentativa do sujeito de apropriar-se do objeto, tem como efeito o
evanescimento simbólico, cuja consequência é a angústia. Ao afirmar que o significante
gera “o mundo do sujeito falante, cuja característica essencial é que nele é possível
enganar” (LACAN, 1963/2005, p.87), Lacan coloca em evidência a ausência da
intermediação do Outro na presença do gozo. Ainda acrescenta: “a angústia é esse corte
– esse corte nítido sem o qual a presença do significante, seu funcionamento, seu sulco
no real, é impensável” (p.88). Diante da deflação do valor do significante, o sujeito
encontra-se seduzido pelos objetos do mercado comum, assim como pela ideia de uma
suposta soberania do Eu, obturando as vias do desejo de forma a sustentar-se em modos
prevalentes de gozo e tamponar a angústia.
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Esta articulação nos conduz à aproximação da formulação lacaniana sobre o significantemestre a fim de demarcar nossa posição de que a sujeição ao objeto, sem mediação do
Outro, não tem o propósito de apontar para a foraclusão da metáfora paterna, conforme
evidenciado na psicose. No momento em que Lacan (1970/1992) dá ênfase a sua
elaboração sobre o pai real, ele articula a função do pai a uma solução de desejo possível,
problematizando a figura de um pai dito interditor, visto que o significante-mestre não é
encarnado pelo pai. “É que o significante-mestre, ao ser emitido na direção dos meios de
gozo que são aquilo que se chama o saber, não só induz, mas determina a castração” (ibid,
p.83). A operação de castração é o efeito da incidência do significante na economia
psíquica, responsável pela estruturação neurótica, indicando, portanto, a entrada do
sujeito na linguagem. A tentativa de imaginarizar o objeto, aqui apontada pelo processo
de imaginarização, com a consequente deflação do Outro, é uma operação derivada da
estruturação da fantasia, portanto, presente em sujeitos neuróticos. Ainda assim, para fins
da elaboração sobre o discurso contemporâneo, é importante compreender a articulação
sobre a função do pai.
Em Totem e Tabu (1913/2012), Freud já sinalizava sobre o pai impossível, pai real nos
termos de Lacan, como o pai possuidor de todas as mulheres da horda, aquele que goza,
o privador. “A posição do pai real, tal como Freud a articula, ou seja, como um
impossível, é o que faz com que o pai seja imaginado como privador.” (LACAN,
1970/1992, p.121). O pai real, no entanto, é nada mais que um efeito da entrada na
linguagem, um agente da castração, distanciando-se assim do pai imaginado como
privador para o sujeito. A constituição de um pai imaginário ocorre pela via do processo
de subjetivação como meio de dar conta das irrupções do gozo. “A castração é a operação
real introduzida pela incidência do significante, seja ele qual for, na relação do sexo. E é
óbvio que ela determina o pai como esse real impossível que dissemos” (ibid, p.121). Se
a castração é uma operação real, ela não tem como ser creditada a um pai encarnado.
O objeto a causa de desejo surge como produto dessa operação de castração. A fantasia
constitui-se assim como uma amarração da realidade psíquica, visto que, para manter o
desejo em atividade, é necessário “que a fantasia domine toda a realidade do desejo, ou
seja, a lei” (LACAN, 1970/1992, p.121). A constituição da fantasia pode nos dar pistas
sobre a maneira pela qual o sujeito mantém relação tanto com o Outro, quanto com o
objeto a, já que ela se estrutura a partir da estruturação do desejo que aponta para o lugar
da falta.
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Em consonância com Lacan, Soler (2012) afirma que a função do pai não está relacionada
à interdição. “O pai é aquele que encarna uma solução de desejo possível com a lei de
limitação possível de gozo” (ibid, p.123). A lei de limitação do gozo advém do S1
(significante-mestre) na entrada do sujeito no campo da linguagem. É uma lei da
estrutura, que permite ao sujeito entrar no campo da linguagem. A castração é produzida
pela entrada na linguagem. Encarnar uma solução de desejo possível não significa
encarnar o significante-mestre, conforme nos indica o discurso do mestre.
Quinet (2009) ainda afirma que a clínica encontra o pai real como pai imaginário, aquele
que goza, privador de gozo para o sujeito. A constituição do pai imaginário decorre da
idealização do sujeito diante do pai real, reduzindo-o ao S1, assim como nos mostra o
discurso do mestre, no qual o S1 é encarnado. Quinet acrescenta: “podemos pensar a
análise como uma travessia do pai, que irá do pai imaginário, como privador, ao S1, puro
significante, passando pelo pai impossível do gozo” (ibid, p.45). A travessia do pai, aqui
apontada, é produtiva para compreender novos manejos na clínica psicanalítica, posto
que as identificações a um significante-mestre em posição de ideal, necessárias e
estruturantes para o processo constitutivo, parecem fragilizadas. As identificações
parecem ocorrer mais pela via dos pequenos outros.
A questão que surge no discurso contemporâneo é sobre a tentativa do sujeito de
imaginarizar sua relação com o Outro, desapropriando-o de qualquer valor de privação
que o pai imaginário poderia sustentar ainda que de forma idealizada, dado que é um
processo estruturante na constituição do sujeito. Esse movimento busca destituir o Outro
de qualquer função, seja ela idealizada ou não, restando modos de gozo como forma de
fazer laço social na contemporaneidade. Notamos que, atualmente, o Outro parece não
mais encarnar o S1, a partir do qual o sujeito poderia projetar ilusões na tentativa de se
relacionar com o mundo. No lugar, o que parece ganhar relevo é a forma como o sujeito
tenta responder às demandas do Outro, suprimindo a falta através do objeto. Há um modo
de supereu conformizante, “um supereu que tem formas muito mais imaginarizadas”
(SOLER, 2012, p.89) do que os imperativos dos significantes-mestres. A relação que o
sujeito estabelece com o Outro se aproxima mais do processo de imaginarização, no qual
o Outro é equiparado às latusas, funcionando como objeto de complemento da falta,
suposta satisfação plena de desejo. Este movimento pode indicar uma sujeição ao gozo
do Outro, correlata do desamparo fundamental.
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A relação que o sujeito estabelece tanto com o Outro, quanto com o objeto a, causa de
desejo, que a dinâmica da fantasia pode evidenciar, reverbera no âmbito social e nos faz
refletir sobre posições do sujeito na cultura. Desde o início da psicanálise com Freud,
reflexões advindas da clínica, relativamente ao processo de constituição do sujeito, não
deixam de lado as repercussões na cultura. Para pensar sobre a cultura, no entanto, é
importante que a nossa articulação tenha origem na teoria da clínica, já que partimos de
processos singulares como efeito da entrada do sujeito no campo da linguagem. O efeito
que o significante pode produzir no acesso do sujeito à linguagem, o que também abarca
a dimensão do real – fora da linguagem, pode ser útil para nos aproximar de mudanças
que atravessam a construção da subjetividade. Ademais, a construção subjetiva é sempre
atravessada pelos anseios de uma época e de um tempo.

PROCESSOS DE SEGREGAÇÃO
Os processos de segregação e o discurso capitalista parecem, a princípio, funcionar
conjugados quando nos aproximamos do movimento do sujeito em direção à promoção
de si mediante objetos ofertados pelo mercado, na contemporaneidade. Como aponta
Lacan em Radiofonia (1970/2003), não há um mestre para o qual o sujeito possa reportarse, dado que é explorado pelos objetos. Ele lembra “os produtos a cuja qualidade, na
perspectiva marxista da mais-valia, os produtores, mais que ao patrão, poderiam pedir
contas da exploração que sofrem” (ibid, p.413). Ao servir-se de objetos produzidos pelo
capitalismo, o sujeito é conduzido a aderir a um modo de gozo, uma maneira de fazer
laço, visto que a mais-valia se torna causa do desejo. No entanto, a aderência do sujeito
ao objeto a como imagem de objeto de desejo, sinaliza também um modo de gozo que
pode conduzir à formação de grupos sociais que cristalizam determinadas formas de
identificação, posto que na expressão do gozo há uma tentativa de apagamento da
alteridade, supressão da singularidade, via imaginarização.
O potencial das formações de massas e os efeitos produzidos por esses arranjos sociais
foram motivos de preocupação de Freud (1915/2010) desde a I Guerra Mundial (19141919), quando trata de mecanismos de intolerância, segregação e violência como
constitutivos do sujeito, e ao abordar questões relativas às identificações imaginárias,
como, por exemplo, “cobiça e afã de poder”, “cor da pele”, “patriotismo”, “normas
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morais”. Com isso, lembramos que “o inconsciente não é democrático, embora seja na
democracia que ele encontra as condições sociais e políticas mais propícias à sua
incidência e ao seu reconhecimento” (ELIA, 2000, p.19). Atualmente os arroubos de
intolerância, segregação e violência encontram grande repercussão social e política, uma
vez que essas manifestações ressurgem com novos revestimentos identificatórios e meios
tecnológicos que permitem a propagação em escala antes inexistente. A proliferação
algorítmica, na qual aposta-se no vale tudo da manipulação de fatos e dados, impõe
grande desafio para a atualidade no enfretamento dessas práticas de segregação.
Além disso, Freud aponta para a contribuição da ciência na luta contra os ditos inimigos,
aqueles que se afastam, por alguma razão, do padrão hegemônico. Citamos ainda como
exemplo de construções imaginárias a “mentira consciente” e o “engano intencional”
(FREUD, 1915/2010, p.216) como mecanismos utilizados a fim de promover a
homogeneização, nos grupos, através de processos de identificação e da investida ruidosa
na manipulação de dados e acontecimentos históricos. Sublinhamos que tanto
identificações imaginárias quanto o engano intencional são inerentes ao processo de
imaginarização, visto que o sujeito tenta buscar no objeto um complemento impossível
para sua falta, a fim de se afirmar, numa suposta supremacia do Eu.
Freud introduz a expressão “narcisismo das pequenas diferenças” em seu texto “O tabu
da virgindade” (1917/2013) para enfatizar que “as pequeninas diferenças, dentro da
semelhança geral, motivam os sentimentos de estranheza e hostilidade” (ibid, p.374).
Acrescenta que os sentimentos mais pungentes, tais como inveja, ódio e agressividade,
derivam desse narcisismo das pequenas diferenças e são direcionadas para os que mais
nos assemelham e, por isso, nos ameaçam com tal semelhança, configurando assim uma
rejeição narcísica. A constituição da alteridade não acontece sem um grande
estranhamento em relação ao outro, gerador de segregação nos grupos sociais por meio
de identificações imaginárias.
No livro O mal-estar na civilização, Freud (1930/2010) retoma a expressão “narcisismo
das pequenas diferenças” para enfatizar a satisfação da agressividade entre grupos sociais,
no intuito de manter a coesão e a identificação entre os membros do grupo. A busca do
sujeito por uma suposta supremacia do Eu encontra respaldo também no coletivo, na
medida em que o reconhecimento proveniente do grupo é necessário para a aposta do
sujeito nas insígnias imaginárias, com fortalecimento do Eu. Paradoxalmente, essa busca
constitui-se como meio de eliminar tanto a alteridade quanto a singularidade.
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Em Psicologia das massas e análise do eu (FREUD, 1921/2011), Freud afirma que há
“massas bastante passageiras e outras bem duradouras; massas homogêneas, que se
compõem de indivíduos do mesmo tipo, e não homogêneas; naturais e artificiais, isto é,
que requerem também coação externa para se manter” (ibid, p.46). Ademais, Freud chama
atenção para massas bastante organizadas, duradoras e artificiais, com e sem líder, tais
como a Igreja e o Exército, colocando em primeiro plano o fato de que essas massas
exigem que uma certa coação externa seja empregada para evitar sua dissolução e
mudanças em suas estruturas. Ainda em referência à Igreja e ao Exército, Freud
acrescenta que prevalece a mesma ilusão de que há um chefe supremo que ama da mesma
forma todos os indivíduos da massa.
Ao considerarmos que na contemporaneidade, há tendência à não mediação do Outro, o
“chefe supremo” seria o capital, que de místico nada tem? Ou ainda, o “chefe supremo”
estaria reduzido ao lugar de objeto, funcionando como o Um da imagem? O sujeito estaria
à serviço do mercado comum e o capital como suposto chefe supremo estaria na posição
de objeto de desejo? Se, porventura, houver a figura de um líder, seria porque ele
direciona a demanda ao capital, ao passo que utiliza o discurso de coesão familiar,
uniformização dos grupos como garantia da ordem na marcha pelos objetos do mercado,
assim como tenta afirmar-se na suposta supremacia do Eu? Essas perguntas partem da
compreensão de que o suposto saber do Outro parece estar reduzido ao valor de uso, seja
por meio da mercadoria ou pela via do objeto imaginarizado, na tentativa de obturar a
falta constitutiva do humano. No processo de imaginarização, a tentativa de aplacar a
falta ocorre mais pela via das identificações imaginárias do que por meio das
identificações simbólicas. Lembramos que
[...] em todo discurso que recorre ao Tu, alguma coisa incita a
identificação camuflada, secreta, que só pode ser a identificação com
um objeto enigmático que não pode ser absolutamente nada, o
pequeníssimo mais-de-gozar de Hitler, que não passasse de seu bigode
(LACAN, 1971/2009, p.28).

Esse discurso que recorre ao Tu, ao promover a identificação com o pequeníssimo maisde-gozar, tem ressoado e encontrado aderência, (re)aparecendo não apenas na clínica
psicanalítica, como também ao redor do globo. A cristalização do sujeito em
identificações imaginárias, como ressaltamos no processo de imaginarização, pode
apontar, tanto para o discurso capitalista, quanto para a tentativa de afirmar-se a partir da
ideia de um Eu como instância totalizadora.
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O discurso capitalista “comporta de questionamento do mais-de-gozar sob sua forma de
mais-valia” (LACAN, 1971/2009, p.28). A mais-valia funciona assim como causa do
desejo no discurso capitalista, sendo que este modo de arranjo social vai na direção oposta
à função propulsora do desejo, fundada na falta. Ainda assim é possível compreender a
mais-valia como a imagem do objeto de desejo que o sujeito tenta perseguir movido pelo
regime da falta-de-gozar (LACAN, 1970/2003). A falta-de-gozar decorre dos efeitos da
linguagem, ou seja, da perda que produziu no sujeito o corpo pulsional.
Além disso, o que emerge dos campos de concentração, “para nosso horror, representou
a reação de precursores ao que se irá desenvolvendo como consequência do
remanejamento dos grupos sociais pela ciência, e, nominalmente da universalização que
ela ali introduz” (LACAN, 1967/2003, p.263). Os processos de segregação apontam para
questões engendradas pelo dito progresso das ciências como a universalização do sujeito
e o sujeito puro. O sujeito puro e a universalização do sujeito (ibid) tornam assim patente
um possível efeito do processo de imaginarização ao indicar a acoplagem do sujeito a um
gozo como meio de apagamento, a elisão do desejo.
Lacan (1960a/1998) inicialmente afirma que o neurótico procura esconder a castração
pela aderência às insígnias imaginárias ao mesmo tempo que, contrariando a aparência,
apega-se à castração ao recusar sacrificá-la ao gozo do Outro. A partir dos avanços na
teoria da clínica psicanalítica, Lacan (1977) destaca “o engendramento do real e que esse
real se prolonga pelo imaginário” (ibid, p.66) para tratar da incidência do real sobre o
imaginário através da dinâmica do gozo. A incidência do real sobre o imaginário, na
topologia borromeana, indica a economia do gozo a partir da imagem, ou seja, por meio
de uma suposta ideia de completude. Em outras palavras, o sujeito tem sacrificado sua
castração ao gozo do Outro, deixando-o servir-se dela (SOLER, 2018). Por isso, a
importância de compreender a dimensão que o imaginário pode ocupar no discurso
contemporâneo.
Em relação ao discurso capitalista, Lacan (1972/2011) destaca também que o que o
distingue é a rejeição de todos os campos do simbólico, isto é, da castração. Para Maurano
(2013), no capitalismo o objeto é reduzido a seu valor de mercadoria porque acena para
a possibilidade de acesso ao gozo, via imaginária de suprimir a falta. Ainda que o discurso
científico evidencie, por meio da constante oferta de objetos, a impossibilidade de suturar
a falta (LACAN, 1966/1998), a tentativa de eliminar a perda pode produzir efeitos de
segregação pela via do gozo.
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O processo de imaginarização destaca a relação imaginária que o sujeito estabelece com
o Outro, indica o movimento do sujeito em relação ao gozo do Outro, e a tentativa ilusória
de suturar a falta. O que ganha relevo em decorrência do processo de imaginarização é
que, na sujeição ao gozo do Outro, o sujeito só pode se “realizar como objeto” (LACAN,
1960a/1998, p.841), numa operação através da qual sujeito e objeto não mais se
diferenciam. Esse movimento pode engendrar processos de segregação.
Ao buscar reduzir-se ao gozo, o sujeito é destituído de seu lugar desejante. O sujeito
promove-se mais como valor e instrumentalização do Outro à medida que procura fazer
um arranjo social com o objeto. Ademais, “toda ordem, todo discurso aparentado com o
capitalismo” (LACAN, 1972/2011, p.88), ou seja, semelhante àquilo que o discurso
capitalista aponta em relação à submissão ao gozo, exclui o Outro como lugar de
alteridade. Destacamos ainda que a deflação do saber em relação ao gozo não
necessariamente indica consumo e produção, como sublinhamos ao longo do texto,
podendo também apontar para outras questões no modo prevalente de aderência ao gozo.
De toda maneira, essa dinâmica de sustentação no gozo “deixa de lado o que chamamos,
simplesmente, de coisas do amor” (ibid), deflacionando assim valores de respeito,
solidariedade e empatia e, consequentemente, aumentando o fosso da segregação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo, retomamos o processo de imaginarização em relação ao discurso capitalista
para destacar em que ponto se aproximam, como também em que aspecto se diferenciam,
no intuito de demarcar a imaginarização como uma operação que pode conduzir o sujeito
a um modo prevalente de gozo. A questão principal é o tipo de relação com o objeto a e
o que pode derivar desse processo no que diz respeito à economia de gozo.
Tanto o caminho em direção à obtenção de recursos materiais, como a relação utilitária
com outros sujeitos, são questões que surgem na clínica psicanalítica e nos fazem refletir
sobre posições subjetivas e sociais na atualidade. Pensando sobre esses pontos,
apresentamos algumas preocupações de Freud, no início do século XX, concernentes a
intolerância, segregação e violência, que continuam a reverberar na contemporaneidade.
Esse caminho foi crucial para enfatizar um modo de supereu uniformizante que emerge
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consonante com a deflação do simbólico, padronizando formas de satisfação na
contemporaneidade, conforme indica o processo de imaginarização.
Abordamos também processos de segregação que repercutem modos de gozo na
sociedade atual refletidos na clínica psicanalítica. A aposta do sujeito no gozo individual
e solitário é um aceno à morte, que não apenas reproduz o desamparo fundamental na
economia psíquica, como também conduz o sujeito ao encontro abissal com a impotência.
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ARTIGO 3
DEPRESSÃO NEURÓTICA E AGRESSIVIDADE:
O PREDOMÍNIO DA IMAGINARIZAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE
“Mas a vida, a vida, a vida, a vida só é possível reinventada”
(Cecilia MEIRELES, 1942/2001, p.411)

INTRODUÇÃO
Neste artigo, exploramos a relação entre depressão neurótica e agressividade, visando dar
relevo à ideia de imaginarização, esboçada pela primeira vez por Jacques Lacan em 1957
e pouco aprofundada em sua obra. Assim, buscamos contribuir para a compreensão e o
manejo clínico de uma das mais importantes afecções contemporâneas: o estado
depressivo no âmbito de uma neurose. Destacaremos as elaborações freudianas sobre os
ideais e o supereu, e retomaremos o percurso realizado por Lacan sobre a constituição do
sujeito, partindo da ideia de emergência do estado depressivo em sujeitos, em sua
tentativa de lidar com a falta estrutural.
Para tanto, enfatizamos o processo de constituição do sujeito em sua relação com o
Outro7. Além de evidenciar a diferença teórica entre depressão neurótica e melancolia na
psicanálise, abordaremos a depressão, não como elemento presente na estruturação
psicótica, mas como um estado transitório que pode apresentar-se na vida de qualquer
sujeito neurótico, perante desafios que enfrenta. Utilizamos aqui o termo depressão
referido ao estado depressivo neurótico. Ademais, tratamos da forma como o estado
depressivo, numa neurose, relaciona-se com a dimensão imaginária da agressividade, a
fim de lançar luz sobre o processo de imaginarização na contemporaneidade, tema central
neste trabalho. Com base na teoria lacaniana, (1957/1995; 1960/1998; 1963/2005),
circunscrevemos e delimitamos a ideia de imaginarização como um modo imaginário de
o sujeito relacionar-se com o objeto a, ao buscar nele um complemento para a falta.
Nosso marco teórico é a psicanálise de orientação lacaniana. Inicialmente, serão
apresentadas contribuições que Lacan elabora, ao longo de sua obra, com base na
teorização freudiana, para pensar a depressão neurótica como “covardia moral” (LACAN,

A palavra francesa Autre, traduzida para a língua portuguesa como “Outro”, relaciona-se ao termo alter
do Latim, que deu origem à palavra “alteridade”. Nos seminários de Jacques Lacan, o “Outro” como
alteridade simbólica é utilizado para diferenciar do “outro” imaginário, o semelhante.
7
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1974/1993, p.44). A expressão “covardia moral” já havia sido utilizada por Freud em
referência à histeria (FREUD; BREUER, 1893/1996, p.149). Freud afirma que o
mecanismo que produz a histeria representa tanto um ato de covardia moral, como uma
medida defensiva à disposição do eu, enfatizando que uma dose de coragem moral teria
sido vantajosa para a pessoa. A elaboração de Lacan sobre depressão como covardia ou
falta moral avança para o âmbito da ética, ou seja, o dever de bem-dizer ou de orientarse no inconsciente, sublinhando assim o lugar que o sujeito ocupa em relação a seu desejo.
A proposta aqui é articular a depressão neurótica como uma vacilação diante da posição
estrutural de sujeito desejante, que pode configurar-se como expressão de uma das formas
de angústia, demarcando a importância da fantasia como balizadora da sustentação do
desejo. Buscamos também compreender a dinâmica da fantasia na sustentação do desejo,
enfatizando o lugar que o sujeito ocupa na relação com o Outro, uma vez que o matema
da fantasia ($ ◊ a) indica, ao mesmo tempo, conjunção e disjunção do sujeito barrado
relativamente ao objeto perdido, decorrente da operação de castração. As formulações
freudianas sobre os ideais e o supereu, assim como as elaborações lacanianas sobre a
estruturação da fantasia, como suporte imaginário do desejo, e sobre os três registros
como modo de amarração da subjetividade – imaginário, simbólico e real –, são centrais
para a compreensão da relação aqui sustentada entre depressão e agressividade.
Exploramos a constituição da depressão neurótica em sua relação com a agressividade,
para sustentar que a depressão funciona como um estado derivado do processo de
imaginarização na contemporaneidade, corroborando a hipótese de que há, no âmbito do
estado depressivo neurótico, uma predominância da imaginarização. Desse modo,
ressaltamos sobretudo a constituição do sujeito neurótico, no intuito de evitar a
patologização dos processos psíquicos.

BASES CONCEITUAIS
Embora Freud tenha explorado muito pouco o estado depressivo ao longo de sua obra,
ele abordou os temas da depressão e da identificação em Psicologia das massas e análise
do eu (1921/2011), estabelecendo uma diferença entre o que ele chama de depressão
melancólica e melancolia. Para Freud, a melancolia é caracterizada por uma rebelião do
Eu contra o seu ideal, decorrente da identificação com um objeto faltoso. Ou seja, ao

63
incorporar o objeto perdido, o Eu o reconhece como parte dessa instância, produzindo
uma dinâmica de autoacusações e recriminações que vão empobrecê-lo (FREUD,
1917/2010). Já na depressão, o Ideal do Eu tende a ser bastante severo e o sujeito encontra
dificuldades para atender a essas elevadas exigências, levando-o, dessa forma, a afastarse do seu lugar desejante. Em outras palavras, o sujeito recua perante seu desejo, uma vez
que atribui uma condição imaginária a seus ideais que não corresponde à função
propulsora do desejo, fundada no advento da falta estrutural.
Um dos vetores que lança luz sobre a depressão é o mecanismo de identificação. Para
Freud (1921/2011), o conceito de identificação refere-se a uma forma de ligação afetiva
com o objeto, seja pela via regressiva, quando o objeto é introjetado pelo Eu, seja por
meio de uma identificação com um traço. Em Lacan, temos a ideia do traço unário, marca
do surgimento do sujeito no significante (LACAN, 1962/2003), que enfatiza o conceito
de identificação na dimensão simbólica, porque marca a ausência do objeto, objeto
perdido. Ao mesmo tempo, o traço unário faz ligação com o Real, com a pura diferença.
Embora Lacan (1962/2003) aborde o conceito freudiano de introjeção como uma forma
de identificação, denominando-a de “primeira identificação”, ele ressalta a importância
da “segunda identificação” no processo constitutivo do sujeito. A segunda identificação
é o que permite ao sujeito advir na relação com o Outro. E se origina no surgimento do
traço unário, como destacamos acima. Lacan (ibid) afirma que o sujeito deve e apenas
pode constituir-se através do Outro, na medida em que o Outro é marcado pelo
significante. É através da identificação do sujeito ao significante que se constituem o
desejo e seu objeto como efeito do processo de castração.
É, portanto, pela identificação ao significante que o sujeito é constituído, mas é também
por essa via que ele sofre uma perda. Um dos modos pelos quais o sujeito lida com a
perda pode apontar para a dinâmica do estado depressivo. Além disso, o sujeito está em
constante devir ao longo de sua vida e, por isso, o estado depressivo aponta para o
processo de constituição do sujeito, não conformando qualquer patologia. O pensamento
sobre as nuances da identificação permeia toda a teorização psicanalítica, desde Freud,
buscando evitar a patologização dos processos psíquicos.
Outro elemento também constitutivo do sujeito é a agressividade, cuja dinâmica desvela
algumas particularidades. Em primeiro lugar, envolve a primazia do Eu na relação do
sujeito com o Outro e, consequentemente, a prevalência do registro imaginário diante de
alguns desafios da vida. Outro aspecto relevante da agressividade é que sua presença
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denuncia a queda da função fálica no registro simbólico, campo da alteridade. Ainda que
essas formulações nos aproximem do dinamismo da agressividade na constituição do
sujeito, pensar sobre o registro imaginário da agressividade na depressão neurótica nos
conduz primeiramente a questionar o surgimento do estado depressivo. Ou seja, somos
de alguma forma levados a refletir sobre a emergência da depressão no processo
constitutivo do sujeito para poder nos aproximar do tema em questão.
A noção de imaginarização provém das elaborações de Lacan sobre o registro do
imaginário, o qual designa o campo da constituição do Eu a partir da imagem do Outro.
Dizemos desta forma, porque Lacan não formaliza o termo imaginarização como
conceito. Ele alude a “uma outra forma de imaginarização” (1963/2005) ao tratar da
questão especular sob um ângulo no qual se inclui a dinâmica da fantasia.
No seminário A angústia (1963/2005), Lacan assinala que o objeto a escapa ao status de
objeto derivado da imagem especular, chamando atenção para a relação de conjunção e
separação do $ com objeto a, objeto causa de desejo, formalizada no matema da fantasia
($ ◊ a). Lacan afirma que embora a imagem especular, i(a), seja constituída na experiência
imaginária, ela é autenticada pelo Outro no que se refere ao tempo inaugural do desejo.
O desejo existe e sustenta o sujeito na medida em que a relação ($ ◊ a) é acessível por
meio da dimensão imaginária da fantasia. Lacan ainda acrescenta que os “dois pilares,
i(a) e a, são o suporte da função do desejo” (ibid, p.50). Evidenciamos assim a
importância tanto da experiência imaginária quanto do objeto a na dinâmica do desejo.
Como ponto de partida, o que circunscrevemos e ressaltamos sobre a noção de
imaginarização é o predomínio imaginário, indicado na posição que o sujeito assume em
relação ao objeto a. Apesar de a noção estar inicialmente vinculada à estruturação da
fantasia, dela se afasta ao indicar a intensificação do regime imaginário na maneira como
o sujeito se relaciona com o objeto perdido. Isto decorre do fato de que, na tentativa de
suprimir a falta por meio do processo de imaginarização, o objeto a deixa de funcionar
como suplemento para adquirir a função de complemento.
Ainda que o termo imaginarização tenha sido pouco utilizado na obra de Lacan, uma vez
que aparece, sem aprofundamento, apenas nos seminários A relação de objeto
(1957/1995), A angústia (1963/2005) e no texto “Subversão do sujeito e dialética do
desejo no inconsciente freudiano” (1960/1998), acreditamos que a ideia subjacente tenha
consistência para elucidar processos de identificação diante de demandas e exigências da
contemporaneidade. Duas vias nos conduzem à construção e delimitação do processo de
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imaginarização: o lugar de destaque que o registro imaginário adquire na relação do
sujeito com o Outro e a forma particular de o sujeito lidar com o objeto a, elevando-o à
condição de complemento. Em outras palavras, o processo de imaginarização refere-se à
intensificação da dimensão imaginária, na medida em que o sujeito se aproxima do objeto
a, figurando-o como imagem do objeto de seu desejo.
Estudos psicanalíticos sobre depressão neurótica têm contribuído com reflexões acerca
do processo constitutivo do sujeito. Embora apresentem diferenças entre si, as
articulações a respeito da depressão derivam das formulações freudianas e dos
desenvolvimentos lacanianos.
A ideia da falta constitutiva tem sido um tema recorrente nos estudos sobre depressão na
neurose. A falta ocorre como efeito da passagem do sujeito pela castração. Assim, é
importante entender a particularidade que pode estar presente dentre os modos pelos quais
o sujeito lida com a falta no estado depressivo neurótico. Cottet (1988), por exemplo,
ressalta o vazio da depressão devido à dificuldade para lidar com a falta constitutiva.
Também com base nesse pensamento, autores como Delouya (2001), Vieira (2005),
Chemama (2007) e Tavares (2010) articulam hipóteses sobre o processo de perda de
objeto na depressão neurótica. Para esses autores, a questão da perda nesses casos está
relacionada com a queda do valor fálico, que pertence ao campo do simbólico. O falo
funciona como um significante que representa a falta simbólica na economia psíquica do
sujeito. Levando-se em consideração o papel proeminente da função fálica na relação do
sujeito com o Outro, é necessário entender como pode emergir o estado depressivo, numa
estruturação neurótica. Este é um ponto que também exploramos para abordar a
agressividade na depressão.
Bleichmar (1983) parte da ideia de unidade do Eu para abordar tanto a perda de objeto,
quanto a dificuldade em lidar com o desejo na depressão. A ideia de perda do Eu encontra
ressonância no texto freudiano “Luto e Melancolia” (1917 [1915]/2010). Para Freud,
tanto o luto quanto a melancolia constituem reação à perda de uma pessoa amada ou um
ideal, sendo que, na melancolia, as recriminações e cessação de interesse pelo mundo
exterior retornam contra o Eu. Esta articulação parece dar relevo principalmente às
questões que incidem sobre o Eu.
Fédida (1999) e Kehl (2009) entendem a depressão como um sintoma decorrente da
castração. Para eles, a depressão apresenta-se como um sintoma neurótico. Esse

66
argumento também encontra ressonância no processo de constituição do sujeito, uma vez
que o sintoma surge como expressão do que fora recalcado no processo de castração.
Soler (2012) aborda a depressão como uma abstenção do neurótico frente ao regime
competitivo atual. Esse pensamento é produtivo para refletir também sobre as exigências
culturais contemporâneas. Birman (2017), Mendes e colaboradores (2014) e Campos
(2016) também abordam a questão da cultura sem perder de vista os processos
constitutivos do sujeito na sua relação com o Outro no surgimento da depressão.
Já Abraham (1970) e Tourinho-Peres (2003) enfatizam a problemática da agressividade
na abordagem sobre depressão. Para eles, a agressividade está presente tanto na
melancolia como na depressão neurótica devido ao constante embate entre amor e ódio.
Para Birman (2017), a violência se impõe hoje como invariante presente na subjetividade.
Essas considerações, ao mesmo tempo que conduzem a uma reflexão sobre a
agressividade como expressão da pregnância imaginária, remetem à face autodestrutiva
da agressividade que envolve o registro do real. No texto “A agressividade em
psicanálise”, Lacan (1948/1998) sublinha que agressividade e identificação narcísica são
intrinsecamente ligadas, porém, mais adiante, em “Posição do inconsciente”, Lacan
(1964/1998) enfatiza que toda pulsão é virtualmente pulsão de morte. Ou seja, ressaltando
o lugar do inconsciente, Lacan chama atenção para a possibilidade que existe em toda
pulsão de transformar prazer em gozo, a partir do que denomina como ultrapassagem do
princípio do prazer. Em consonância com Lacan, Soler (2019) afirma que a agressividade
provém do que há de mais thanático no narcisismo. Assim, é importante abordar o
processo de identificação imaginária do sujeito com o Outro, tendo sempre em vista o
surgimento do sujeito do inconsciente.
Além desses desenvolvimentos teóricos corroborarem o pensamento freudiano e
lacaniano, eles conduzem a reflexões acerca do enfrentamento do sujeito diante das
demandas sociais na contemporaneidade.

SURGIMENTO DO ESTADO DEPRESSIVO NA NEUROSE
Constatamos que a preocupação de Freud (1917 [1915]/2010) repousa sobre processos
do luto, tanto na melancolia como na depressão. Entretanto, a sua articulação referente
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aos ideais lança luz sobre a questão da perda constitutiva, posto que o sujeito, ao passo
que lida com tamanha exigência do ideal do eu, pode confrontar-se com seu lugar de
faltante.
A identificação simbólica ao Outro, em posição de ideal do eu, emerge posteriormente à
identificação primária narcísica do eu ideal, e, por isso, acaba por adquirir papel
determinante ao incidir sobre o campo do imaginário, no momento inaugural do desejo.
O eu ideal primeiro aparece sob a forma de uma figura parental, diante do espelho, a partir
da qual o sujeito projeta suas ilusões iniciais (FREUD, 1933/2010). Já a identificação
simbólica configura-se em torno da entrada no campo da linguagem, gerando uma perda
irreparável que pode produzir um efeito de defasagem na relação com o Outro. É
justamente no entrecruzamento do ideal do eu com o campo do imaginário que emerge
uma “visada em espelho do ideal do eu” (LACAN, 1964/1996, p.242), uma tentativa de
reaver a imagem do Um, que em um tempo mítico, satisfez uma ideia de unidade.
A questão é que, ao fazer aderência àquilo que supõe que o olha através do espelho, o
sujeito depara-se com um ideal do eu em redução simbólica. O sujeito “cuja propriedade
seria habitar a linguagem” (LACAN, 1974/1993, p.46), pode encontrar alojamento no
gozo do real, através do Um da imagem. Quando algo imaginário surge no lugar da falta,
há um rechaço do inconsciente. “É um retorno do real do que é rechaçado da linguagem”
(ibid, p.44), um retorno da morte do significante.
A estruturação do inconsciente permite fazer frente ao gozo do real implicando a
articulação entre significante e falta. No entanto, ao buscar o Um no Outro, pode
encontrar o “ennui, tédio”, referido ao “unien, uniano” (LACAN, 1974/1993, p.46), na
tentativa de identificar-se com o Outro através do Um da imagem, fazendo desaparecer a
dimensão simbólica. “Na nostalgia do Um o sujeito pode se fixar no tédio” (QUINET,
2009, p.180). Assim, à medida que almeja o Um da imagem, o sujeito pode cair no estado
depressivo, ao invés de sustentar-se no desejo. Essa dinâmica nos orienta para corroborar
a hipótese de que há, no estado depressivo neurótico, predominância da imaginarização.
Sublinhamos que a depressão neurótica está relacionada ao afeto da angústia, na medida
em que pode ser caracterizada como expressão de uma das formas de angústia. A angústia
é experimentada quando o sujeito se encontra à mercê do gozo do Outro, na condição de
objeto em relação ao Outro não barrado, resistente à significação, “sob a forma de um
significante que se propõe como opaco” (LACAN, 1963/2005, p.73). Diante das
demandas opacas do Outro, fora do simbólico e do imaginário, a angústia surge como
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efeito da condição de objeto na relação com o Outro não barrado. A angústia é um
acontecimento do real e, por isso, tem como consequência a queda da fantasia. Esta
articulação lança luz sobre a depressão, já que o efeito da queda da fantasia indica também
a posição do sujeito frente a seu desejo.
Ao invés de dar estatuto de doença ao momento depressivo, é necessário entendê-lo como
um tempo de subjetivação ou até mesmo como um mal-estar. No estado depressivo, o que
está em questão é o lugar do desejo que parece esvaziar-se, conforme fica evidenciado a
partir das elaborações de Lacan sobre a noção de “covardia moral” (LACAN, 1974/1993,
p.44). Diferentemente do afeto da angústia, que remete ao real, na depressão o que
aparece como questão inicial é o empobrecimento simbólico, devido ao constante recuo
do sujeito perante o dever de bem-dizer.
O sentido da perda, em decorrência da castração, é o que parece reverberar no estado
depressivo. Assim, examinar processos decorrentes da perda constitutiva nos parece
importante para compreender nuances do estado depressivo na contemporaneidade. A
depressão, além de ser um estado, que pode aparecer em qualquer estrutura clínica, pode
também ser uma posição assumida diante de demandas do Outro, visto que ao ceder de
seu desejo, “impelido pela ideia do bem – quero dizer, do bem daquele que traiu nesse
momento – se cede a ponto de diminuir suas próprias pretensões” (LACAN, 1960/1997,
p.384). Ou seja, o depressivo parece ficar estagnado, distanciado, em relação a seu desejo,
diante das exigências do Outro. A partir do lugar que o sujeito ocupa em relação à
demanda do Outro, é possível também compreender manifestações do seu desejo.
As manifestações do desejo remetem à via tomada pelo sujeito, seu destino particular, já
que é marcado pelo significante advindo do campo do Outro. “O desejo nada mais é do
que aquilo que suporta o tema inconsciente, a articulação própria do que faz com que nos
enraizemos num destino particular, o qual exige com insistência que a dívida seja paga”
(LACAN, 1960/1997, p.383). A dialética do desejo, ao comportar a relação do sujeito
com o Outro, é marcada pelo advento da falta constitutiva. É pela via da inserção na
linguagem que uma dívida, de ordem simbólica, pode ser instituída no psiquismo, uma
vez que o sujeito se defronta com a falta irredutível. A questão em torno da falta, isto é,
do modo como o sujeito lida com a ausência, pode conduzi-lo à tentativa de reparar o
sentimento de dívida que a passagem pela castração produz. É pela suposição de que algo
que está faltando deve ser compensado que a culpa encontra expressão. A culpa trabalha
como pano de fundo, ao passo que o sujeito tenta responder às demandas do Outro e cede
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de seu desejo. Inaugura-se o sentimento de culpa sobretudo a partir do fato de o sujeito
ter recuado e, portanto, ter ficado submetido ao Outro.
Lacan ressalta a questão inoperante da culpa ao relacioná-la à traição do sujeito a si
mesmo: “fazer as coisas em nome do bem, e mais ainda em nome do bem do outro, eis o
que está bem longe de nos abrigar não apenas da culpa, mas de todo o tipo de catástrofes
interiores” (LACAN, 1960/1997, p.383). Essa dinâmica indica uma inação, uma paralisia,
uma morosidade do sujeito ao submeter-se ao Outro, imbuído pelo sentimento de dívida,
ao mesmo tempo em que convive com a culpa, por ter cedido de seu lugar desejante. Em
consonância com Lacan, Cottet (1988), no texto “A Bela Inércia” pontua que a depressão
seria o resultado de uma traição do sujeito a si mesmo. Cottet estabelece conexão entre
falta moral e culpabilidade, ressaltando que a falta é do registro de um vazio que indica
falha da linguagem: falha do bem dizer. A falha impõe-se a partir do lugar de impotência
que o sujeito assume perante o Outro. O sujeito, ao atribuir ao objeto a a imagem do
objeto de desejo, reduz-se ao objeto, de modo a render-se ao Outro, conforme indica o
processo de imaginarização.
A depressão remete ao estado de desamparo no qual o sujeito se coloca perante o apelo
imaginário do Outro. No lugar de impotência, o sujeito tenta responder imaginariamente
ao apelo do Outro, dado que a satisfação narcísica passa a ocupar o lugar do desejo. A
satisfação de completude, jamais alcançada, remete o sujeito à condição faltosa e
evidencia a insuficiência de qualquer aparato narcísico para dar conta da questão do
desejo. Um jovem afirma: “fico com ele(a) porque os amigos e nossas famílias acham
nossa relação perfeita, formamos um par ideal para todos”, e acrescenta: “a relação não
existe praticamente, nunca foi boa, mas está bom assim, procuro não pensar”. O estado
depressivo é produzido como efeito do distanciamento daquilo que causa o desejo. O
sujeito desconhece o valor da falta como motor propulsor e causa de desejo.
Em consonância com esse pensamento, Fédida (1999) afirma que a depressão é uma
posição econômica que concerne à organização narcísica de vazio. Na mesma direção,
Kehl (2009) considera que a depressão, enquanto sintoma, decorre de uma escolha, no
sentido freudiano de “escolha da neurose”, consequência do atravessamento do complexo
de castração e está relacionada ao lugar no qual o sujeito se posiciona. Kehl defende que
a escolha precoce do sujeito depressivo é retirar-se do campo da rivalidade fálica. No
lugar de disputar o falo com o pai imaginário, antes do atravessamento do complexo de
castração, o depressivo prefere recuar, permanecendo sob proteção da mãe. Ainda
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segundo Kehl, essa recusa de rivalidade fálica não significa que não existam paixões de
rivalidade na estrutura depressiva. O depressivo recuaria por não admitir o risco da
derrota, colocando-se, para Kehl, do lado do nada.
Entretanto, é necessário considerar a perspectiva da transitoriedade da depressão, uma
vez que o momento depressivo pode apresentar-se na vida psíquica de qualquer sujeito
neurótico, em sua tentativa de lidar com os ideais. Não devemos perder de vista que pode
haver desejo de saber sobre o próprio sofrimento. Isto é o que permite demandar
atendimento analítico e avançar, ainda que esse avanço possa parecer lento diante da
aceleração temporal, marca da contemporaneidade.

O SUJEITO E O OUTRO NO ESTADO DEPRESSIVO
A forma como o sujeito relaciona-se com o Outro aponta para processos de identificação.
A presença da agressividade na depressão, conforme veremos adiante, evidencia a
dinâmica particular da identificação imaginária no estado depressivo. Acreditamos na
importância de destacar aquilo que vem ganhando evidência no embate do sujeito
depressivo com o Outro. Ou seja, é relevante abordar aqui mecanismos inconscientes no
surgimento da depressão, já que não há sujeito sem o Outro.
Tomar a melancolia como contraponto parece-nos produtivo também para a compreensão
do estado depressivo. A depressão neurótica remete à queda do valor fálico que está
imbricado com o desejo. Ao contrário da melancolia, em que o narcisismo primário é o
cenário para sua constituição, é no nível do narcisismo secundário que a depressão
neurótica se estrutura.
Uma vez que a condição de sujeito do inconsciente implica alienação diante do Outro, a
pergunta que nos cabe aqui diz respeito à relação com o Outro perante a queda do valor
fálico, no estado depressivo. Ainda, se a função fálica, ao apontar para a dinâmica do
desejo, deixa de operar no estado depressivo, como fica a relação com o Outro?
Constatamos na literatura e na clínica que, além de abrir espaço para o estado depressivo,
o processo de esvaziamento do simbólico intensifica a identificação imaginária com o
Outro. A dinâmica da identificação imaginária pode indicar especificidades do estado
depressivo, pois o lugar que o sujeito ocupa em relação ao Outro pode modificar-se a
depender da maneira pela qual ele se orienta no próprio desejo.
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Tomemos, então, o matema da fantasia de modo a adentrar nessas nuances. O matema ($
◊ a) abarca a conjunção e disjunção do sujeito barrado relativamente ao objeto a, situado
no campo do Outro como aquilo que falta. Esse matema indica a condição desejante do
sujeito decorrente da falta. Sua fórmula aponta, ao mesmo tempo, para o processo de
alienação do sujeito ao desejo do Outro e sua posição diante desse desejo.
Ainda que Lacan não tenha dado atenção especial ao estado depressivo, suas articulações
teóricas permitem avançar sobre tal situação clínica. Como vimos, a elaboração de Lacan
(1974/1993) sobre depressão repousa sobre a designação freudiana de “covardia moral”.
Relembramos que, para Lacan, a depressão é uma falta moral que se situa a partir do
dever de bem-dizer ou de orientar-se no inconsciente, ou seja, no desejo. “O que chamo
ceder de seu desejo acompanha-se sempre no destino do sujeito” (LACAN, 1960/1997,
p.384). Dito de outra maneira, “O sujeito trai sua via, se trai a si mesmo, e é sensível para
si mesmo. Ou, mais simplesmente, tolera que alguém com quem ele se dedicou mais ou
menos a alguma coisa tenha traído sua expectativa” (LACAN, 1960/1997, p. 384). Aquele
jovem diz: “as vezes acho que não vou suportar, faço as coisas por fazer, sinto muita
raiva, ataco as pessoas, depois fico mal com isso, mas vou levando”. O ceder de seu
desejo é acompanhado de um pesar, tormento infligido a si mesmo, indicado pela
intensificação da identificação imaginária e presença do gozo do real.
Em Televisão (1974/1993), Lacan avança nas articulações sobre a ética, postulando uma
orientação para o Real que visa ao gozo como paradigma do que funda a falta. O efeito
da incidência do Real no significante pode nos dar pistas sobre a produção de gozo na
relação com o Outro. A estruturação da fantasia mostra contornos dos processos
inconscientes que subjazem aos ditos do sujeito frente à demanda do Outro. A
organização da fantasia e aquilo que daí advém dizem respeito a processos inconscientes
diante do Outro. Em última medida, é por meio do gozo decantado da dinâmica da
fantasia que podemos compreender processos de subjetivação, com o intuito de melhor
manejar a clínica.
Lacan (1974/1993) destaca que uma via possível em referência à fantasia, como suporte
imaginário do desejo, implica necessariamente poder deslocar-se da alienação para uma
outra forma de relação com o Outro. “No descaminho de nosso gozo só há o Outro para
situá-lo, mas é na medida em que dele estamos separados” (ibid, p.58). Apenas essa
separação permitiria a preservação do desejo. Ainda, uma outra forma de relação com o
Outro aponta para o surgimento do sujeito enquanto desejante, ou seja, para a apropriação
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do discurso próprio como forma de desvincular seu desejo do Outro. Essa operação de
separação confere a maneira pela qual o sujeito pode lidar com a falta que o constitui.

A FALTA CONSTITUTIVA NO ESTADO DEPRESSIVO
Diante de casos de depressão na clínica psicanalítica, é importante identificar o que se
configura como estado depressivo, decorrente do embate com a falta estrutural, ou o que
aparece como um estado de ânimo que se manifesta como efeito de uma situação
contingencial de perda, fracasso ou luto mal elaborado.
O estado depressivo evidencia o confronto com um vazio, o modo como se vivencia a
falta constitutiva e, consequentemente, sustenta a posição desejante perante o Outro.
Cottet (1997) diz que não se trata da falta sobre a qual se opera o trabalho de luto. O
estado depressivo relança a dor que a falta constitutiva, decorrente da castração, produz
no sujeito. É importante, portanto, sublinhar a ideia de perda no luto e na melancolia,
conforme as articulações de Freud, para compreender que ela se diferencia da perda na
depressão neurótica. O luto na melancolia, assim como na depressão, constitui-se como
reação do eu à perda do objeto amoroso. Na melancolia, no entanto, não se discerne
claramente o que se perdeu, visto que nela a perda é de natureza mais ideal (FREUD,
1917[1915]/2010). Além disso, o processo da perda é definido a partir do Eu e, assim, a
perda não apresenta anterioridade sobre o Eu. Embora a teoria freudiana indique o mesmo
luto impossível do objeto para melancolia e depressão, reconhece que há diferença entre
elas. A diferença encontra-se no processo de perda. Na melancolia, por exemplo, o sujeito
permanece enlutado ao identificar-se com o objeto perdido. Já na depressão, o sujeito
tenta tamponar a perda, isto é, encontrar recursos para suturá-la.
Na releitura freudiana, Lacan (1963/2005) procura nomear o que parece irrepresentável
em Freud a partir das suas formulações sobre o objeto a, como mencionamos acima. De
acordo com esse pensamento, a depressão neurótica não está restrita a situações que
envolvem luto, mas, sobretudo, à forma pela qual o sujeito lida com a falta constitutiva.
Em contraste com o luto, a depressão não está relacionada à perda de objeto, como
unidade perceptivelmente configurada, mas à perda de gozo. É justamente através dessa
perda de gozo que o sujeito busca uma relação de complemento com o objeto a, conforme
indicamos no processo de imaginarização. Essa manobra possivelmente inviabiliza a
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função propulsora do desejo, fundada na falta. A perda de gozo remete ao campo
circunscrito e caracterizado pelo registro da falta constitutiva do desejo.
Nessa mesma linha de pensamento, Soler (2019) diz que a pulsão, em sua relação com o
objeto a, ao buscar o objeto circularmente, faz dupla operação. Tenta resgatar o que
perdeu ao bordejar o objeto e, ao mesmo tempo, restaura a perda. A pulsão sempre segue
o mesmo percurso, expressando repetitivamente a perda e a tentativa de recuperação,
impossível. No entanto, qualquer tentativa de suturar a perda implica a queda da fantasia.
Ainda, é importante enfatizar a diferença estrutural entre “restaurar a perda” e “suturar a
perda”. Ao tentar recuperar o objeto perdido, o sujeito irá reafirmar o lugar da falta,
restaurando, assim, a perda, em oposição à tentativa de suturar, ou seja, eliminar
imaginariamente a perda, pela imaginarização.
A depressão apresenta-se sob a forma de um afeto, frente ao qual o sujeito é convocado
a se posicionar. Essa compreensão também implica uma posição ética, como destaca
Lacan ao longo da sua obra, pois o que está em questão é uma busca de mudança do
sujeito diante do seu desejo. Coser (2003) ressalta que pacientes deprimidos, habitando
sem muita sustentação simbólica o universo da demanda, quando se deparam com a
irredutibilidade da perda, mostram por antecipação o dano que ela lhes traria.
Embora a depressão corresponda, de algum modo, a uma recusa do sujeito de situar-se na
estrutura simbólica que o determina, é importante buscar pistas do Real, por meio do gozo
que incide sobre o simbólico, a fim de compreender a posição que o sujeito ocupa em
relação ao Outro.

DEPRESSÃO E AGRESSIVIDADE
Retomando a discussão trazida por Kehl (2009) e apresentada acima, também
observamos na clínica sujeitos que se encontram deprimidos, mas que não recuam diante
de desafios, mesmo falhando nas tentativas de rivalizar. É possível afirmar que essa falha
decorre do uso do recurso imaginário da agressividade para dar conta da rivalidade, que
é da ordem fálica. A rivalidade não é resolvida pela via imaginária, uma vez que faz parte
da dimensão fálica, daquilo que representa a falta simbólica. A ordem imaginária remete
o sujeito a sua própria impotência, por não sustentar aquilo que pretende: suturar a falta
ao não encontrar recursos simbólicos para lidar com a perda.
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Por estar articulada à constituição do Eu, tanto no discurso freudiano como no lacaniano,
a agressividade deve ser localizada inicialmente como manifestação do imaginário, para
então podermos compreender ressonâncias do real na economia psíquica. Desde 1950,
Lacan sublinha que a promoção do Eu e o retorno ao narcisismo, no mundo
contemporâneo, conduzem à violência (LACAN, 1950/1998). O lugar de destaque
ocupado por expressões narcísicas, colocando as pessoas em isolamento anímico, produz
um modo de relação social que se configura predominantemente por meio da
identificação imaginária. O efeito é o empobrecimento simbólico, que pode conduzir ao
estado depressivo.
Em O mal-estar na civilização, Freud (1930/2010) já havia assinalado o perigo que
representa o modo de laço social criado principalmente a partir da identificação
imaginária de membros de uma sociedade. Freud aponta que o efeito desse tipo de laço
social só pode ser a pobreza psíquica. A agressividade marca cada vez mais nossa
experiência social, impondo-se no laço social, no campo das relações amorosas. Ademais,
novas formas de mal-estar, centradas nos registros do corpo, da ação e das intensidades,
dominam o cenário contemporâneo (BIRMAN, 2017). Se, por um lado, as novas formas
de mal-estar indicam a presença de alto nível de descarga pulsional, por outro, apontam
o baixo nível de simbolização. “As subjetividades, na atualidade, exibem cruelmente as
suas feridas corpóreas, as ações e compulsões violentas, assim como a despossessão, que
se evidencia com eloquência nas depressões contemporâneas” (BIRMAN, 2004, p.175).
Nessa direção, acreditamos que examinar mais detidamente a problemática da
agressividade pode ser útil para compreender o estado depressivo na contemporaneidade.
Podemos considerar, acompanhando a hipótese de Tourinho-Peres (2003), que havendo
um predomínio da tendência hostil em relação ao Outro, consequentemente há redução
da capacidade de amar. Esta reflexão conduz ao pensamento sobre o lugar do desejo na
economia psíquica do sujeito. Para Lacan (1973/2003) amar é dar o que não se tem, ou
seja, oferecer sua própria falta. Cabe ao sujeito tentar não estabelecer relação por meio
das armadilhas do objeto, procurando um complemento para o vazio. Isto é o que permite
fazer o que Lacan denomina como “um amor mais digno” (LACAN, 1973/2003, p.315).
Fazer um amor mais digno indica a possibilidade de relacionar-se amorosamente sem a
pretensão de preencher a falta.
Tourinho-Peres (2003) pontua que, diferentemente da melancolia, na qual o afeto
constante de pesar e luto traz uma fonte de prazer oculta, na depressão neurótica, a
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tendência para as ideias delirantes de culpa e o sentimento depressivo aparecem de forma
mais contundente. Isso se dá na medida em que os sentimentos de ódio inconscientes são
mais intensos, indicando a presença da pulsão de morte. Nessa mesma linha de
pensamento, Guillot (2014) ressalta a face contingente da agressividade, que aponta para
a existência da pulsão de morte, correlata do campo do real, como expressão dessa
agressividade. Ainda acrescenta que tal expressão pode variar segundo a maneira pela
qual as estruturas simbólicas da cultura são capazes de pacificá-la, integrá-la, mascará-la,
recobri-la. Daí as variações que se observam segundo as épocas e as culturas.
Ao abordar a constituição do sujeito na contemporaneidade, Dunker (2017) afirma que o
resultado de quem fica com o falo e não o usa são efeitos de ódio e impotência, fazendo
com que despontem sintomas de suspensão do ato. Essa ideia está consonante com a
articulação sobre o surgimento do estado depressivo no embate do sujeito com a falta.
Uma vez que não se posiciona em relação ao desejo, o sujeito abre mão de recursos
simbólicos que subjazem a sua condição faltosa.
O que parece sobressair na dinâmica do estado depressivo é o predomínio da dimensão
imaginária, responsável por manter esse tipo de identificação alienante, sem permitir uma
descolagem do Outro. A promoção do Eu, em detrimento de expressões simbólicas, vem
reforçar a ideia de que a dimensão imaginária tem ocupado lugar de destaque na economia
psíquica do sujeito contemporâneo. A agressividade aparece como tentativa de
apropriação do Eu diante dos desafios enfrentados. No entanto, o que observamos é que
alguns têm sucumbido diante da pretensa supremacia do Eu e do consequente
distanciamento do campo do simbólico, da função fálica.

O GOZO NA DINÂMICA PULSIONAL
A reflexão sobre a agressividade como expressão imaginária não deixa de abarcar sua
face contingente, a autodestruição. O tema da autodestruição já estava presente no
discurso freudiano nas suas elaborações sobre pulsão de morte (1920/2010) e que remete
ao gozo, registro do real, como assinala Lacan especialmente em seu último período de
ensino. Ademais, as formulações de Freud (1930/2010) sobre o supereu e o ideal do eu,
as quais Lacan não deixou de sublinhar nos seus desenvolvimentos teóricos, também nos
fazem pensar sobre o tema em questão. Freud assinala que a instância, no interior do
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sujeito, que o leva a se autodestruir é o supereu. Ele ressalta que não se trata apenas do
supereu resultante da internalização dos interditos parentais, mas de um supereu muito
mais feroz. O supereu pode emergir como um empuxo ao gozo violento, quando não
balizado pelo campo do simbólico, manifestando contra o Eu a mesma agressividade que
o Eu teria gostado de satisfazer sobre outros indivíduos, a ele estranhos (FREUD,
1930/2010). Em consonância com Freud, Lacan afirma que “o supereu é o imperativo do
gozo” (LACAN, 1973/1985, p.11) ao deixar entrever sobretudo a posição do sujeito em
relação ao objeto a.
Conforme apontado acima, Freud (1921/2011) sublinha que na depressão o ideal do eu
tende a ser severo e o sujeito encontra dificuldades para atender seus elevados ideais,
levando-o à suspensão temporária desses ideais. Para o argumento desenvolvido neste
trabalho, é necessário compreender a conexão entre a destrutividade do supereu e a
função, ao mesmo tempo, crítica e protetora do ideal do eu no surgimento do estado
depressivo. Se a identificação simbólica ao Outro em posição de ideal do eu é o que
permite estruturar o imaginário, a função do ideal do eu encontra, no entanto, limites para
tratar o problema da agressividade (LACAN, 1948/1998). O ideal do eu, ao incidir sobre
o eu ideal, vela pela satisfação narcísica e, por ser derivado do campo simbólico,
estabelece limites a fim de preservar o Eu, coexistindo com a crítica inerente a esses
limites. Se de um lado o ideal do eu preserva, por outro, quando se torna severamente
crítico, abandona seu papel protetor para se transformar em um inimigo da segurança
euóica (GEREZ-AMBERTÍN, 2009).
Além disso, o ideal do eu e o supereu funcionam de modo articulado no psiquismo. O
supereu surge como herdeiro da vinculação afetiva do período do infantil, preservando a
satisfação pulsional do momento pregresso. Ao mesmo tempo, como compensação pela
perda de objeto, há intensificação da identificação com as figuras parentais, identificação
simbólica ao Outro, em posição de ideal do eu (FREUD, 1933/2010). A questão que
desponta no processo de imaginarização é a deflação do valor do Outro em posição de
ideal do eu diante da nostalgia do Um, de uma suposta imagem de completude. Ou ainda,
um esforço em atribuir uma condição imaginária aos ideais. A tentativa de encarnar o Um
pode designar um sentido totalizador de “Eu do gozo” ao significante-mestre (LACAN,
1969/2008, p.132), diminuindo seu valor simbólico. À medida que persegue o Um da
imagem, o sujeito pode fixar-se no estado depressivo ao aderir ao gozo do supereu,
obturando a via propulsora do desejo, conforme indica o processo de imaginarização.
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Lacan (1975/1991) afirma que a conexão entre a pulsão e a repetição, no campo do gozo,
funciona para beneficiar a pulsão que nunca se satisfaz o suficiente. Lembramos da dupla
função da pulsão que “sabe evitar” a desunião, articulando a relação entre o inconsciente
e o Outro, mas ao mesmo tempo separa, uma vez que estabelece relação com o objeto a,
elemento de gozo (SOLER, 2019). No Seminário 20, Lacan (1973/1985) sublinha que o
gozo infiltra o campo do significante, ou seja, o processo metonímico presente no
discurso do sujeito veicula seu gozo: ali onde está o significante, está o gozo. Antes, no
seminário A ética da psicanálise, Lacan (1960/1997) havia afirmado que o significante é
“colonizador” do gozo. A colonização consiste em impor uma cultura pelo viés do
discurso, isto é, impor modos de gozo pelo esvaziamento de gozo (SOLER, 2019). O
simbólico é constituído como função de destaque sobre o gozo de maneira a regulá-lo no
processo de subjetivação. A regulação pelo simbólico não é somente sobre o sujeito, mas
também sobre a cultura. No entanto, ressaltamos a inversão desse movimento do
simbólico na contemporaneidade.
Retomando a ideia de dupla função da pulsão, é possível afirmar que a referida separação
remete ao movimento do sujeito de distanciar-se do desejo e estabelecer relação com o
gozo. Podemos citar como exemplo o uso abusivo de substâncias psicoativas e a adição
a jogos e sexo virtual, um assujeitamento ao gozo como algo que foge ao controle. Além
disso, ao dizer que a destrutividade é o que resvala da agressividade, fica evidenciado
que, na presença dessa situação, os três registros – imaginário, simbólico e real – se
desestabilizam na dinâmica da subjetivação. Aquele jovem diz “casei com ele(a) porque
é legal, a família é como se fosse minha, mas nunca fui apaixonado, sempre amei outra
pessoa, mas não deu certo, fiquei com raiva e resolvi casar com quem apareceu primeiro”.
O que estamos delineando aqui, por meio da ideia de imaginarização, é o lugar de
destaque que o registro imaginário pode ganhar na economia psíquica, tomando como
referência a relação com o objeto a. Esse predomínio imaginário, além de indicar um
empobrecimento simbólico, associa-se ao gozo do supereu.
A relação que o sujeito dividido mantém com o objeto a pode apontar para o processo de
imaginarização, conforme circunscrevemos e delimitamos. O processo de imaginarização
indica a tentativa de especularizar o objeto a causa de desejo, instituindo-o como imagem
de objeto de desejo. O sujeito especulariza o objeto a ao buscar complemento para a falta.
A ideia de imaginarização supõe que a tentativa de tamponar a falta, ou seja, abolir a
divisão, acarreta um encontro petrificante com o gozo. A questão primordial aqui é o
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evanescimento do simbólico e consequente elevação do caráter ilusório e alienante do
imaginário na economia psíquica, através da tentativa de encobrimento da falta, o que
pode conduzir o sujeito a uma dependência alienante, uma submissão excessiva ao gozo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao relacionar estado depressivo neurótico com agressividade, apresentamos o estado
depressivo como expressão contemporânea do mal-estar diante da demanda do Outro.
Ponderamos que, ao empregar recursos imaginários na tentativa de lidar com a falta
estrutural, o sujeito pode sucumbir a seu próprio gozo. Dito em outras palavras, o
empobrecimento do simbólico e a consequente elevação do caráter ilusório e alienante do
imaginário na economia psíquica, ou seja, o processo de imaginarização, pode conduzir
o sujeito a sustentar-se num gozo mortificante. Se ao tentar lidar com o objeto faltoso,
que se encontra no coração da fantasia, o sujeito buscar tamponar esse vazio através da
especularização do objeto, pode ser conduzido a aprisionar-se em seu gozo. Lembramos
que o gozo vai no sentido da morte, da destruição.
E qual é a relevância de ter trazido o gozo à baila? Se retomarmos a afirmação de Lacan
referente à depressão, podemos articular que “bem-dizer o inconsciente” remonta à ideia
de bem-dizer a relação do sujeito com seu gozo, uma vez que a constituição do sujeito é
o efeito de uma perda, perda de gozo. No momento em que Lacan (1975/1991) eleva a
problemática do gozo, correlato do real, ao lugar ao qual cada sujeito deve confrontar-se,
é possível afirmar que a pulsão de morte está no centro de suas elaborações relativas ao
tratamento analítico. A pulsão de morte deverá ser compreendida na relação singular com
o gozo, com o objeto a representativo da perda. Ou seja, a agressividade deve ser
entendida pelo modo como cada sujeito goza do inconsciente, na medida em que
determinado por este.
A questão sobre o gozo torna-se relevante aqui não apenas porque aponta para o desejo,
mas porque indica o modo como o sujeito lida com o objeto a. Tanto a intensificação do
registro imaginário como a forma pela qual o sujeito se relaciona com o objeto, resto da
operação de castração, nos fazem pensar nas expressões contemporâneas narcisistas.
Como pontuamos acima, estudiosos da psicanálise têm falado em isolamento anímico,
agressividade, representações diversas de gozo, levantando questões sobre nuances da
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economia psíquica na contemporaneidade. Isso nos abre para a necessidade de avançar
tais apresentações que a clínica nos apresenta hoje.
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ARTIGO 4
A IMAGINARIZAÇÃO NO ESTADO DEPRESSIVO NEURÓTICO
“Por que é que sou o ponto mais vazio
entre querer o mundo todo e não o ter?”
(Ana Luísa AMARAL, 2012, p.59)

INTRODUÇÃO
Abordaremos a imaginarização no estado depressivo neurótico com o intuito de tratar da
problemática do objeto que falta à completude e que a imagem encobre. Circunscrevemos
e delimitamos a ideia de imaginarização, a partir de Lacan (1957/1995; 1960/1998;
1963/2005), como um modo peculiar de o sujeito lidar com o objeto a, buscando
encontrar nele um complemento para a falta. Ao atrelarmos o termo imaginarização à
definição de objeto a, partimos da indicação de Lacan de que não seria possível pensar o
objeto a sem o acesso à relação imaginária constituída pela fantasia. Embora a ideia de
imaginarização esteja inicialmente ligada à estrutura da fantasia, dela se distancia ao
apontar para uma inflação do regime imaginário que pode implicar a própria queda da
fantasia. Se a fantasia funciona como limite de gozo, indicando a falta estrutural, isso não
impede que o sujeito tente suprimi-la, ao buscar esse complemento, conforme aponta a
noção de imaginarização.
O estado depressivo neurótico, por sua vez, decorre da maneira pela qual o sujeito lida
com a perda proveniente da castração. Ao tentar aproximar-se do objeto a, a fim de
recobrir a perda, o sujeito vê-se obstruindo as vias que propulsionam o desejo. O que está
em questão no estado depressivo é que o lugar do desejo parece esvaziar-se, evidenciado
na elaboração de Lacan sobre a noção de “covardia moral” (LACAN, 1974/1993, p.44),
extraída de Freud. Essa ideia corresponde a uma recusa do sujeito de situar-se na estrutura
simbólica que o determina enquanto desejante. O sujeito abdica da posição desejante em
decorrência da tentativa de preenchimento imaginário da falta.
Essas duas articulações são fundamentais para o manejo do que emerge na clínica
psicanalítica concernente ao lugar que o sujeito ocupa em relação ao desejo, sobretudo na
contemporaneidade. Ao trazermos o processo da imaginarização para a relação que o
sujeito estabelece com as demandas do Outro, propomos como hipótese que o estado
depressivo neurótico surge como efeito desse processo. Embora a problemática da falta
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seja central tanto no processo de imaginarização, quanto no estado depressivo neurótico,
nosso objetivo é problematizar a dimensão que a inflação do registro imaginário adquire
na contemporaneidade a fim de delinear o efeito da sua dominância, como também
compreender sua interação com os registros simbólico e real, visto que são enodados.
Neste artigo, partimos da prevalência do registro do visível 8 em relação à falta no estado
depressivo, através do processo de imaginarização, para compreender o valor que a
imagem pode adquirir para o sujeito. O registro do visível relaciona-se com o que Lacan
designa como “dar-a-ver” (1964/1996, p.111). Constitui o anteparo, a máscara, no
domínio da visão. Nesse esteio teórico, abordamos a economia do gozo a fim de
compreender sua intensificação no psiquismo em decorrência do processo de
imaginarização. Em seguida, destacamos o sentido que o sujeito pode conferir à sua
imagem na medida em que a toma como identidade, tentativa de instituir-se pela via da
experiência do Eu em relação ao Outro. Por fim, problematizamos a noção de engano,
delineada por Lacan (1977), para destacar o efeito da prevalência do imaginário na
economia psíquica de sujeitos que apresentam um estado depressivo neurótico.
Nossa hipótese é de que, no âmbito do estado depressivo neurótico, há uma
predominância da imaginarização. Para prosseguir nesse caminho, precisaremos ainda
ampliar o escopo da noção de imaginarização, proposta por Lacan, em referência ao
estado depressivo, para melhor compreender sua relação. Desse modo, nosso objetivo é
sobretudo indicar processos subjacentes à constituição subjetiva neurótica, evitando a
patologização da realidade psíquica singular de cada sujeito.

PREVALÊNCIA DO REGISTRO DO VISÍVEL
A prevalência do registro do visível refere-se aqui à função onipresente que o olhar pode
adquirir para o sujeito no processo de subjetivação. O olhar pode assumir função
especular à proporção que o sujeito se posiciona em um jogo de espelhos perante o Outro.
Partimos da reflexão sobre como a prevalência do registro do visível relaciona-se com o
processo de imaginarização. A questão que nos advém da clínica é que se o lugar de
alteridade fica deflacionado no processo de imaginarização, na medida em que o sujeito
busca um complemento para sua falta através da identificação imaginária, o objeto olhar,
8

A “prevalência do registro do visível” é uma expressão de Soler (2017).
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ou seja, a pulsão escópica, pode adquirir função persecutória na economia psíquica. Esta
reflexão permite compreender o recuo do sujeito diante de certas demandas
contemporâneas. Assim, o estado depressivo parece configurar-se como tentativa de
apagamento de vestígios que possam remeter à diferença, pelo recuo diante das
exigências do Outro, uma vez que o que está em questão na falta estrutural é a
possibilidade de reinvenção de si a partir do descolamento do Outro. Nesse sentido, duas
questões apontam para a prevalência do registro do visível: o esvaecimento do registro
simbólico e o estatuto de imagem do duplo no espelho.
O “delírio de ser notado” (FREUD, 1914/2010, p.43), na estrutura neurótica, nos faz
pensar sobre o atravessamento peculiar da dimensão imaginária, no qual o Eu prevalece
no embate com o Outro. Se, por um lado, a entrada do sujeito na linguagem o convoca a
perseguir algo que não constitui relação por se estruturar como faltante, por outro lado
posiciona “um eu (moi), quer dizer, um alguma coisa sobre a qual ninguém garante que
não possa, para falar propriamente, delirar” (LACAN, 1977, p.53). A amarração dos três
registros – real, simbólico e imaginário – aqui demarcada tanto pela constituição da perda
decorrente da operação real da castração pela incidência do significante, como pela
estruturação do Eu, é relevante para compreender a prevalência do registro do visível na
contemporaneidade e seu impacto na singularidade de cada sujeito na clínica.
Para avançar na discussão sobre a prevalência do registro do visível, propomos abordar o
acesso do sujeito à imagem por meio da dimensão que o objeto olhar adquire no processo
de imaginarização. A problemática do olhar é enfatizada tanto no Seminário 11 (LACAN,
1964/1996) como no Seminário XIII (1966/2011). Como ponto de partida, a dimensão
parcial do campo do olhar, enquanto objeto a, representa a falta inerente à castração. No
entanto, à medida que busca reduzir algo de simbólico da função da falta, o sujeito
acentua a relação imaginária com o Outro. Lacan (1964/1996) sublinha que o espetáculo
do mundo, enquanto onivoyeur, elide a função de falta do olhar, fazendo com que surja
algo do campo do imaginário no lugar da falta, ao indicar que não só isso olha, mas isso
mostra. O olhar adquire também função persecutória, com a prevalência do registro do
visível na relação do sujeito com o Outro.
Avançamos na hipótese de que, nesses casos, o olhar pode ser reduzido à visão, ou seja,
àquilo que o sujeito acredita poder apropriar-se, como efeito da imaginarização. O
processo de imaginarização indica sobretudo a relação que o sujeito estabelece com o
Outro, uma vez que aponta para o modo como o sujeito relaciona-se com o objeto a,
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objeto resto de operação de castração. Na medida em que o objeto olhar pode servir de
espelhamento, “ele deixa o sujeito na ignorância do que há para além da aparência”
(LACAN, 1964/1996, p.77), conformando, a nosso entendimento, o processo de
imaginarização.
Em outro seminário, Lacan (1966/2011) destaca que, embora o objeto a não seja
especularizável, é possível que a função narcísica trabalhe no sentido de elevar o valor da
imagem na relação com o Outro, ao deflacionar o significante. Em outras palavras, o que
eleva o valor da imagem no embate com o Outro é o movimento de tentar conter, assim
como esconder, a função do objeto a que opera sob a forma de vazio. O valor que pode
ser conferido ao objeto a, em certa medida, equivale ao lugar que o sujeito dá a produtos
produzidos pela ciência, atribuindo-lhes modos de satisfação. A ilusão de apreensão dos
objetos implica uma também ilusória supremacia do Eu.
A divisão peculiar entre olhar e visão está articulada à pulsão escópica. Freud (1915/2010)
já havia enfatizado a duplicidade relativa à pulsão do olhar, sinalizando que “ela é a que
elude mais completamente o termo da castração” (LACAN, 1964/1996, p.78), ao indicar
sua atividade autoerótica preliminar, que encontra o objeto de satisfação no próprio corpo,
para mais adiante, como efeito da castração, trocar esse objeto por um objeto análogo. A
importância que o sujeito dá à sua divisão está relacionada ao que a determina: a perda
produzida pela operação real da castração – o objeto a. “Na relação escópica, o objeto de
que depende a fantasia à qual o sujeito está apenso numa vacilação essencial, é o olhar”
(ibid, p.83). Uma vez que a repetição é inerente ao funcionamento pulsional, há, como
efeito da castração, a tentativa repetida para reencontrar o objeto que teria dado satisfação
num momento mítico, porque perdido. Porém, o objeto a permanece inatingível; por mais
que a pulsão o contorne nunca irá alcançá-lo, daí a repetição.
A repetição indica a dependência do sujeito ao objeto a, pois ele tenta acomodar-se ao
olhar “na ilusão da consciência de ver-se vendo-se, em que o olhar se elide” (LACAN,
1964/1996, p.83). A consciência é princípio não só de idealização, como também de
desconhecimento, posto que não aponta em direção ao campo do desejo, lugar a partir do
qual o sujeito é constituído. No Seminário 24, Lacan (1977) afirma que a consciência e o
inconsciente estão sustentados numa dinâmica contínua entre o saber, que define a
consciência, e o saber inconsciente, por meio do mundo tórico. A figura topológica do
toro indica a dinâmica da subjetividade que abarca tanto o interior, as formações
psíquicas, quanto o exterior, o mundo pelo qual o sujeito é afetado. Embora haja
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continuidade entre o saber da consciência e o saber inconsciente, a consciência é a
instância que permite cristalizações do saber por meio de construções imaginárias.
O que Lacan (1964/1996) designa como consciência remete ao campo do Eu, indicado
pelo processo de imaginarização, no qual o sujeito tenta encontrar no objeto a um modo
de identificação imaginária, que sustente uma ilusória supremacia do Eu diante das
demandas do Outro. “O que isola essa apreensão do pensamento por si mesmo é uma
espécie de dúvida” (ibid, p.80). A questão é que o sujeito dividido ($) toma o “vejo-me
ver-me” de modo análogo à visão, como se o olhar fosse o olho, elidindo a dúvida para
apoiar-se na certeza. Neste caso, a imagem sobrepuja a dúvida conferindo um peso a si
mesma. Pela imaginarização, o sujeito parece fixar-se numa “relação reflexiva” que faz
com que, “uma vez que percebo, minhas representações me pertencem” (ibid, p. 81). O
sujeito parece estabelecer-se por meio da percepção, dependendo da imanência do “vejome ver-me”, como destaca Lacan. Não consegue, assim, escapar da presunção de
idealização, ao aderir às próprias representações. No entanto, “uma vez que o sujeito tenta
acomodar-se a esse olhar, ele se torna esse olhar, esse objeto punctiforme, esse ponto de
ser evanescente, com o qual o sujeito confunde seu próprio desfalecimento” (ibid, p.83).
O objeto olhar especifica-se como objeto inapreensível de desejo, ou seja, o olhar é o
avesso da consciência. O olhar encontrado, de modo algum, é um olhar visto, mas um
olhar imaginarizado no campo do Outro. Essa imaginarização do olhar pode produzir um
efeito de impotência, promovendo o evanescimento simbólico, característico do estado
depressivo neurótico.
Ao integrar o domínio da visão ao campo do desejo na tentativa de escamotear a falta, o
sujeito pode abdicar da posição desejante, visto que a visão se ordena a partir das imagens.
A dimensão particular no campo do olhar se distancia da visão, na medida em que o objeto
olhar é instituído pela falta. Como nos lembra Lacan (1963a/2005), “na pulsão escópica,
o sujeito encontra o mundo como espetáculo que o possui. Ele é aí a vítima de um logro,
pelo qual o que sai dele e o enfrenta não é o verdadeiro objeto a, mas seu complemento,
a imagem especular, (i)a” (ibid, p.68). Ao recusar enfrentar o objeto a, e lidar com a falta
propulsora do desejo, o sujeito tenta encontrar no objeto a a imagem especular. Embora,
nesse processo de imaginarização, o sujeito tente uma equivalência entre olhar e visão,
conferindo à imagem valor decisivo, ainda assim, o sujeito em causa é o do desejo. É do
lugar de falta que o sujeito é confrontado com o Outro, desorganizando o campo da
percepção, o que pode levá-lo a um estado depressivo.
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Essa articulação sobre posições do sujeito na contemporaneidade nos faz pensar também
sobre o impacto social desses modos de subjetivação. Com o avanço das tecnologias, o
social se apresenta cada vez mais como uma massa homogeneizada e organizada em
redes, em que sujeitos se transformam em individualidades capturadas pela pulsão
escópica, pela imagem do duplo no espelho, na qual a alteridade tem pouco valor
(ROUDINESCO, 2009). A equivalência entre olhar e visão aponta para um modo de
gozo, uma forma de arranjo social, o que demarca também o lugar da pulsão de morte,
diante da tentativa repetida de tamponar o vazio. O sujeito encontra-se refém de amarras
imaginárias, em um modo prevalente de gozo, ou seja, num excesso de satisfação
pulsional.
Quinet (2002), no livro Um olhar a mais, cunhou a expressão o mais-de-olhar, inspirado
no termo mais-de-gozar de Lacan, utilizado para nomear o objeto a no campo do gozo.
Esse termo acentua o caráter de valor de gozo, no qual o sujeito sofre uma perda como
efeito da sua entrada na linguagem sem, no entanto, deixar de ser por ele afetado. No
processo de imaginarização, a pulsão escópica pode constituir-se como o gozo do
espetáculo, que mostra, ao ser desvelada, o terror ao custo do evanescimento do sujeito,
uma vez que se encontra sem estofo simbólico para fazer frente à irrupção violenta de
gozo. Como afirma Lacan “Mais um meio, portanto de reduzir esse Alhures à forma
imaginária de uma nostalgia, de um Paraíso perdido ou futuro; o que encontramos aí é o
paraíso dos amores infantis, onde, Baudelaire de Deus!, ele se abstém de coisas
escandalosas” (LACAN, 1956/1998, p.554). Para Lacan (1969/2008) a questão do
neurótico gira em torno da impossibilidade de fazer o objeto a entrar novamente na
dimensão imaginária em conjunção com a imagem narcísica, como ocorrera no momento
anterior à castração em que o sujeito ocupava o lugar de falo imaginário do Outro. Esta
afirmação produz ressonâncias com os entraves que o sujeito dividido experimenta ao
tentar aproximar-se do objeto a, visando obturar a falta.
Na economia psíquica neurótica, a fantasia funciona como barreira, mantendo o sujeito
afastado do objeto real da pulsão, o objeto de gozo. Quando a fantasia falha, por alguma
razão, a função fálica cai também, produzindo intensificação do gozo. A barreira da
fantasia em articulação com a castração tem a função de manter o desejo em atividade,
uma vez que o valor fálico aponta para a falta estrutural. É a tentativa de aproximação do
sujeito ao objeto a na dinâmica pulsional que pode acarretar a queda da fantasia.
Habitualmente, o sujeito recua antes que a pulsão alcance a morte. Ele recua horrorizado
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quando o objeto real da pulsão, objeto de gozo, começa a aparecer em sua crueza
(GUILLOT, 2014), sem a mediação do campo simbólico.
A relação do sujeito com o objeto real da pulsão, o gozo, exclui a dimensão da castração
que produz a falta. A articulação à falta é o que ajusta o sujeito ao objeto a. O movimento
contrário seria a não articulação do sujeito à dimensão da castração de modo a sustentarse na impotência que o objeto de gozo desvela. Por isso, o estado depressivo pode
configurar-se como modo de gozo posto que, ao apontar para a queda da fantasia,
apresenta a relação do sujeito com o objeto de gozo, indicando, conforme Lacan
(1974/1993) pontua, a falha de bem-dizer o inconsciente.

GOZO COMO CAUSA
A formação de determinados grupos sociais visando à obtenção de recursos e modos de
satisfação imediata, por vezes violenta e até mesmo antissocial, sinaliza um mal-estar
característico da contemporaneidade, pois tais modos de satisfação tendem a inflacionar
o registro imaginário, deflacionando o simbólico. Frente à situação de sujeição a objetos
de satisfação imediata, o estado depressivo parece ganhar expressividade principalmente
devido ao recuo da posição desejante. Parece haver uma equivalência entre o estado
depressivo e o gozo por conta da posição que o sujeito assume diante do objeto a. Esse
lugar ocupado perante o objeto a evidencia uma tentativa de sustentação no
individualismo próprio do gozo, distanciando assim o sujeito da ordem do desejo.
Os agrupamentos, por exemplo, parecem ganhar novas roupagens pelas formações de
nichos sociais que garantam legitimidade às buscas individuais. Ou seja, agrupamentos
que antes apareciam mais frequentemente por meio de vínculos institucionais, tais como
igreja, escola e corporações de ofício, começam a ganhar outros contornos. A massa, seja
ela qual for, conforme Freud (1921/2011), desvela apenas as intolerâncias que segregam.
Freud define a estrutura do grupo tanto por meio da homogeneidade de indivíduos, como
pela organização de grupos a partir dos mesmos preceitos comungados pelos membros,
evidenciando assim a guinada individualista em direção ao gozo.
Freud também ressalta, como terceiro tipo de estrutura do grupo, “uma quantidade de
indivíduos que puseram um único objeto no lugar de seu ideal do Eu e, em consequência,
identificaram-se uns com os outros em seu Eu” (ibid, p.76). O âmbito do individualismo
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torna-se também evidente nesse tipo de estrutura de grupo, visto que a instância do Eu,
em referência à devoção por um objeto idealizado, é o que ganha proeminência. A
idealização de um objeto é correlata à redução da singularidade. Os membros do grupo
assemelham-se uns aos outros, visando tanto ao objeto idealizado como ao gozo
individual. Para Freud, há uma renúncia narcísica na massa a fim de estabelecer coesão
entre os membros do grupo. Lacan, de outro modo, afirma que a constituição do laço só
pode ocorrer pela via do manejo das diferenças (1970/1992). Diferentemente da natureza
do laço que tem suporte simbólico, a dinâmica das massas tende a funcionar pela via da
homogeneização, por meio do processo de identificação imaginária.
O discurso opera na articulação das diferenças por meio da linguagem. Se a massa, tal
como apresentada por Freud, “corresponderia ao discurso do mestre com seu objeto
idealizado em posição de S1, dele difere em realidade, logo que ela elimina o que faz, no
fundo, o mérito dos discursos, a saber, a coordenação das diferenças” (SOLER, 2018,
p.130). Na identificação imaginária, os membros do grupo são conduzidos ao
agrupamento em nome do gozo, a fim de afirmar seu narcisismo pela via da identificação
pela imagem. O gozo articula-se ao narcisismo por ser solitário, sobretudo quando se trata
da identificação entre membros da massa que abdicam de suas singularidades em prol de
um único objeto idealizado. Ou seja, na identificação narcísica não há coordenação das
diferenças, que permitiria a assunção da singularidade.
É importante compreender o que pode parecer um suposto conforto para o sujeito no
modelo cibernético de agrupamento, que, paradoxalmente, o distancia ainda mais do laço
social. O laço social, seguindo a modalidade de discurso em Lacan (1970/1992), aponta
para a articulação entre a linguagem e o gozo. Esta articulação é o que permite ao sujeito
manejar a invasão do mais-de-gozar, restos de gozo, proveniente da castração. É o meio
pelo qual o sujeito estrutura-se sem ficar completamente submetido ao gozo do Outro. O
modelo encontrado em determinadas comunidades é estruturado por meio de objetos
ofertados, que adquirem valor pulsional. Esses objetos garantem modos de satisfação
imediata, sem mediação das diferenças que a posição faltante supõe. Alguns modos de
operar nas comunidades não ocorrem pela via do discurso que funda a falta; ao invés,
surgem modos de funcionamento de gozo que visam eliminar a dúvida, obturar a falta.
Um jovem afirma: “no sexo virtual sou anônimo, posso fazer o que quiser, quando estou
lá fico bem”, para em seguida dizer “quando saio, sinto um vazio e a necessidade de voltar
novamente”.
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Lacan nos lembra que não há clamor de ser que não desapareça a partir da “guinada da
impotência imaginária para o impossível que o real revela ser” (1970/2003), p.439), uma
vez que o inconsciente também comporta a impossibilidade de gozar para manter a
dimensão do desejo, o lugar da falta. A guinada imaginária, que promove a ilusão de
apreensão dos objetos de satisfação, está sustentada pela impotência que desvela o objeto
real da pulsão, o gozo. Nessa direção, o caminho sustentado pelo sujeito é em direção a
sua elisão. Aquele jovem nos diz: “a internet funciona como algo que me prende. Sinto
um poder, uma virilidade que nunca senti antes. O problema é estar fora do mundo virtual
e ter que enfrentar o dia-a-dia, por isso quero retornar logo”.
O que vemos surgir com recorrência é a precariedade dos laços, o empuxo ao isolamento
“como consequência do remanejamento dos grupos sociais pela ciência, e, nominalmente,
da universalização que ela ali introduz” (LACAN, 1967/2003, p.263), promovendo a
ideia de sujeito puro. Como não há cisão no sujeito puro, o resultado é um sujeito que se
torna objeto de instrumentalização do Outro. Há tentativa de eliminar a divisão que leva
o sujeito a criar “a estrutura do gozo, mas tudo que podemos esperar disso, até nova
ordem, são práticas de recuperação” (LACAN, 1969/2008, p.113). Ainda, “todos os
problemas do gozo estão essencialmente ligados à divisão do sujeito. Daí se conclui que,
se o sujeito não fosse dividido, reencontraríamos o gozo” (ibid). Para Soler (2019), há um
ponto em comum entre o objeto pulsional e o objeto de consumo: nenhum dos dois
preenche a aspiração de gozo, nenhum dos dois suprime a insatisfação estrutural, nenhum
dos dois dá acesso ao Outro. O gozo permanece do lado do “Um só” (LACAN,
1972/2012, p.159), sinalizando o processo de repetição do significante desarticulado da
cadeia. O gozo não faz união, tampouco a fusão que indicaria uma suposta completude.
Ao cultivar sua imagem ideal, o neurótico faz do gozo um objetivo, uma causa, em
direção a um individualismo que garanta legitimidade à tentativa de apreensão do objeto
a. No entanto, os modos de gozo evidenciam a precariedade dos laços sociais, ou seja, a
falência do sujeito enquanto estrutura determinada pela impossibilidade que circunda a
causa do desejo. A própria ideia de sujeito, sujeitado à linguagem, constitui-se pela
impossibilidade de obturar a divisão. Ao recorrer a modos de gozo, o sujeito tenta afirmarse por uma via de rejeição de sua posição desejante, na ilusão de apreensão dos objetos.
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GOZO E IDENTIDADE
Uma via pela qual o gozo vem ganhando expressão atualmente é por meio da tentativa de
apropriação de uma imagem tomada como identidade. A utilização da noção de
identidade como índice de constituição, ao remeter à ordem imaginária, sempre foi
problemática para a psicanálise, posto que a constituição subjetiva, sempre incompleta,
se dá na relação com o Outro, lugar de alteridade. A clínica psicanalítica trabalha sobre
as identificações que o sujeito produz na relação com o Outro. Sabemos que o valor que
o sujeito confere à “identidade” pode surgir da tentativa de preenchimento pelas formas
através das quais alguém imagina ser visto por outros, fazendo com que se coloque refém
das insígnias do aparato imaginário. Questões identitárias têm suscitado o descentramento
do lugar do desejo. Na atualidade, há uma tentativa de ancoragem na dimensão imaginária
a fim de suturar a falta decorrente da castração ante a problemática das ofertas
mercadológicas da cultura. Tratamos aqui do conceito de identificação em Freud e Lacan,
visando problematizar o uso da noção de identidade no discurso contemporâneo e delinear
nuances do processo de imaginarização, pela via da identificação.
Freud situa, em Psicologia das massas e análise do eu (1921/2011), três tipos de
identificação. O primeiro é pela via do amor ao pai. O segundo é apresentado como um
processo de identificação histérica que “se desloca para o sintoma que o Eu produziu”
(ibid, p.64). Já a terceira forma, é a identificação pelo traço do objeto, que Lacan destaca
como traço unário (1964/1996), o fundamento do ideal do eu, no campo do desejo. Os
processos de identificação circunscrevem sempre a relação com o Outro. Inicialmente,
Lacan afirma que o traço unário, por ser um significante, escapa ao estatuto de signo,
distanciando-se assim do escopo que envolve a “identidade”, conforme o Seminário A
identificação (1962/2003, p.62). O signo seria a forma mais elementar da subjetividade
ao representar alguma coisa para alguém, o que esvaziaria o processo de subjetivação.
Mais adiante, no Seminário O insucesso de um-equívoco é o amor (1977), Lacan traz uma
ideia distinta, ao destacar a presença do signo na subjetivação. Ele sublinha a
correspondência do signo ao campo do real para indicar que é a partir do surgimento do
signo, por meio de uma afirmação, “que se escreve a negação” (ibid, p.133) da castração.
“O princípio do dizer verdadeiro é a negação” (ibid), ou seja, numa operação lógica, a
negação, além de preceder uma afirmação subsequente, determina um encaminhamento
do real na afirmação. O estatuto de signo, correlato do registro real e congruente com a
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categoria de identidade, nos faz pensar naquilo que pode estar em torno da afirmação, do
índice de identidade nos discursos contemporâneos.
A primeira questão que surge é a busca pela ideia de unidade na condição de sujeito
desejante. Em sua intervenção num Colóquio na Universidade John Hopkins, em
Baltimore (1966), Lacan alerta que o sujeito está imerso na ideia de personalidade total.
Para ele, trata-se sempre da unidade totalizadora posta em primeiro plano. Ainda ressalta
que a ideia de unidade da condição humana tem o efeito de uma mentira escandalosa,
visto ser impossível reduzir a condição de sujeito à ideia de completude imaginária, que
a ideia de unidade comporta.
Ainda no Seminário A identificação, Lacan (1962/2003) explicita que “a experiência nos
sugere procurar o sentido de toda identidade no coração do que se designa por uma
espécie de reduplicação de mim mesmo [moi-meme]” (ibid, p.15). A problematização de
Lacan sobre a ideia de identidade coloca em questão a experiência do Eu, ou seja, da
“identidade de semelhança” (ibid, p.63), contrapondo-se à ação distintiva do traço unário,
que funciona, na identificação, como suporte da diferença. Lacan deixa entrever que a
ideia de identidade tem relação com o fato de Descartes ter pensado o ser como inerente
ao sujeito. Problematiza a fórmula cartesiana, “penso, logo sou”, afirmando que o referido
pensamento, além de excluir processos inconscientes, torna-se insuficiente para sustentar
o “eu sou”. Uma vez que o “eu sou”, atravessado pelo processo de constituição do sujeito,
não tem como ser reduzido ao pensamento. O mecanismo de subjetivação extrapola o
campo da percepção, escapando à apreensão do sujeito dividido.
Os processos de identificação colocam sempre em questão o lugar que o sujeito ocupa
em relação ao Outro. Uma das premissas que circunscrevem a relação com o Outro é o
valor que o sujeito atribui ao significante, uma vez que a emergência do sujeito decorre
da sua entrada no campo da linguagem. Nesse mesmo esteio teórico, ao longo do estudo
teórico-clínico de Lacan, a ação do gozo na atividade psíquica continuou a chamar sua
atenção para processos subjacentes à constituição do sujeito.
Atento às mudanças do seu tempo, no último período do seu ensino, Lacan (1975/2003)
redimensiona os mecanismos de identificação ao abordar o falasser ou ser falante
derivado da identificação ao corpo, que aponta tanto para o campo do imaginário quanto
para o real. Como ponto de partida, essa articulação coloca em questão o narcisismo,
posto que “o amor-próprio é o princípio da imaginação. O falasser adora seu corpo,
porque crê que o tem” (LACAN, 1976/2007, p.64). Lacan acrescenta que o falasser
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acredita “ter um corpo para adorar. É a raiz do imaginário. Eu o penso, isto é, eu o faço
penso, logo eu o enssoufro [Je panse... j ele fais panse, donc je l’essuir]” (ibid). O
falasser, além de apontar para o enfatuamento do ser pela adoração ao corpo, evoca a
ideia de constituição de identidade como uma unidade, uma vez que o sujeito acredita na
consistência do seu corpo. Lacan (1977) retoma esse pensamento no Seminário XXIV,
designando a identidade como um efeito da cristalização da identificação. Essa
articulação tem ressonâncias no campo do sujeito, a partir do qual a tentativa de
apropriação do “eu sou” pode tomar forma de gozo na economia psíquica.
Lacan nos lembra que o corpo pode “apresentar toda espécie de aspectos que são de pura
forma” (1977, p.39). No entanto, ressalta que a forma é sempre relativamente sugerida
com a estrutura, referida ao campo do real, figurando assim o engendramento do real à
medida que esse real se prolonga pelo imaginário em referência ao corpo pulsional. Ao
passo que Lacan destaca a dissimetria entre significante e significado, equiparando-a à
estrutura e à forma, chama atenção para a relação entre real e imaginário. A relação está
no modo como o real incide sobre o imaginário através do gozo. Nosso foco aqui é naquilo
que pode advir da prevalência do registro do visível na imaginarização.
Lacan introduz o termo “escabelo” (1975/2003) que nos ajuda compreender o processo
de imaginarização contemporâneo. Trata-se de um modo de esvaziamento do simbólico
que leva o sujeito a sustentar-se em uma suposta supremacia, na escala da notoriedade,
ancorando-se no imaginário. O evanescimento simbólico ocorre por meio da deflação do
significante, com a subsequente intensificação do gozo, através da incidência do real
sobre a dimensão imaginária. Para Soler (2017) o escabelo redefine o narcisismo, na
medida em que ultrapassa o amor de si, transformando-se em afirmação de si. O processo
de imaginarização pode indicar, assim, a distância entre o narcisismo do desejo, que opera
em torno da falta, e o narcisismo da imagem, que funciona em nome do gozo próprio.
Os caminhos trilhados pelo sujeito na direção de afirmar-se na submissão às demandas
do Outro social, por meio da tentativa de sutura da divisão, estão alinhados à busca de
assumir uma identidade, seja sexual ou assexuada, mas também racial, religiosa, política
etc. Essa profusão de identidades no discurso contemporâneo contradiz a concepção de
singularidade própria do sujeito, constituído na relação com o Outro. A constituição do
sujeito é o que permite seu constante advir, o contraponto de uma identidade ideal através
da premissa do Eu, do que sou.
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A compreensão de que “a identidade está do lado do Outro, tanto através das imagens
rainhas, como dos significantes-mestres, e não do lado do sujeito, efeito da linguagem”
(BROUSSE, 2018), indica que o processo de subjetivação ocorre a partir da identificação
do sujeito com os significantes-mestres. Os processos de identificação envolvem a
dinâmica dos três registros – imaginário, simbólico e real –, a partir da qual, inicialmente,
o sujeito supõe progressivamente uma ideia de unidade, completude, da percepção da
realidade para, mais adiante, sofrer uma perda, devido à entrada no campo da linguagem.
É em consequência da falta estrutural que o sujeito desejante se constitui na sua relação
com o Outro, por meio de processos de identificação. Esta reflexão nos faz pensar sobre
cristalizações de identificação, em que, pela inflação do imaginário, ou seja, no processo
de imaginarização, o sujeito deflaciona o campo do Outro a fim de escapar da angústia
de castração. De acordo com nossa hipótese, esse movimento de inflação imaginária e
deflação simbólica que, a nosso ver, constitui o processo de imaginarização, pode
conduzi-lo a um estado depressivo neurótico.
Uma das vias nesse caso é dirigir-se a comunidades de gozo, seja do lado da formação de
nichos sociais fechados, seja por meio da adição em sexo virtual, jogo, ou, até mesmo,
pela aderência ao fanatismo religioso tão presente em nossa cultura. A lógica que
contemplaria a contemporaneidade seria aquela que se ancora na fragmentação, dispersão
e multiplicidade, esvaziando o singular do desejo (FERRARI e PEREIRA; 2016).
Nichos sociais fechados apresentam-se de forma cada vez mais frequente. Grupos
presenciais ou virtuais aderem a uma causa única, tomada como própria, negligenciando
a complexidade de cada situação. O sujeito dividido é atravessado por nuances subjetivas
que não se encaixam em um modelo classificatório rígido, uma vez que a constituição
subjetiva advém do campo do Outro. Henriques e Vidal (2019) afirmam que, para
psicanálise, importa mais a dimensão do furo do existir do que a dimensão “simbólicoimaginária, atrelada aos semblantes que a aparelham: classe, gênero, sexualidade, etnia,
raça, nacionalidade etc.” (ibid, p.20). O sujeito não deve ser reduzido a uma única
identidade ou a uma categoria classificatória.
A questão da identidade, do que “eu sou X”, sendo o X uma categoria cristalizada,
reverbera também no momento em que o sujeito tenta afirmar-se no modelo
contemporâneo de fazer laço social através do qual, ao buscar satisfação imediata, adere
a um modo de gozo, negligenciando sua condição desejante. Aquele jovem afirma: “fico
preso ao sexo virtual porque posso ser livre, falar palavras de baixo calão e me relacionar
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com os dois sexos sem ser homossexual. Quando não estou na internet, não tenho ânimo
mais para nada”. O predomínio da imaginarização, que imprime pressa em dar respostas
às demandas do Outro, esvazia o singular que circunscreve o campo do desejo,
característico do estado depressivo. A tentativa de isolamento, por meio do gozo solitário,
equivale à recusa de situar-se no campo simbólico, evidenciada no estado depressivo.
Encontramos assim um cenário imaginarizado em que o sujeito acredita na realização de
seu desejo ao determinar uma direção para o gozo. Atuações presentes em processos de
segregação, que se manifestam sob forma de defesa em que o sujeito tenta sustentar
rigidamente determinada “identidade”, podem engendrar formas de intolerância social.
Em Televisão (1974/1993), Lacan profetiza sobre a escalada do racismo, com a ausência
do Outro e a preponderância do imaginário. O que ele antecipa, no discurso
contemporâneo, é a imposição de um modo de gozo, “a precariedade de nosso modo, que
doravante só se situa a partir do mais-de-gozar, que não mais se enuncia diferentemente”
(ibid, p.58). Em seguida, questiona o que esperar desse arranjo social “com o qual se
vestem nossas atrocidades?” (ibid, p.59) Ainda pressagia que devemos esperar “nada
melhor do que um retorno de seu passado funesto” (ibid), numa alusão ao Holocausto e
aos horrores das guerras. A preocupação de Lacan está na forma pela qual o sujeito, ao
tentar se sustentar em modos de gozo através de processos de segregação, provoca formas
de intolerância entre grupos sociais.
Para Guattari e Rolnik, “[...] a reivindicação de grupos de minorias não é só a do
reconhecimento de sua identidade” (1986, p.73) ao indicar que eles trabalham para que o
seu processo, seu devir, se introduza no conjunto da sociedade. A questão é que, se, por
um lado, o movimento em torno da assunção de uma determinada identidade torna-se
legítimo dado que busca inserção social, por outro lado, não deixa de ter um efeito de
segregação ao formar nichos sociais fechados, impermeáveis.
Como esses autores nos lembram, “[...] identidade é um conceito de referenciação, de
circunscrição da realidade a quadros de referência, quadros que podem ser imaginários”
(ibid, p.68). Por ser um conceito de referenciação, a noção de identidade não abarca o
processo de singularidade, posto que o campo do imaginário, antes de qualquer coisa, é
circunscrito a partir de como alguém forma sua imagem própria na relação com o Outro.
Elia destaca que a ordem significante é “subtraída da dimensão que lhe daria consistência
e completude” (2010, p.36), o que contradiz a ideia de uma suposta unidade na
constituição de uma também suposta identidade. Afinal, não há como fazer uma síntese

96
da condição de sujeito. O sujeito está em constante transformação visto que se constitui
por meio do Outro e não como entidade isolada do laço social.

IMAGINARIZAÇÃO E ENGANO
A dinâmica do processo de imaginarização parece nos dizer mais ainda sobre a
complexidade que envolve a busca pela imagem do objeto de desejo como complemento
para a falta. A partir de Freud e Lacan, podemos afirmar que o mecanismo do engano é o
que engendra, no sujeito, a tentativa de suturar a falta. Freud (1915a/2010) trata da
intolerância, da segregação e da violência como elementos constitutivos do ser humano,
que surgem na esfera social pela via da afirmação do poder, da discriminação ancorada
no princípio da eugenia, da determinação do “patriotismo” e da imposição de “normas
morais” através de princípios norteadores já presentes com ampla escalada desde a I
Guerra Mundial (1914-1919). Ali, ele faz referências diretas ao “engano intencional” e à
“mentira consciente” (FREUD, 1915a/2010, p.216). A intolerância, segregação e
violência, associadas aos mecanismos de engano e mentira, nunca deixaram de existir,
apenas ressurgem, ao longo da história, com diferentes roupagens e posições. Agora, com
o apoio social e político, formas totalitárias de discurso voltam a ocupar lugares de
destaque na política nacional e internacional, através do desprezo aos valores
humanitários e à própria democracia, em nome do progresso econômico a qualquer custo,
do modelo de família tradicional e da religião cristã.
O engano assim como a mentira levantam questões relativas às identificações
imaginárias, que visam a um suposto fortalecimento do Eu em direção ao sujeito puro
(LACAN, 1967/2003), sujeito abolido da divisão. A crença no sujeito puro, além de ecoar
a dinâmica de universalização do sujeito (ibid), na qual o empuxo à homogeneização fica
patente, evidencia a acoplagem do sujeito a um gozo como meio de apagamento, elisão
do desejo. Tanto as identificações imaginárias como o engano parecem estar conjugados
no processo de imaginarização, posto que esse sujeito, ao buscar no objeto um
complemento impossível para sua falta, crê na suposta supremacia do Eu. Assim, como
destacamos acima, o sujeito não deixa de ser vítima de um logro.
Tal posição “nos permite entrever como o sujeito que nos interessa é preso, manobrado,
captado, no campo da visão” (LACAN, 1964/1996, p.91). No campo da visão o que se
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apresenta é armadilha, pois a visão, por ser opaca, esvaziada simbolicamente, opera como
anteparo, máscara, no domínio do espetáculo. Aparecem, então, “várias maneiras de se
enganar no que concerne a essa função do sujeito no domínio do espetáculo” (ibid, p.95).
Dito de outra forma, o engano evidencia também que aquilo que o sujeito busca
ver/mostrar engana mais ainda a visão que ele utiliza para operar como uma tela de
proteção.
A pulsão escópica funciona no nível do desejo, desejo do Outro, que aponta para a
experiência inconsciente, permitindo situá-la para além da regulação biológica, tal como
Freud (1915/2010) concebe o campo pulsional. A tentativa de redução da pulsão do olhar
ao imaginário, que circunscreve aquilo que o sujeito busca ver, é uma operação de
engano. Nessa direção, o sujeito apresenta-se como quer ser visto e o que sobressai desse
manejo é aquilo que ele se recusa a ver. É por esse motivo que aquilo que o sujeito quer
“dar-a-ver” (LACAN, 1964/1996, p.111), no processo de imaginarização, funciona, ao
mesmo tempo, como objeto a causa de desejo, no nível da falta. Em outras palavras, se,
por um lado, o sujeito apresenta-se sob uma máscara, de modo imaginarizado, por outro,
aparece o que ele não quer ver/mostrar. Ainda que a visão, o olho, possa operar como
imagem de objeto de desejo na tentativa do sujeito de tamponar a falta, em contraposição,
é desse mesmo lugar imaginarizado que surge a angústia, que não engana. É na medida
em que o olho, a visão, entra numa relação com o desejo pela via da falta, que o processo
de imaginarização, justamente aquilo no qual o sujeito procura anteparo, pode provocar
sua elisão, levando à queda da fantasia, como veremos adiante.
No momento em que retoma a questão do imaginário, no seu último período de ensino,
Lacan (1976/2007) propõe que a partir da raiz imaginária o sujeito se torna enfatuado de
si mesmo. Ainda ressalta que na falta de abstração do imaginário, o manejo do sujeito “se
reduz à consistência, o concreto, o único que conhecíamos, é sempre a adoração sexual,
isto é, o engano [la méprise], dito de outro modo, o desprezo [le mépris]” (ibid, p.64).
Engano e desprezo têm relação intrínseca no processo de imaginarização, uma vez que a
tentativa do sujeito de obturar a divisão pela via do engano comporta o desprezo pela falta
propulsora do desejo. Ou seja, o desprezo pela diferença, através do qual o sujeito
encontra diversas formas de enganar ao tentar encobrir o que há de mais íntimo.
Lacan volta a afirmar que todo esse manejo para suturar a falta “não está enlaçado senão
pelo intermediário do imaginário que sempre engana” (1977, p.80). É a partir do
imaginário que o sujeito busca instituir o ‘eu sou’ como índice de identidade. No entanto,
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“eu sei não quer jamais dizer nada, e pode-se facilmente apostar que aquilo que se sabe é
falso” (ibid), uma vez que se institui pela via da presunção de idealização, reduzindo
assim a complexidade inerente à condição desejante. Se o fortalecimento do Eu pretende
enganar, ele não se sustenta simbolicamente por ser restringido à consciência.
A consistência da consciência é frágil, porque não há base de sustentação simbólica entre
o chamado “delírio social e a ideia de Deus” – o “Deuslírio” (LACAN, 1977, p.146), no
lugar, há impotência para manter essa suposta ideia de plenitude. Quando o sujeito tomase por Deus, torna-se impotente para sustentar que se produz do significante-mestre (S1).
Mais impotente ainda para sustentar que esse S 1 lhe dá ancoragem diante da cadeia de
significantes, levando-o a sucumbir em função do esvaziamento simbólico.
Ao se indagar sobre o que pode ser negado nessa busca pela supremacia do Eu, Lacan
(1977), inicialmente, enuncia que a negação supõe uma Bejahung, uma afirmação. Em
seguida, ressalta que com o aparecimento do signo “[...] se escreve a negação” (ibid,
p.133) da castração, indicando a correspondência do signo ao campo do real. O signo é
congruente à dimensão do real, e surge por meio da assunção do gozo em detrimento do
desejo. Lacan (1977) ainda aborda o paradoxo próprio do real, ao afirmar, com Freud,
que o princípio do dizer verdadeiro é a negação. Ou seja, o sujeito nega a falta, posto que
fala a partir do seu sintoma ao tentar articular significantes no intuito de dizer a “verdade”
sobre sua posição desejante. Tanto o verdadeiro, impossível de ser dito, quanto a negação
da castração, através do gozo, apontam para o regime do real. O sujeito “não fala senão
vizinho do verdadeiro, porque o verdadeiro, ele o ignora” (ibid, p.119).
O inconsciente aparece num “[...] tropeço, uma vacilação, um deslizamento de palavra a
palavra, e é bem disso que se trata quando nós nos enganamos” (LACAN, 1977, p.136).
A consciência não tem outro suporte senão permitir o equívoco, uma vez que é muito
parecida com o inconsciente, “[...] pois que é ele que dizemos ser o responsável por todos
esses equívocos” (ibid, p.136-137). Ainda que a consciência opere como suporte
imaginário ao permitir o equívoco, lembremos que, no modo de funcionamento tórico, a
consciência e o inconsciente estão numa dinâmica que define o saber de forma contínua.
O que gostaríamos de ressaltar aqui diz respeito à tentativa do sujeito de relacionar-se
com o Outro por meio da performance de si ao tentar fazer “do eu uma instância de
espetáculo: ator e espectador” (QUINET, 2002, p.13), para melhor enganar, quando no
fim das contas, o sujeito acaba por abdicar da posição desejante.
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Ao sublinhar que “o imaginário do espelho esconde e o quadro da fantasia mostra a
estrutura subjetiva” (QUINET, 2002, p.12), enfatizamos que, se o sujeito esconde-se no
aparato imaginário, a dinâmica da fantasia deixa de funcionar como suporte do desejo. A
queda da fantasia pode produzir um efeito de evanescimento da subjetividade. O sujeito
ao ser “arrebatado pelo espetáculo, regozija-se, esbalda-se” (LACAN, 1963a/2005, p.6869). E o que ele pode encontrar é a depressão, expressão de uma das formas de angústia.
Na angústia, o objeto a cai, desmontando o quadro da fantasia que mostra a estrutura
subjetiva. “A diversidade das formas assumidas por esse objeto da queda encontra-se em
certa relação com o modo sob o qual o desejo do Outro é apreendido pelo sujeito”
(LACAN, 1963a/2005, p.66). A queda da fantasia aponta sobretudo para posição que o
sujeito assume na relação com o Outro, indicando seu modo de lidar com a falta e o
desejo. Em outro texto, Lacan (1963/2005) acrescenta que “a angústia surge quando um
mecanismo faz aparecer alguma coisa no lugar que chamarei, para me fazer entender, de
natural, ou seja, o lugar de (- φ)” que corresponde ao lugar ocupado pelo objeto a causa
de desejo, ou seja, objeto representativo da falta. Quando aparece alguma coisa
imaginária no lugar da falta, além da falta vir a faltar, falta o desejo que constitui a falta.
A angústia é experimentada no momento em que o sujeito, na tentativa de suturar a falta,
ocupa o lugar de gozo do Outro, na condição de objeto em relação ao Outro não barrado,
resistente à significação, “sob a forma de um significante que se propõe como opaco”
(LACAN, 1963/2005, p.73). O significante aparece como opaco devido à deflação do
valor do significante na relação com o Outro. A angústia é um acontecimento do real e,
por isso, a consequência é a queda da fantasia. “O que do real se conota no interior do
simbólico é o que se chama a angústia” (LACAN, 1977, p.111), afeto que não engana ao
indicar o sem-sentido, o inarticulável e, portanto, impossível de lidar, no embate com o
Outro. O efeito da queda da fantasia evidencia a posição do sujeito frente à falta, tendo
como consequência o aparecimento de estados depressivos, como modo de expressão da
angústia, associada a uma perda à qual se sucede outro acontecimento que obtura a falta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo, partimos da prevalência do visível no intuito de delinear o valor que a
imagem pode adquirir no processo de imaginarização, destacando meandros da
constituição do estado depressivo neurótico. Buscamos, nas articulações de Freud e Lacan
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sobre a pulsão escópica, acompanhar desenvolvimentos teóricos que permitem
circunscrever como se dá a inflação do imaginário, e seus efeitos, na contemporaneidade.
Trouxemos a dimensão que o gozo pode assumir na estruturação do laço social, a fim de
compreender nuances do processo de imaginarização no estado depressivo. Assim,
constatamos que pode haver equivalência do estado depressivo com a assunção do gozo
como modo de estruturação do laço, visto que a recusa ética do sujeito de situar-se na
estrutura simbólica que o determina indica negação da castração, característica do gozo.
Nesse mesmo esteio teórico-clínico, problematizamos a noção de identidade como índice
de constituição do sujeito, considerando que o sujeito se constitui a partir da relação com
o Outro num processo de constante advir. Para tratar dessas questões, abordamos também
modos de estruturação do laço social, nos quais o sujeito busca satisfação imediata em
objetos, mediante demandas do Outro, levando-o a afirmar-se através do imperativo do
gozo em detrimento de sustentar uma relação com o Outro enquanto lugar de alteridade.
Por fim, abordamos a noção de engano que aponta tanto para o regime simbólico quanto
para a dimensão imaginária. No imaginário, o engano torna-se tributário do investimento
do sujeito no objeto a como imagem de objeto de complemento, conforme indicamos. Já
o simbólico permite enganar com fragmentos de verdade, por meio de manifestações do
inconsciente – atos falhos, deslizamentos, tropeços –, além da própria posição de sujeito
dividido que, por mais que tente se ancorar no Eu, não consegue se apropriar do objeto.
Este percurso nos permitiu elaborar, a partir da clínica, algo sobre a posição que o sujeito
vem ocupando no laço social, sobretudo no que diz respeito a processos de subjetivação
contemporâneos. Além disso, poder pensar na atualidade da clínica psicanalítica, a partir
das teorizações freudianas e lacanianas, nos faz compreender mudanças que atravessam
a cultura e que reverberam nesses processos de subjetivação.
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ARTIGO 5
A REIFICAÇÃO DO CORPO NA IMAGINARIZAÇÃO
“Dizer toda a Verdade - em modo oblíquo No circunlóquio, o êxito:
Brilha demais p’ra nosso enfermo gozo
O seu sublime susto”
(Emily DICKINSON, 1985)

INTRODUÇÃO
Nos seminários A relação de objeto (LACAN, 1957/1995) e A angústia (LACAN,
1963/2005), assim como no texto “Subversão do sujeito e dialética do desejo no
inconsciente freudiano” (LACAN, 1960/1998), Lacan apresenta a noção de
imaginarização como uma busca do sujeito de estar “no lugar marcado como I”
(1963/2005, p.50). Essa posição subjetiva indica a tentativa de preservar a imagem
especular original, à qual o sujeito atribui uma suposta ideia de unidade referente ao
momento precedente à castração. Ou seja, a imaginarização sinaliza a busca de ocupar o
lugar constituído como Eu, que aponta para o campo imaginário, ao invés de posicionarse a partir do lugar de faltante na relação com o Outro. Se, porventura, isso fosse possível
“ele teria relação com o que se trata de buscar na brecha da imagem especular original,
i(a), ou seja, o objeto de seu desejo, a” (ibid). Ao buscar no objeto o complemento para
sua falta por meio da intensificação do imaginário, característica do processo de
imaginarização, elimina-se a função propulsora do objeto a. Essa tentativa pode levar o
sujeito a sucumbir ao seu próprio gozo.
Neste artigo, propomos uma relação entre reificação do corpo e processo de
imaginarização, sustentando uma hipótese: em dadas situações, o sujeito parece reduzirse ao próprio corpo, como resposta a determinadas exigências da cultura contemporânea.
Para elaborar esta complexa questão que a clínica nos apresenta, utilizamos a noção de
imaginarização que delimitamos como uma peculiar relação do sujeito com o objeto a,
na tentativa de eliminar a falta, elemento estrutural na neurose. Buscamos também lançar
luz sobre o automatismo do “gozo do corpo” (LACAN, 1973/1985) no circuito pulsional.
A dimensão que o corpo pode assumir no processo de imaginarização está indicada em
um modo de gozo contemporâneo que “só se situa a partir do mais-de-gozar” (LACAN,
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1974/1993, p.58), por estar consonante com um excesso de gozo no corpo. O mais-degozar que corresponde, primordialmente, à inserção do sujeito no campo da linguagem
através da perda de gozo, diz respeito também ao resto de gozo, que se torna excedente
por não encontrar articulação simbólica no processo de subjetivação.
Partimos da elaboração freudiana e lacaniana sobre o corpo pulsional que ultrapassa a
dimensão biológica sem, no entanto, negligenciá-la. Tratamos inicialmente da
fundamentação teórico-clínica sobre corpo, destacando o processo de imaginarização por
meio dos impasses perante o desejo e o gozo, na neurose. Em seguida, abordamos a
topologia do gozo a partir da topologia do sujeito, com o propósito de circunscrever a
relação do gozo com o corpo, posto que a emergência do gozo na economia psíquica
ocorre no processo de constituição do sujeito. Por fim, delineamos a articulação lacaniana
sobre “gozo do corpo do Outro” – também denominado de “gozo do corpo” – (LACAN,
1973/1985). A ênfase aqui será dada ao corpo pulsional, submetido ao processo de
imaginarização, destacando a ação do real sobre o imaginário. Nosso objetivo é, evitando
a patologização dos processos psíquicos, indicar a imaginarização como via possível para
o manejo da análise.

CORPO E IMAGINARIZAÇÃO
Desde Freud (1905/2016), a teoria e a clínica psicanalítica trabalham com a ideia de que
o conceito de pulsão inclui o corpo, tornando psíquico e somático indissociáveis. Este
conceito é também necessário e solidário ao conceito de recalque primário, resposta
defensiva mítica ao encontro com a castração e que permitirá o deslizamento posterior da
cadeia significante. Freud ressalta que a pulsão não tem objetivo fixo uma vez que o corpo
é constituído por zonas erógenas, conforme sua “predisposição polimorficamente
perversa” (ibid, p.98), no que diz respeito à satisfação na relação com o objeto, ou seja,
na relação do sujeito com o Outro, que, por sua vez, é mediada pelo objeto a. Lacan
(1964/2008) destaca que, naquilo que concerne à pulsão, interessa a função do objeto a,
uma vez que aponta para a instauração do campo do Outro.
A pulsão é delineada pela possibilidade de representação parcial da sexualidade no
psiquismo (FREUD, 1915/2010) que envolve a relação que o sujeito mantém com o
objeto a. Sublinhamos que o que ganha evidência no circuito pulsional é a conexão da
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sexualidade à morte, em primeiro lugar, porque o sujeito é resultado de uma perda, mas
também por meio da tendência à agressão e à destruição (FREUD, 1923/2011), conforme
nos indica o conceito freudiano de pulsão de morte.
A pulsão de morte (FREUD, 1920/2010) é designada por seu caráter de compulsão à
repetição, cuja fonte é indicada por sua vinculação à pulsão sexual, ou seja, “região ou
zona do corpo da qual obtinha sua excitação” (FREUD, 1923/2011, p.303). Desse modo,
a repetição articula-se de maneira determinante a um efeito da perda de objeto em
decorrência da operação de castração. Em outras palavras, a dinâmica da repetição ocorre
devido ao fato de o gozo ser almejado num esforço de reencontro, através do regime do
mais-de-gozar, que reafirma o caráter parcial da pulsão, como um efeito de discurso.
Lacan indica que “[...] uma produção significante, a do S1” aponta para “[...] o Um como
Um só” (LACAN, 1972/2012, p.159), isto é, um significante isolado, uma cifra de gozo,
presente na dinâmica do psiquismo. Isto quer dizer que “a pulsão, a pulsão parcial, é
fundamentalmente pulsão de morte, e representa em si mesma a parte da morte no vivo
sexuado” (LACAN, 1964/2008, p.195).
Trata-se de um rastro de gozo ligado à linguagem, “porque a dimensão do gozo, para o
corpo, é a dimensão da descida para a morte” (LACAN, 1972/2011, p.28). Ratificando a
elaboração freudiana sobre a repetição, Lacan assinala que aquilo de que se trata na
repetição é “[...] um traço de gozo ligado à existência de um traço unário da linguagem”
(SOLER, 2019, p.20), pois toda pulsão, por ter a morte como princípio e finalidade, é
instituída como pulsão de morte, cabendo apenas ao sujeito saber lidar com sua porção
de morte, ou seja, com seu próprio gozo.
O conceito de pulsão é uma ferramenta heurística importante para compreender a
articulação freudiana e lacaniana sobre o corpo pulsional como parte do processo de
constituição do sujeito. A compreensão de que o corpo que vai se constituindo, não é
apenas uma materialidade biológica, mas também pulsional, pois a linguagem à qual o
sujeito deve submeter-se para existir socialmente deixa suas marcas. Essa constituição do
sujeito nos conduz a entendê-lo em sua natureza borromeana, de um fora e dentro numa
mesma superfície que não faz desaparecer o organismo, mas que se lhe acrescenta o corpo
pulsional. O que é do ser de linguagem demarca o campo da clínica psicanalítica.
Lacan (1975/1991) elabora a topologia do nó borromeano a partir dos seus achados
clínicos, assinalando uma aproximação do gozo ao real, o que permite ir além da
dimensão imaginária. Ele também apresenta “a angústia, enquanto partindo do real, que
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vai dar sentido à natureza do gozo” (ibid, p.10). O recurso à topologia dos nós é uma
tentativa de figurar as três dimensões – imaginário, simbólico e real – enlaçadas,
possibilitando mostrar como cada registro incide sobre os outros dois.
A escrita borromeana planificada permite a leitura da atividade dos três registros com
suas respectivas sobreposições, ao mostrar o objeto a no buraco central dos três elos,
demarcando a falta, o vazio estrutural. O buraco central torna possível conjugar três
superfícies que se entrelaçam, permitindo acrescentar três outros pontos que se definem:
pelo sentido, pelo gozo fálico e pelo gozo do Outro. “No imaginário, mas também no
simbólico, inscrevo a função dita do sentido. As duas outras funções a serem definidas
com relação ao ponto central são dois gozos” (LACAN, 1975/1991, p.9). Nessa direção,
Lacan introduz modalidades de gozo através dos efeitos das ultrapassagens de um registro
sobre o outro, no nó, que nos ajuda a circunscrever o processo de imaginarização,
conforme veremos adiante.
Ainda com base na disposição dos pontos definidos na topologia dos nós, o sentido está
inscrito no furo que o simbólico faz no imaginário. Lacan (1975/1991) destaca que esse
furo tem relação de ex-sistência com o real. Por isso, a ligação que o sentido tem com o
real é de exterioridade, posto que o real é o que ex-siste. O real, por sua vez, intervém nos
campos do gozo fálico e do gozo do Outro. O gozo fálico é constituído pelo furo do
simbólico no real, que estabelece uma ligação de exterioridade com o imaginário, isto é,
fora do corpo. É a partir do gozo fálico, do Outro do significante, que a falta estrutural é
instituída por meio da castração. O gozo do Outro “interessaria não ao Outro do
significante, mas ao Outro do corpo” (ibid, p.19) e, situado na conjunção do real com o
imaginário, estabelece uma relação de exterioridade com o simbólico, ou seja, fora da
linguagem.
A partir da escritura do nó borromeano, propomos a seguinte hipótese: a dinâmica do
gozo do Outro é o que parece prevalecer em decorrência do processo de imaginarização,
em certas apresentações clínicas de estado depressivo, na contemporaneidade. Isto
decorreria da intensificação imaginária, na busca pelo objeto como índice de uma suposta
apropriação do Eu, que pode indicar a suplantação do gozo do corpo na economia
psíquica. Ou seja, a tentativa de imaginarizar o objeto a, buscando tamponar a falta ao
fazer frente ao Outro do significante, seria um modo específico de gozo. Só que, ao tentar
eliminar a falta, o sujeito é conduzido à angústia. É na incidência do campo real sobre o
imaginário, à medida que o sujeito tenta fazer frente à castração por meio de uma negação,
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que surge a angústia. Como o registro do “imaginário é o lugar onde toda verdade se
enuncia, e uma verdade negada tem tanto peso imaginário quanto uma verdade
confessada” (LACAN, 1975/1991, p.79), a intensificação imaginária, que constitui, para
nós, o processo de imaginarização parece elucidar a relação do sujeito com o objeto a ao
indicar seu embaraço com o desejo e o gozo. É na medida em que o sujeito atende ao
gozo do Outro, como meio de elidir a divisão, que ele não mais se diferencia do objeto.
Ainda seguindo a topologia borromeana, Lacan introduz os termos inibição, sintoma e
angústia. Em Freud, a inibição, o sintoma e a angústia (1926/2014) sinalizam
possibilidades de o sujeito se defender do desejo. Na escritura borromeana, tal como
proposta por Lacan, a inibição resulta da invasão do imaginário no simbólico,
circunscrevendo a relação do sujeito com o desejo através do sentido. A inibição “é
sempre assunto de corpo, ou seja, de função” (LACAN, 1975/1991, p.10), que tem a ver
com o efeito de paralização de funcionamento por conta da intrusão do imaginário no
campo do simbólico, sinalizando um embotamento afetivo. O sintoma é definido por
meio da conjunção do simbólico com o real, demarcando a bricolagem do significante
com o real. A presença do real no sintoma remete à satisfação pulsional que, por sua vez,
implica o corpo. “Eu defino o sintoma pela maneira pela qual cada um goza do
inconsciente, na medida em que o inconsciente o determina” (ibid, p.55).
Já a angústia é deslocada do campo do desejo para o domínio do gozo, na incidência do
real sobre o imaginário. A partir da compreensão de que o real é irredutível à
representação, assim como impossível de articular, é através do corpo, ou seja, do
imaginário, que podemos ter uma dimensão do efeito do real (LACAN, 1977) por meio
da economia do gozo, conforme indica a imaginarização. Ressaltamos a relevância do
processo de imaginarização para melhor compreender a relação que o sujeito estabelece
com o corpo, na economia psíquica do gozo. O processo de imaginarização, além de
sinalizar modos de gozo que surgem na clínica psicanalítica, pode nos ajudar a
compreender uma via possível para o manejo da análise.
Embora o corpo esteja situado no registro imaginário, não há corpo sem simbólico – sem
que seja habitado por significantes como efeito da inserção do sujeito no campo da
linguagem – tampouco sem real, posto que o objeto a está localizado como objeto
impossível e irredutível. Ou seja, “que nosso corpo tenha três dimensões, é algo de que
não se tem nenhuma dúvida” (LACAN, 1975/1991, p.26). O corpo ao ser situado na
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dimensão imaginária é também definido como consistência, uma vez que é também
constituído pelos seus orifícios (LACAN, 1976/2007), dimensão real.
Freud (1905/2016) já havia indicado tanto os furos do discurso por meio dos atos falhos,
lapsos, deslizes, como os furos no corpo através das zonas erógenas. Lacan (1976/2007),
por sua vez, acrescenta que o fato de o registro do imaginário referir-se à forma do corpo,
como ponto de partida, não significa dizer que “um saco vazio permanece um saco, ou
seja, isso que só é imaginável pela ex-sistência e pela consistência que o corpo tem, de
ser pote. É preciso apreender essa ex-sistência e essa consistência como reais” (ibid,
p.19), posto que a ex-sistência assim como a consistência do corpo respondem ao campo
das pulsões, limitado pelo furo fundamental proveniente do simbólico. Só que a
consistência, de forma diferente da ex-sistência, tem correspondência com a ordem do
imaginário, posto que toda consistência é “pura imaginação”, ou seja, “a consistência é o
que se fabrica e se inventa” (LACAN, 1975/1991, p.46). O imaginário, por sua vez,
relaciona-se com o real através da dinâmica do gozo. O real, ao ex-sistir ao significante,
não deixa de tornar-se fator determinante na constituição do sujeito, uma vez que o gozo
está imbricado na emergência do significante através da dinâmica do mais-de-gozar.
Nesse esteio teórico-clínico, partimos sempre da via instituída pela falta a fim de
investigar como a sexualidade constitui-se no campo do sujeito. A relação que o sujeito
mantém com o Outro está circunscrita pela pulsão e testemunha as consequências da
entrada na sexualidade. Esta relação envolve a falta pela qual o sujeito é instituído no
campo do Outro, por isso alienado ao significante, na medida em que o significante
provém do campo do Outro. Assim, é por meio dessa dialética que vai se constituindo o
campo do desejo.
Por uma outra via, a tentativa de reduzir-se ao corpo, através da imaginarização, ou seja,
a partir da relação que estabelece com o objeto a, assinala o processo de intensificação
imaginária e de desinvestimento da palavra, como meio de suprimir a falta. Dito de outra
forma, o objeto a causa de desejo deixa de funcionar como objeto suplementar na
economia psíquica para servir de complemento no processo de imaginarização, quando
vemos a operação de obliteração da função propulsora do desejo advinda da falta.
Em consonância com Lacan, Soler (2018) distingue dois estratos da angústia que dizem
respeito à forma pela qual o sujeito relaciona-se com o objeto a: “a angústia do Outro e a
da falta do Outro” (ibid, p.26). A angústia do Outro diz respeito a angústia de castração
frente à demanda do Outro. Por seu lado, a angústia da falta do Outro, ou seja, angústia
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da ausência do Outro refere-se ao gozo do corpo que esvazia o valor do significante. O
sujeito, ao deixar de situar o objeto a como suplemento da falta estrutural, produz uma
relação imaginária de complemento com o Outro, na qual imaginariza o objeto a, tentando
fugir assim da angústia diante do Outro. No entanto, esse manejo subjetivo pode conduzir
o sujeito a subjugar-se ao seu gozo próprio, intensificando a angústia diante da ausência
do Outro advinda também do real.
Ao articular o corpo ao imaginário no seu texto sobre o narcisismo, Freud (1914/2010) já
havia chamado atenção sobre como o aprisionamento à própria imagem pode ser
mortífero, posto que o caráter de fixidez da imagem, além de indicar a deflação do valor
de alteridade, demonstra a função de automatismo do gozo. É através da imagem que o
corpo se introduz na economia do gozo (LACAN, 1974). Além disso, “o corpo, enquanto
imagem, serve para delimitar, conter, localizar o gozo do sujeito” (COPPUS, 2013, p.21).
Com base nesse pensamento, a relação do sujeito com o corpo próprio pode ser relevante,
como referência do mal-estar com a castração, ao assinalar um embaraço do sujeito com
o desejo, indicando assim o enquadramento que o sujeito dá ao gozo na medida em que
faz frente ao simbólico, ao deflacionar o valor do significante, no processo de
imaginarização.
De acordo com Lacan, “só há Outro se o dizemos” (1975/1991, p.18), no sentido de
nomeação, reconhecimento do campo do simbólico. Lacan (1976/2007) assinala que para
um corpo ser constituído é imprescindível que o sujeito, ao se identificar com uma
imagem, possa ser representado pelo significante, ordenando o objeto a como causa de
desejo no seu campo pulsional. No entanto, o processo de imaginarização, em direção
oposta à dinâmica do desejo, sinaliza uma tentativa de ordenar o objeto a como
complemento da falta, ao buscar estabelecer uma identificação imaginária com o Outro,
a fim de lidar com exigências do discurso contemporâneo.
Se o sujeito, por um lado, pode servir-se da falta como motor propulsor na economia
psíquica ao suportar um lugar desejante, por outro lado, a tentativa de eliminar a falta,
deflacionando o valor do significante na economia psíquica, pode conduzi-lo a reduzirse ao corpo frente à demanda do Outro. É na medida em que o sujeito reconhece o lugar
de alteridade do Outro que pode remeter-se ao campo do simbólico por meio do laço
identificatório, esvaziando assim sua relação com o gozo próprio. Caso contrário, a
tentativa de lidar com a angústia, por meio da abolição da divisão no processo de
imaginarização, pode levá-lo a afirmar-se através do gozo, elevando assim a angústia.
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Esses dois caminhos estão apontados pelo caráter de ex-sistência e consistência do corpo
que respondem ao campo do real.
Como vimos acima, o real, ao ex-sistir ao significante, por ser, ao mesmo tempo, exterior
e íntimo a ele, incide sobre a consistência do corpo, produzindo restos de gozo que
decorrem da entrada do sujeito no campo da linguagem. Ademais, esses rastros de gozo
tornam-se excedente devido à relação com a falta. Em outras palavras, trata-se aí de um
suplemento, pois não há objeto que complemente a falta estrutural proveniente do
encontro do sujeito com a linguagem. O caráter de ex-sistência no que se refere à
consistência do corpo, nunca realizada, aponta para um excesso de gozo que é passível
de provocar angústia. Ao considerarmos que o corpo é o que permite ao sujeito manifestar
impasses frente à falta, circunscrevemos e destacamos o processo de imaginarização, a
partir Lacan (1957/1995; 1963/2005; 1960/1998), visando contribuir para a compreensão
de certas apresentações depressivas neuróticas, na contemporaneidade, como temos
destacado em outros artigos nossos.

TOPOLOGIA DO GOZO
A proposta lacaniana de uma topologia do gozo, além de tornar evidente a estruturação
do sujeito, pode sinalizar também o processo de imaginarização, uma vez que indica a
função do gozo em relação ao corpo na dinâmica psíquica. Como ponto de partida, a
atividade do gozo na sua relação com o corpo “baseia-se numa exclusão que é, ao mesmo
tempo, uma inclusão” (LACAN, 1969/2008, p.112) em decorrência da castração. É
somente a partir do mais-de-gozar que podemos compreender tanto o processo de
exclusão como o de inclusão do gozo na economia psíquica. Inicialmente, a dinâmica do
mais-de-gozar indica a perda de gozo, que imprime o lugar da falta, devido à entrada do
sujeito na linguagem. Além disso, a topologia do gozo sinaliza, também através da
dinâmica do mais-de-gozar, rastros de gozo.
A entrada do sujeito na linguagem é compreendida por Lacan como crucial na medida
em que “não surte ali outro efeito senão o da estrutura em que se motiva essa incidência
do real” (LACAN, 1972/2003, p.492), ao apontar para um retorno do gozo, como parte
do processo de inclusão. O efeito da inserção do sujeito no discurso indica um acesso ao
gozo a partir da posição que o sujeito assume frente à perda decorrente da castração. É
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sobretudo essa posição diante da perda de gozo que pode nos permitir acesso
retroativamente, ou só-depois, à sua estruturação, visto que a perda de gozo decorrente
da castração não significa ausência de gozo.
A perda de gozo torna possível ao sujeito atribuir um valor ao seu gozo, através da
dinâmica do mais-de-gozar. Indica também práticas de recuperação de gozo na relação
com o Outro. Por seu lado, a atividade do desejo decorre da operação de castração, só que
“o desejo só nos conduz à visada da falha, quando se demonstra que Um só se aguenta
pela essência do significante” (LACAN, 1973/1985, p.14) ao representar o sujeito para
um outro significante. “A falha exprime a vida da linguagem” (LACAN, 1976/2007,
p.144), aponta para a divisão do sujeito, indicando a relação de um significante com outro
significante. O desejo entra em atividade na economia psíquica devido à perda de gozo,
tornando possível sua ação propulsora em função da falha que surge com a castração.
Embora desejo e gozo parecem ser antinômicos, não há um sem o outro. Em outras
palavras, o gozo que antecede à castração é o que permite, de alguma maneira, o
surgimento do desejo por meio da incidência do significante sobre o campo do real. Por
sua vez, a dinâmica do desejo é o que pode circunscrever, assim como comandar ou
delimitar, a ação do gozo na economia psíquica.
Ao afirmar que a topologia do gozo é a topologia do sujeito, Lacan (1969/2008) enfatiza
que é necessário “partir de que todo acesso ao gozo, de qualquer modo, é comandado pela
topologia do sujeito” (ibid, p.112). É a partir do processo de subjetivação que o sujeito
tenta recuperar a perda de gozo como efeito de linguagem. Só que “a função do gozo é,
essencialmente, uma relação com o corpo” (ibid), ao indicar uma recusa, ou seja, uma
rejeição do campo do desejo.
A relação do gozo com o corpo pode ser entendida a partir da maneira como “o efeito de
linguagem se impõe ao corpo, pelo que cabe ao ideal, por um lado, e ao objeto a, por
outro” (LACAN, 1970/2003, p.310). Dito de outra forma, a relação do gozo com o corpo
provém do efeito colonizador da linguagem sobre o sujeito. Ao instaurar a falta, deixa um
resto de operação através do objeto a.
Essa hiância inscrita no estatuto mesmo do gozo enquanto dizmansão do corpo, no ser falante, aí está o que torna a brotar com
Freud por esse teste – não preciso dizer mais nada – que é a
existência da fala. Aonde isso fala, isso goza” (LACAN,
1973/1986, p.156).

112
A incidência do significante sobre o corpo, além de permitir a estruturação do sujeito,
torna possível práticas de recuperação de gozo, posto que é através do objeto a que o gozo
retorna. O objeto a torna-se assim a chave para compreender a tentativa do sujeito de
buscar um complemento para sua falta através do processo de imaginarização, afastandose assim do campo do desejo.
A tentativa de atribuir ao objeto a a imagem do objeto de seu desejo, em função das
demandas contemporâneas, abre uma via para articular a relação imaginária ao
circunscrever o gozo do corpo, na imaginarização. É a dinâmica do gozo do corpo que
pode sinalizar o encaminhamento que o sujeito dá a seu gozo, no sentido de esvaziar o
desejo. “No que se refere ao gozo do corpo, enquanto ele é gozo da vida, a coisa mais
espantosa é que esse objeto, pequeno a, separe esse gozo do corpo do gozo fálico”
(LACAN, 1974, p.9), afastando assim o lugar da falta que institui o desejo, tomando como
foco o processo de imaginarização.
Queremos com isto sublinhar a hipótese de que o gozo do corpo decorre da
imaginarização à medida que esse processo indica uma intensificação imaginária frente à
demanda do Outro. É nessa perspectiva que Lacan vai dizer: “O inconsciente, é que o ser,
falando, goze e, acrescento, não queira saber de mais nada.” (LACAN, 1973/1985, p.143).
Ou seja, a conexão entre corpo e linguagem pode veicular uma fração de gozo que “se
basta” (LACAN, 1963/2005, p.140), que não se constitui como “um apelo ao Outro, não
é aquilo que mostra ao Outro” (ibid), esvaziando assim o valor do significante.
Um gozo que se basta, ao não incluir o Outro do significante, parece destinar-se ao corpo
próprio, determinando desse modo um lugar de objeto ao corpo. Sublinhamos que
[...] de um lado, o gozo é marcado por esse furo que não lhe deixa
outra via senão a do gozo fálico. Do outro lado, será que algo
pode ser atingido, que nos diria como aquilo que até aqui é só
falha, hiância, no gozo, seria realizado?” (LACAN, 1973/1985,
p.16).
O fato de o gozo fálico ser marcado por um furo proveniente do significante, não impede
que haja uma tentativa de suprimir a falta; neste caso, por meio da imaginarização. Como
Lacan (1973/1985) ressalta: “a passagem de um sujeito à sua própria divisão no gozo, e
que ele o é ainda menos quando, essa divisão, ele a determina em disjunção” (ibid, p.37).
Portanto, é a partir da tentativa de determinar sua divisão disjunta da subjetivação, através
da imaginarização, que o sujeito se afirma no gozo do corpo.
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Com base nesse pensamento, “o sujeito do inconsciente não é o único objeto em jogo”
(BROUSSE, 2003). Isso quer dizer que “o corpo falante também joga sua partida” (ibid)
na busca de posicionar-se disjunto da divisão através do predomínio da imaginarização.
O processo de imaginarização sinaliza uma tentativa de eliminar a divisão, ao
imaginarizar o objeto a causa de desejo, tornando este objeto como suposta imagem de
objeto de desejo, visto que o sujeito é “causado por um objeto que não é aquilo que ele
conhece – que ele imagina conhecer” (LACAN, 1975/1991, p.32). O sujeito, ao
imaginarizar o objeto a, determina um modo de relacionar-se com o seu corpo, que aponta
para o gozo advindo do campo do real.
Inicialmente, “o corpo dever ser compreendido ao natural, como desenodado desse real,
que por ex-sistir a ele, a título de fazer seu gozo, não lhe fica menos opaco” (LACAN,
1974, p.9). Isto que dizer que, embora o corpo esteja desenodado do real no momento
precedente à entrada na linguagem, há um real êxtimo a ele que conjuga “o íntimo com a
exterioridade radical” (LACAN, 1969/2008, p.241), indicando uma imbricação com o
gozo do Outro corpo. Assim, “o importante é apreender como o organismo vem a ser
apanhado na dialética do sujeito” (LACAN, 1960a/1998, p.863) a partir da relação com
o gozo, como efeito da entrada do sujeito no campo da linguagem.
O processo de imaginarização, tal como circunscrevemos, parece bastante útil na medida
em que pode sinalizar o que acontece quando há predomínio do registro do imaginário no
modo como o sujeito apreende seu organismo ou corpo vivente, podendo indicar,
sobretudo, como o sujeito lida com o traço de gozo ligado ao traço unário da linguagem.
Isto porque “a marca como tal, o traço unário, aponta um suporte típico, isto é,
imaginário” (LACAN, 1972/2012, p.161). Uma vez que “o sujeito se reflete no traço
unário, e no qual é somente a partir daí que ele se repete como eu ideal, tudo isso insiste
justamente em que a identificação imaginária se efetua por uma marca simbólica” (ibid).
É a intensificação imaginária, apontada pela noção de imaginarização, através do modo
como o sujeito lida com as demandas do Outro, que pode sinalizar um mal-estar com a
falta que conduz o sujeito a sustentar-se no gozo do corpo. A dinâmica da imaginarização
pode ajudar evidenciar como o gozo do corpo do Outro repercute na dinâmica psíquica,
em especial na contemporaneidade.

GOZO DO CORPO
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A articulação de Lacan sobre o “corpo falante” (1973/1985), no último período de ensino,
aponta para modos de gozo que se descortinam frente ao empobrecimento da ordem
simbólica contemporânea. A modalidade de gozo do corpo do Outro, por exemplo, pode
ajudar a pensar sobre o mal-estar com a falta no processo de imaginarização, que surge
travestido de pregnância imaginária na relação do sujeito com as demandas do Outro.
A compreensão sobre o gozo do corpo do Outro deve partir, primeiramente, do processo
de entrada do sujeito na linguagem, assim como é através dela que o sujeito pode dar
encaminhamento ao gozo. Essa inserção no campo da linguagem desvela tanto o que há
de vida como o que o que há de morte, devido à operação de castração. Para fins deste
trabalho e das questões provenientes da clínica, enfatizamos o que há de morte, decorrente
da operação de castração, assinalada pela função da linguagem que marca o modo como
“o simbólico tem a ver com o corpo” (LACAN, 1970/2003, p.406) ao se incorporar nele,
produzindo assim uma perda. O corpo porta a marca do “incorpóreo” (ibid) ao ser
habitado pela fala, que aponta para o campo do significante, lugar da falta.
Ao formular o corpo em relação ao significante, demarcando as zonas erógenas como
ilhas de gozo, Lacan (1970/2003) destaca sobretudo a relação do sujeito com a perda. Se
o corpo pulsional é esvaziado de gozo em decorrência da perda na castração, há acesso
do corpo ao gozo como efeito da dinâmica do mais-de gozar, na tentativa de restituir o
gozo perdido. “O sujeito busca um objeto que lhe reponha a perda de vida que lhe é
própria, por ele ser sexuado” (LACAN, 1960a/1998, p.863). No entanto, ao buscar repor
a perda de vida por meio do processo de imaginarização, o sujeito pode creditar ao objeto
perdido o objeto de desejo, que não diz respeito ao falo como significante da falta, e sim
ao objeto tomado como índice de preenchimento de falta.
Em decorrência do processo de imaginarização, o sujeito tenta uma “[...] relação com o
que se trata de buscar na brecha da imagem especular original, i(a), ou seja, o objeto de
seu desejo, a” (LACAN, 1963/2005, p.50) ao deflacionar o significante, destituindo o
Outro do significante. No entanto, “o a, suporte do desejo na fantasia, não é visível
naquilo que constitui para o homem a imagem do seu desejo” (ibid, p.51), tampouco é
presentificável, o que pode conduzir o sujeito ao engano, na medida em que tenta dar
“corpo ao que, no objeto desse desejo, representa a imagem especular” (ibid). Lacan
acrescenta que “a é o que causa o desejo, isto quer dizer que ele não é o seu objeto. Ele
não é o seu complemento” (LACAN, 1975/1991, p.33). O movimento subjetivo em busca
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do objeto como complemento, na tentativa de abolir a divisão, o que chamamos aqui de
processo de imaginarização, é o que o conduz ao gozo do corpo do Outro.
O gozo do corpo é circunscrito “para além do falo” (LACAN, 1973/1985, p.100), ou seja,
para além da falta produzida pelo significante, visto que sinaliza um gozo fora da
linguagem que responde ao regime do real pela via do imaginário. O gozo do corpo
constitui-se assim como “o gozo do duplo, da imagem especular” (LACAN, 1976/2007,
p. 55). Isto porque o corpo se introduz na economia do gozo através da imagem (LACAN,
1974), como ressaltamos acima, e é justamente a pregnância imaginária no discurso do
sujeito que pode indicar, na clínica, um modo de gozo peculiar e, segundo a nossa
experiência, recorrente na contemporaneidade.
Ao colocar em destaque o gozo do corpo, Lacan (1973/1985) busca uma outra modalidade
de gozo que indique o para além do sentido no discurso, e que possa apontar para o real
sexual do inconsciente, a substância gozante, a fim de poder delinear regimes de gozo
que constituem o discurso contemporâneo. A inscrição do significante, em sua vertente
letra, não permite uma leitura através do sentido, posto que é “algo da ordem do escrito.
Em muitos casos não sabemos lê-lo” (LACAN, 1975/1985, p.16). “Tudo se passa como
algo que estivesse escrito no corpo” (ibid), comportando assim um aspecto de enigma. O
corpo constitui-se assim a partir da inscrição da letra, cifra de gozo do Outro, que
circunscreve a marca ao sustentar um gozo específico. É “a partir do momento em que se
entende o que há de mais vivo ou de mais morto na linguagem, ou seja, a letra, é
unicamente a partir daí que temos acesso ao real” (LACAN, 1974, p.18) através do Um
da relação sexual, que diz respeito ao gozo do Outro.
Lacan parte desse pressuposto: “na análise de qualquer um, por mais besta que ele seja,
um certo real pode ser atingido” (LACAN, 1973/1985, p.34), ao visar a substância do
corpo naquilo que a define “apenas como aquilo de que se goza” (ibid, p.35), ou seja,
aquilo de que serve de gozo para o Outro. Ainda, gozar de um corpo que o Outro
simboliza, colocando-se assim em função da substância gozante a partir da posição que o
sujeito ocupa em relação ao objeto a. Isto porque o sujeito “[...] é solidário da cadeia
significante, quer ele se apresente como uma cadeia articulada na fala ou articulada no
sintoma, ou escrita alhures, ele é solidário de modo preciso” (SOLER, 2019, p.22),
respondendo do lugar em que se coloca em relação à castração. O encaminhamento que
o sujeito dá ao gozo tem correspondência com a posição que ocupa em relação ao Outro.
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O Outro do significante, que surge como limite de gozo na origem do sujeito, também
comanda o gozo, “[...] que é marcado com toda ambiguidade significante” (LACAN,
1973/1986, p.35), pois o significante é também causa do gozo. O gozo pode retornar
justamente devido à posição do sujeito frente à fenda que o significante produziu. O
significante causa ou comanda o gozo por meio do processo de repetição de um traço de
gozo, associado ao traço unário que marca a divisão do sujeito. No entanto, é apenas na
medida em que o gozo do Outro está fora da linguagem, fora do simbólico, que o sujeito
tem acesso ao gozo, ao que há de mais morto na linguagem.
Ainda, gozar do corpo comporta uma manobra subjetiva, que diz, afinal, que é o Outro
que goza. “O que pensa, calcula e julga é o gozo, e, sendo o gozo do Outro, exige que o
gozo Um, aquele que exerce a função do sujeito” (LACAN, 1972a/2003, p.548), encarne
a impotência pela via da função imaginária. Porém, “o gozo do Outro permanece vazio.
Por oposição ao desejo, o gozo é uma categoria que se sustenta do Um. Pode-se sonhar o
gozo do Outro, mas o gozo está ligado ao corpo próprio, ao corpo do Um” (MILLER,
2003, p.10). O sujeito torna-se superfície de gozo opaco do Outro a partir da identificação
com o Um-imagem/corpo. O Um traduz a opacidade do gozo, um gozo solitário e
impossível de enunciar, atrelado ao corpo próprio. Isto quer dizer que o sujeito se introduz
na economia do gozo por meio da relação que estabelece com o seu corpo frente ao Outro
e por ele marcado como limite e comando de gozo.
Nessa modalidade de gozo, o sujeito torna-se superfície de gozo do Outro, porque é o
Outro que goza. Sublinhamos, então, que o gozo do corpo é tratado a partir de um excesso
que reverbera da lógica do feminino ao distinguir-se do gozo fálico, marcado pelo
significante da falta. A lógica do feminino é inscritível para “[...] todo ser falante, como
se formula expressamente na teoria freudiana, é permitido, qualquer que ele seja, quer ele
seja ou não provido dos atributos da masculinidade” (LACAN, 1973/1985, p.107). Em
consonância com Lacan, Porge (2006) refere-se às fórmulas da sexuação como modos de
declaração da função fálica, afastando assim a ideia de uma suposta identidade que
poderia dar um enquadramento fixo à condição de sujeito.
Em “Joyce, o Sintoma” (1975/2003), Lacan cria o neologismo falasser, tratando-o como
um provável substituto da palavra inconsciente de Freud. Assim como na elaboração
sobre a modalidade do gozo do corpo, Lacan compreende o gozo na articulação sobre o
falasser que ultrapassa o sentido advindo da substituição de um significante por outro, no
campo da linguagem. Ele acrescenta que o sintoma do falasser é um “evento corporal”
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(ibid, p.565), um acontecimento de corpo, que aponta para um gozo específico decorrente
da identificação com um traço de gozo, um significante desarticulado da cadeia.
Embora não possamos afirmar se o termo falasser virá ou não substituir o inconsciente
freudiano, destacamos a noção de imaginarização como relevante para circunscrever o
mecanismo do falasser ou do corpo falante, uma vez que torna possível delinear o gozo
do corpo a partir do modo pelo qual o sujeito relaciona-se com o objeto a. Isto porque o
sujeito busca no corpo objetos que medeiam a relação com o Outro. É no corpo que o
sujeito procura o gozo, a partir da dinâmica do inconsciente.
Nossa hipótese é de que a noção de imaginarização, brevemente formulada por Lacan, é
crucial para entender como o sujeito ao ser “capturado pela imagem de seu corpo”
(LACAN, 1975/1985, p.3), encontra maneiras de fixar o gozo. Ao ancorar-se,
fundamentalmente, no regime do imaginário, o sujeito encontra no corpo modos de fixar
o gozo. É através da “revelação do gozo específico que há na sua fixação” (ibid, p.18),
que podemos vislumbrar tal dinâmica.
O “corpo-reifica” (LACAN, 1975/1985, p.3) a partir da relação que o sujeito mantém
com o objeto a, colocando-se refém do gozo do Outro, esvaziando o valor do significante.
“Agora, a ordem simbólica é reconhecida como um sistema de semblantes que não
comanda o real, mas lhe é subordinada” (MILLER, 2015, p.134). É justamente a partir
dessa opacidade simbólica que podemos compreender o processo de apagamento da
subjetividade na imaginarização, quando se busca abolir a falta, ancorar-se na imagem,
e, por fim, afirmar-se através do gozo do corpo.
Lacan alerta que o corpo contribui para o mal-estar na civilização “que procede nossa
experiência” (LACAN, 1974, p.16). É através do corpo que o sujeito se relaciona com o
Outro, seja por meio do reconhecimento da ordem simbólica, na condição de poder
assumir seu discurso próprio, ou pela via da sujeição ao gozo do Outro através do
apagamento da subjetividade. Ao questionar “de que nós temos medo?” (ibid), Lacan é
enfático ao responder: “Do nosso corpo!” (ibid). Ainda acrescenta que “a angústia é
justamente algo que se situa em outro lugar, em nosso corpo, é o sentimento que surge
dessa suspeita que nos vem de nos reduzir ao nosso corpo” (ibid), pelo modo como o
sujeito situa o Outro na sua economia psíquica.
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A expressão “em-corpo”9 (LACAN, 1973/1985, p.13), ao traduzir a morte do corpo
inerente à inserção do sujeito na linguagem, diz respeito também ao “mais, ainda”, ao
“Ainda” do em-corpo, ou seja, o ainda do gozo do Outro por meio da repetição de uma
cifra de gozo. O Outro permanece pela via da subordinação do sujeito ao gozo do corpo.
“O corpo leva seus traços. Há traços no amuro” (ibid), o corpo enquanto superfície de
gozo “é o que aparece em signos bizarros no corpo” (ibid) como marcas, cortes,
simbolizando uma invasão do gozo do Outro. Lacan (1972/2011) enfatiza o (a)muro no
intuito de chamar atenção para a importância da relação do sujeito com a castração, com
o modo de relacionar-se com o objeto a. O em-corpo, além de colocar em destaque o
efeito de linguagem sobre o corpo vivente, indica a relação do sujeito com o seu corpo
(SOLER, 2019), através do encaminhamento que o sujeito dá ao gozo.
Se a linguagem “corpsifica”10 (LACAN, 1970/2003, p.407) ao habitar o corpo, marcando
o lugar da perda de gozo, há traços de gozo no processo de subjetivação. Lacan define a
incidência do gozo sobre o corpo como sintoma, o que indica um modo de funcionamento.
Ao chamar atenção sobre o tipo de funcionamento do processo da imaginarização,
visamos, sobretudo, sublinhar a relação sujeito - objeto a, ou seja, a equivalência da
imagem do objeto de desejo ao corpo, reificando-o, pois se submete ao imperativo do
gozo. “O que o rodeia, ele o corpo-reifica, o faz coisa à imagem de seu corpo. Não tem a
menor ideia, certamente, do que acontece neste corpo” (LACAN, 1975/1985, p.3).
O que aparece em decorrência da busca por objetos de satisfação imediata no discurso
contemporâneo são “regimes de gozo” (MILLER, 2011, p.11), aos quais o sujeito adere.
“A fragmentação psíquica foi tão incrementada hoje, em decorrência do excesso
intensivo, que a conflitualidade, como possibilidade simbólica, não mais se sustenta”
(BIRMAN, 2014, p.133). O gozo pelo qual o sujeito se produz como dividido pode servirlhe de estofo à medida que se reduz a uma superfície ligada a seu corpo para responder
às demandas do Outro. Dito de outra forma, a dinâmica do mais-de-gozar que marca tanto
o gozo perdido, quanto os rastros de gozo provenientes da entrada do sujeito na
linguagem, pode sinalizar a reificação do corpo no processo de imaginarização que
conduz ao excesso de gozo. Por conseguinte, o modo particular de relação com o objeto
a pode apontar para o excesso de gozo e para a impossibilidade de suturar a falta.

9

Há aí um jogo fonético: en-corps [em corpo] e encore [mais, ainda].

10

Neologismo proveniente de corpse, cadáver, em inglês.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo, destacamos a dimensão que o corpo pode adquirir no processo de
imaginarização devido à predominância do imaginário na relação do sujeito com o objeto
a. Sublinhamos que o sujeito pode reduzir-se a seu corpo quando, ao tentar elidir a falta
estrutural, imaginariza o objeto a, produzindo excesso de gozo. Além disso, chamamos
atenção para as sobreposições de registros no nó borromeano, no intuito de recorrer “ao
imaginário para se fazer uma ideia do Real” (LACAN, 1977, p.9) através da circunscrição
do gozo. Assinalamos assim que o corpo ganha destaque na imaginarização ao tornar-se
o lugar do gozo do Outro, posto que o sujeito, ao reduzir-se ao corpo, não mais se
diferencia do objeto do gozo do Outro.
Destacamos o processo de imaginarização para indicar que a intensificação do imaginário
aponta para a operação de sujeição ao gozo do Outro, na qual sujeito e objeto equivalemse na redução ao corpo, fazendo desvanecer o sujeito. Sublinhamos que o sujeito, ao fazer
frente ao Outro do significante, abre uma via de se experimentar como objeto, ou ainda
de satisfazer o gozo do Outro, o que pode levá-lo a renunciar a sua posição desejante.
Enfatizamos o processo de imaginarização para indicar que o sujeito pode sacrificar sua
castração em nome do gozo do Outro, em vez de suportar a posição desejante.
Circunscrever e delimitar a ideia de imaginarização foi crucial neste percurso, por nos
permitir articular a relação imaginária de complemento do objeto a à medida que
deflaciona o valor do significante. Trata-se de uma leitura teórico-clínica, na qual vemos
prevalecer estados depressivos neuróticos. A manobra do sujeito pode indicar a
incidência do real sobre a dimensão do imaginário através do gozo, suscetível de produzir
angústia. Através da noção de imaginarização, pudemos destacar o enquadramento que o
sujeito dá ao gozo, naquilo que ele pode ou não ser rebotalho no corpo.

REFERÊNCIAS
BIRMAN, J. O sujeito na contemporaneidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2014.

120
BROUSSE, M-H. O inconsciente é a política. São Paulo: Escola Brasileira de
Psicanálise: 2003.
COPPUS, A. N. S. O lugar do corpo no nó borromeano: inibição, sintoma e angústia.
Tempo psicanalítico, Rio de Janeiro, v.45, n.1, p.15-27, jun. 2013. Disponível em:
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010148382013000100002&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 27 abr. 2020.
DICKINSON, E. Uma Centena de Poemas. Notas e Comentários. Trad. Aíla de Oliveira
Gomes. São Paulo: T. A. Queiroz/EdUSP, 1985.
FREUD, S. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. In: _______. Obras Completas, v.
6, São Paulo: Companhia das Letras, 1905/2016.
FREUD, S. Introdução ao narcisismo. In: _______. Obras Completas, v. 12, São Paulo:
Companhia das Letras, 1914/2010.
FREUD, S. Os instintos e seus destinos. In: _______. Obras Completas, v. 12, São Paulo:
Companhia das Letras, 1915/2010.
FREUD, S. Além do princípio do prazer. In: _______. Obras Completas, v. 14, São
Paulo: Companhia das Letras, 1920/2010.
FREUD, S. Psicanálise e teoria da libido. In: _______. Obras Completas, v. 15, São
Paulo: Companhia das Letras, 1923/2011.
FREUD, S. Inibição, sintoma e angústia. In: _______. Obras Completas, v. 17, São
Paulo: Companhia das Letras, 1926/2014.
LACAN, J. O seminário, livro 4: a relação de objeto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1957/1995.
LACAN, J. Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. In:
_______. Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 1960/1998.
LACAN, J. Posição do inconsciente. In: _______. Escritos. Rio de Janeiro: Zahar,
1960a/1998.
LACAN, J. O seminário, livro 10: a angústia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1963/2005.
LACAN, J. O seminário, livro 16: de um Outro ao outro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1969/2008.
LACAN, J. Alocução sobre o ensino. In: _______. Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1970/2003.
LACAN, J. O aturdito. In: _______. Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1972/2003.

121
LACAN, J. ...ou pior. In: _______. Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1972a/2003.
LACAN, J. Estou falando com as paredes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1972/2011.
LACAN, J. O Seminário, livro 19: ...ou pior. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1972/2012.
LACAN, J. O Seminário, livro 20: mais, ainda. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1973/1985.
LACAN, J. Televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1974/1993.
LACAN, J. A terceira. Tradução: Analucia Teixeira Ribeiro para circulação interna na
Escola Letra Freudiana, 1974.
LACAN, J. Conferência em Genebra sobre o sintoma. Le Bloc-Notes de la psychanalyse,
n. 5, p. 5-23, 1975/1985.
LACAN, J. R. S. I. Livro 22. Tradução de Romana M. Ramos Costa para uso interno da
Escola Lacaniana de Psicanálise: Rio de Janeiro, 1975/1991.
LACAN, J. Joyce, o Sintoma. In: _______. Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1975/2003.
LACAN, J. O Seminário, livro 23: o sinthoma. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1976/2007.
LACAN, J. O Seminário, livro 24: o insucesso de um-equívoco é o amor. 1977.
Disponível em: http://lacanempdf.blogspot.com/2019/06/seminario-24-portugues-linsuque-sait.html. Acesso em: 15 fev. 2020.
MILLER, J.-A. O último ensino de Lacan. Opção Lacaniana. São Paulo: Eólia, 2003.
MILLER, J.-A. Intuições milanesas. Opção Lacaniana online. 2011. Disponível em:
http://www.opcaolacaniana.com.br/nranterior/numero5/texto1.html. Acesso em: 2 set.
2020.
MILLER, J.-A. O osso de uma análise + O inconsciente e o corpo falante. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2015.
SOLER, C. Adventos do real: da angústia ao sintoma. São Paulo: Aller, 2018.
SOLER, C. O em-corpo do sujeito: seminário 2001-2002. Salvador: Ágalma, 2019.

122
ARTIGO 6
O IMPOSSÍVEL DA IMAGINARIZAÇÃO
“O que tu tens e queres
saber (porque te dói),
não tem nome. Só tem
(mas vazio) o lugar
que abriu em tua vida
a sua própria falta.
A dor te dói pelo avesso,
perdida nos teus escuros.
É como alguém que come
não o pão, mas a fome.
Sofres de não saber
o que não tens e falta
num lugar que nem sabes,
mas que é na tua vida,
quem sabe é no teu amor.
O que tu tens, não tens.”
(Thiago de MELLO, 2017)

INTRODUÇÃO
O impossível da imaginarização é o que pode advir da tentativa malograda de encontrar
no objeto a um complemento para a falta, à medida que o sujeito “des-supõe” o saber do
Outro (LACAN, 1973/1985) ao assumir uma posição de gozo. Embora a ideia de
imaginarização (1957/1995; 1960/1998; 1963/2005) apareça apenas em três momentos
do ensino de Lacan de forma quase sempre alusiva, é possível acompanhar pistas ao longo
do seu ensino que ajudam a melhor compreendê-la, visando ao manejo na clínica.
Depreendemos da noção de imaginarização que a posição de sujeito desejante pode ser
posta em questão a partir da relação imaginária que estabelece com o objeto perdido, esse
momento mítico de entrada na linguagem. A noção lacaniana de imaginarização diz
respeito à confrontação com o Outro, abrindo uma via de experimentar sua vontade,
associada a uma construção imaginária, no lugar da demanda, inerente à dinâmica
simbólica (LACAN, 1960/1998). Este movimento corresponde à tentativa de buscar no
objeto a, resto de operação de castração, o que poderia vir a ser a imagem do objeto de
desejo (ibid, 1963/2005). No entanto, “o a, suporte do desejo na fantasia, não é visível”
(ibid, p.51) naquilo que pode constituir para o sujeito a imagem do seu desejo. Um dos
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efeitos clínicos é a posição de sujeito sustentando-se no gozo próprio ao tentar obstruir a
falta, propulsora do desejo.
A partir das breves alusões escritas e ditas por Lacan sobre a imaginarização,
circunscrevemos e delimitamos aqui o processo de imaginarização como um tipo de
funcionamento neurótico no qual o sujeito tenta encontrar no objeto a um complemento
impossível para a falta. Na medida em que o imaginariza, o sujeito deflaciona o valor do
Outro. Esta operação pode direcioná-lo ao impossível do campo do real.
Ao destacar a questão em torno da tentativa de negar a castração através do processo de
imaginarização, propomos como hipótese que o sujeito pode reconduzir-se à experiência
originária do gozo, a qual remete ao significante primeiro do trauma, o Um de gozo: um
gozo isolado e solitário da estrutura da linguagem. O sujeito se reconduziria à situação
traumática, por meio da des-suposição do saber do Outro ao tentar encontrar no objeto o
elemento ilusório e alienante da imagem, que petrifica ao despossuí-lo. Dito de outra
forma, ao tentar encontrar ancoragem no Um de gozo, o sujeito reduz-se ao seu gume
mortífero, àquilo que pode emergir como impossível desse processo de imaginarização.
Neste artigo, partiremos da articulação sobre o Um de gozo na economia psíquica para
indicar a problemática fundadora do sujeito na experiência primária, com o intuito de
melhor compreender a relação com o objeto a. Em seguida, trataremos do ódio no Um de
gozo, a fim de elaborar sobre o papel da pulsão de morte na gênese do sujeito e melhor
circunscrever o processo de imaginarização, o qual temos encontrado em nossa clínica
como um tipo peculiar de funcionamento neurótico contemporâneo. Por fim, discutimos
a possibilidade de forjar um significante novo, tomando o paradoxo próprio do regime do
real, que aponta tanto para o gozo mortífero quanto para o processo de invenção, na
direção da poética da vida.
A equivalência por nós proposta entre o estado depressivo e esse gozo que aparece como
efeito do processo de imaginarização provém de – e conduz a – indagações sobre a clínica
psicanalítica contemporânea e seu manejo. Com o intuito de corroborar a hipótese de que,
no âmbito do estado depressivo neurótico, há predominância da imaginarização,
investigamos aqui mais detidamente o ressurgimento do gozo do corpo, do Um de gozo,
no processo de imaginarização. Desejamos com isso aprofundar a discussão, colocando
uma lente de aumento na clínica psicanalítica, no intuito de indicar uma via possível para
o manejo da análise.
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UM DE GOZO
Frente às modalidades de gozo na neurose, que podem indicar diferentes posições
discursivas, elaborações sobre o Um de gozo tornam-se imprescindíveis, visto tratar-se
de um significante originário. Este caminho pode ajudar a compreender a função do
objeto a na economia psíquica, assim como o modo de relação que o sujeito estabelece
com esse objeto representativo da perda, no intuito de cernir efeitos do processo de
imaginarização na clínica psicanalítica contemporânea.
O Um de gozo é um significante isolado da cadeia discursiva, articulado ao campo do
real. No entanto, desvela o que há de mais mortífero referente ao gozo no psiquismo.
Embora seja um significante exterior e anterior ao surgimento do sujeito, não deixa de ter
papel determinante em sua divisão ($). No texto Projeto para uma psicologia científica,
Freud (1895/1995) já havia denominado das Ding ou a Coisa o que Lacan (1969/2008)
nomeia como “Um de gozo”, considerado o fundamento da economia psíquica. Das Ding
é a Coisa que precede o surgimento do objeto a, objeto perdido da pulsão, correlato da
constituição do sujeito desejante.
Das Ding constitui-se como furo no existir e que o sujeito sente como estrangeiro, isto é,
aquilo que remete a uma diferença inquietante ao conjugar-se com o que há de mais
íntimo. Para Freud, “o que é mau e o que é forasteiro, que se acha de fora, são idênticos”
(FREUD, 1925/2011, p.278). Ele aponta aquilo que Lacan nomeará como o êxtimo, que
articula “o íntimo com a exterioridade radical” (LACAN, 1969/2008, p.241). “O Ding
como Fremde, estranho e podendo mesmo ser hostil num dado momento, em todo caso
como primeiro exterior, é em torno do que se orienta todo o encaminhamento do sujeito”
(LACAN, 1960/1997, p.69). O das Ding, Um de gozo, funciona como satisfação real,
portanto exterior, um ponto de referência, a partir do qual o sujeito se orienta ao conduzir
seu desejo e gozo.
Para além de representar a marca da perda de um momento de satisfação mítico, anterior
à castração, o objeto a diz respeito também ao real do Um de gozo, não assimilado pelo
campo simbólico. Há um real que não encontra representação simbólica na dinâmica
psíquica. Em outras palavras, o sujeito é marcado por um significante que incide sobre o
corpo vivente, e que continua a produzir gozo.
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Lacan (1970/1992) ressalta que no momento em que o significante se introduz como
aparelho de gozo, “não temos que ficar surpresos ao ver aparecer alguma coisa que tem
relação com a entropia” (ibid, p.46) e acrescenta que é apenas através do efeito de
entropia, do desperdiçamento, que o gozo se apresenta e adquire status. O termo mais-degozar, que faz alusão ao excesso mortífero e alienante contido no conceito marxista de
mais-valia, é utilizado por Lacan para designar o efeito da perda de gozo proveniente da
renúncia pulsional. O mais-de-gozar indica um gozo a repetir na dinâmica psíquica como
efeito da incidência do significante na estruturação do inconsciente. É na entrada na
linguagem que o sujeito se estrutura como dividido e, consequentemente, sofre uma
perda, mas não ausência, de gozo na economia psíquica.
O Um de gozo que incide sobre o corpo vivente, como um significante isolado, também
denominado de letra de gozo, adquire um caráter singular no processo de subjetivação. A
maneira como o sujeito assimila seu organismo ou corpo vivente na relação com o gozo
do Outro corpo – Um de gozo – ao ser afetado pela linguagem, é uma via para investigar
o tipo de relação com o objeto a. É a partir do encontro do corpo com a linguagem que
reverbera algo relativo ao furo do existir, devido à incidência do simbólico sobre o real.
Mas é o gozo do Outro corpo “que nos dá a chave do furo” (LACAN, 1975/1991, p.19),
uma vez que aponta para uma cifra de gozo com a qual o sujeito se identifica ao entrar no
campo da linguagem. O corpo pulsional, efeito da linguagem sobre o corpo biológico, o
organismo perdido, produz restos de gozo na economia psíquica.
O que nos interessa na articulação freudiana e lacaniana do das Ding, Um de gozo, é a
questão mais importante em uma análise, uma vez que diz respeito à problemática
fundadora do sujeito. É a “divisão original da experiência da realidade” (LACAN,
1960/1997, p.68) que funciona como a primeira apreensão da realidade. Essa realidade
externa é “fora-do-significado” (ibid, p.71), além do sentido, não factual, ficcional. A
realidade externa é o que Lacan designa como o Outro absoluto, o Um de gozo, ou ainda
o gozo do Outro, que se apresenta para o sujeito de maneira íntima, na medida em que
articula o “à-parte e a similitude, a separação e a identidade” (ibid, p.68), ou ainda, os
estímulos externos e o imaginário. A primeira apreensão da realidade já é alucinatória
(FREUD, 1895/1995) e permite conjugar o real exterior com o imaginário que, no
momento seguinte, é limitado pela falta proveniente da entrada na linguagem. Na leitura
lacaniana, tal movimento de conjugação dos registros corresponde ao nó borromeano.
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Posteriormente à entrada na linguagem, é possível reencontrar a divisão original da
experiência da realidade na negação [Verneinung] (LACAN, 1960/1997, p.68), indicada
pela posição que o sujeito assume em relação ao gozo. É por meio da negação da castração
que o sujeito pode reencontrar o Um de gozo, isto é, algo análogo à experiência originária
pode ressurgir na subjetivação ao buscar abolir a falta. O “negócio na Verneinung”
(LACAN, 1977, p.133) aponta para a negação que precede uma afirmação, através do
modo como o sujeito apreende o real exterior.
Em “A negação”, Freud (1925/2011) já havia enunciado que o que aparece como
afirmação, na tentativa de representação do conteúdo reprimido, mostra-se sob a forma
de uma negação. Por meio da negação, o pensamento se desincumbe das limitações do
conteúdo reprimido, do gozo, ao colocá-lo como estrangeiro. O suposto levantamento da
repressão através das representações pelo pensamento, além de deixar escapar o conteúdo
ideativo, posto que pertence ao real, não corresponde a uma responsabilização sobre o
gozo. Ao recusar algo, o sujeito “deve admitir ou contestar a uma representação a
existência na realidade” (ibid, p.278), assumindo assim uma “identidade” por meio de
uma afirmação, ao sucumbir ao gozo próprio.
É justamente esse percurso na subjetivação que nos ajuda sustentar o que
circunscrevemos, de acordo com Lacan, como imaginarização. Imaginarização, porque
se trata de imaginarizar o objeto a para negar a castração e encontrar assim uma ideia
totalizadora de si. Freud (1925/2011) já havia ressaltado a problemática em torno do
objeto, daquilo que ao ser representado abre o “caminho até a consciência, sob a condição
de ser negado” (ibid, p.277). Esta questão instaura-se apenas “pelo fato de o pensamento
possuir a capacidade de mais uma vez tornar presente algo percebido, reproduzindo-o na
imaginação, sem que o objeto necessite mais existir no exterior” (ibid, p.280), numa
tentativa de incorporar o objeto às representações. Embora os afetos possam encontrar
alguma representação no aparelho psíquico, as ideias a eles atreladas escapam às
representações, uma vez que estão referidas ao real. A via que pretende encontrar no
objeto uma síntese de si, e que funciona como um complemento impossível para a falta,
permite compreender o processo da imaginarização.
Ademais, a ideia em torno do objeto perdido marca – ou presentifica – uma ausência
inerente ao processo de subjetivação. Não há materialização do objeto enquanto faltante.
O objeto é referido a uma perda, em consequência da operação de castração, ao próprio
processo de entrada da linguagem que demarca sobretudo uma nova posição. “A análise,
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propriamente falando, enuncia que o Outro não é nada senão essa duplicidade. Há do Um
(Il y a de l’Un), mas não há nada d’outro. O Um, eu disse, o Um dialoga sozinho”
(LACAN, 1977, p.135). O Um diz respeito à posição de gozo que o sujeito assume na
economia psíquica. Lacan (1972) é enfático ao afirmar que o discurso analítico opera
“muito precisamente no nível em que o significante é Um, a raiz mesma do significante”
(ibid, p.19), ao fazê-lo funcionar em lugares e pontos diferentes dos discursos na tentativa
de redução que pode ser traduzida como posições de gozo. As posições de gozo variam
nos diferentes discursos. Além disso, pode-se transitar de um discurso a outro, uma vez
que essas posições não são estanques e marcam modos de gozar. “Consiste justamente
em se perguntar por que há Um” (ibid) e qual posição o sujeito ocupa em relação ao Um.
As posições de gozo estão atreladas à articulação da linguagem, aos significantes Uns que
apontam para alíngua. Isto quer dizer que a linguagem “intervém sempre sob a forma do
que chamo com uma palavra que quis que fosse o mais próximo possível da palavra
lalação – alíngua” (LACAN, 1975/1985, p.8). O termo alíngua traduz o gozo do balbucio
da criança que remete ao Um de gozo, sem a mediação do Outro do significante. O
significante Um manifesta-se como ex-sistente, um significante isolado e êxtimo ao
sujeito, “supera aquilo pelo qual é apenas pelo entre-dois desses significantes que o
sujeito pode ser suposto” (LACAN, 1972/2003, p.547). Por isso, “o significante, em si
mesmo, não é nada definível senão como uma diferença para com um outro significante”
(LACAN, 1973/1985, p.194). Desse modo, alíngua consiste de uma multiplicidade de
S1, “Um-entre-outros” (ibid, p.196), elementos inconsistentes e desarticulados, que não
representam o sujeito para um outro significante.
É a operação de linguagem que permite extrair o significante Um de alíngua, ou seja, um
elemento que possa representar o sujeito para um outro significante. “A linguagem, sem
dúvida, é feita de alíngua. É uma elucubração de saber sobre alíngua” (LACAN,
1973/1985, p.190). O sujeito extrai do corpo um gozo que é atravessado pelo real da
alíngua. Trata-se de um modo de gozar, um saber sobre a alíngua.
É absolutamente certo que é pelo modo como alíngua foi falada e
também ouvida por tal ou qual em sua particularidade, que alguma coisa
em seguida reaparecerá nos sonhos, em todo tipo de tropeços, em toda
espécie de modos de dizer (LACAN, 1975/1985, p.8).

Alíngua afeta o sujeito pelo que comporta de seus efeitos, que são afetos. É o modo pelo
qual o sujeito encarna o gozo de alíngua, ao entrar no campo da linguagem, que sinaliza
a relação que tenta manter com o objeto a, resto de operação de castração.
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Ao chamarmos atenção para o processo de imaginarização, visamos, sobretudo, sublinhar
a relação sujeito - objeto a, ou seja, o que acredita ser a imagem do objeto de seu desejo
ao tentar estabelecer uma relação de “complemento no Um” (LACAN, 1969/2008,
p.252), submetendo-se ao imperativo do gozo. O que pode emergir, por meio da
imaginarização, é “a afirmação – como substituto da união” (FREUD, 1925/2011, p.281),
ou ainda, a afirmação como um desdobramento de uma suposta ideia de união, que indica
essa tentativa de encontrar um complemento, sob a forma de negação que aponta para a
destruição, a pulsão de morte, uma vez que o sujeito fica submetido ao gozo.
O que aparece em decorrência da busca pelo objeto como complemento é a tentativa de
“preencher a falta” (MILLER, 2011, p.10). Embora o objeto a permaneça articulado à
falta, o que prevalece, nessa tentativa de preenchimento da falta, é o processo de
imaginarização. A dinâmica do mais-de-gozar que marca tanto o gozo perdido, quanto os
rastros de gozo de alíngua provenientes da entrada na linguagem, pode sinalizar o
desfalecimento do Outro, no processo de imaginarização que conduz a arranjos de gozo.
“Tudo é agora uma questão de arranjo. Não se sonha mais com o fora. Há apenas
percursos, arranjos e regimes de gozo” (ibid, p.11). É um modo particular de relação com
o objeto a que pode apontar para um excesso de gozo, a pulsão de morte, como um
possível efeito do processo de imaginarização.

ÓDIO NO UM
A problemática em torno da primeira apreensão da realidade pelo sujeito emerge em
referência a posições relativas ao objeto perdido. Uma das questões cruciais acerca da
realidade primária é o desdobramento do Um de gozo na economia psíquica, na entrada
do sujeito no campo da linguagem. O traço unário que marca o surgimento do sujeito no
significante associa-se ao Um de gozo, permitindo conjugar traço unário e resto de gozo.
“Há do Um e isso quer dizer que mesmo assim há sentimento” (LACAN, 1977, p.136).
Isto é, há rastro de gozo e, ainda assim, há também sentimento em função da perda gerada
pela inserção na linguagem. Sentimento que se sustenta “daquilo que é bem preciso que
eu reconheça como o ódio” (ibid), que se instaura como o primeiro sentimento na
emergência do sujeito devido à perda.
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Lacan extrai essa formulação do texto freudiano. Em um dos períodos do
desenvolvimento da sua teoria das pulsões, no texto sobre as pulsões e seus destinos
(1915/2010), ainda sob ressonâncias dos estudos sobre o narcisismo (1914/2010), Freud
(1915/2010) já havia destacado que o mundo externo, ao se dividir para o sujeito
conforme critério de ser ou não agradável, apresenta uma face, “um resto que lhe é
estranho” (ibid, p.75). O sujeito segrega assim uma parte inerente à sua subjetivação, que
“lança ao mundo externo e percebe como inimiga” (ibid). Desse modo, o ódio constituise como originário, atrelado à posição do sujeito em relação ao mundo externo, ou seja,
àquilo que o sujeito arremessou para fora. “Enquanto relação com o objeto, o ódio é mais
antigo que o amor, surge da primordial rejeição do mundo externo” (ibid, p.79), que pode
ser traduzida como uma recusa da realidade psíquica por parte do Eu narcísico. Dito de
outra forma, primariamente o ódio, que se configura em torno do furo do existir, marca a
realidade psíquica e é dirigido ao mundo externo, ao Outro, de modo diferente da
ambivalência amor x ódio que indica destinos possíveis da pulsão. Essa diferença é
importante para destacar sobretudo o ódio derivado da relação entre o Eu narcísico e o
real exterior, importante para abordar o processo de imaginarização.
Em Além do princípio do prazer, Freud (1920/2010) avança em sua teoria das pulsões ao
retratar a fundamentação teórica e clínica da pulsão de morte, enfatizando principalmente
uma função do aparelho psíquico que “parece mais primitiva que a intenção de obter
prazer e evitar desprazer” (ibid, p.196). Essa função entra em atividade nas experiências
traumáticas do infantil, que obedecem à compulsão de repetição, processo inerente à
pulsão de morte. Algo da experiência do trauma, relativo ao real, continua a reverberar,
de modo repetitivo no aparelho psíquico, sem encontrar expressão simbólica.
No livro O mal-estar na civilização, Freud (1930/2010) retoma o conceito de narcisismo
em referência ao aspecto traumático inaugural do ser humano, que ele denomina
desamparo, e que seria o protótipo da angústia, no surgimento de uma neurose. Ele indica
novamente a rejeição a uma parte do sujeito lançada ao mundo externo pela pulsão de
“agressão e destruição” (ibid, p.86), ou seja, a recusa ao real exterior por meio da pulsão
de morte. “A limitação dessa agressão voltada para fora teria de aumentar a
autodestruição” (ibid) já existente no psiquismo, uma vez que agressão, destruição e
crueldade são inerentes aos processos constitutivos. O lançar para fora não garante o
livramento, apenas intensifica a autodestruição que é repercutida pela agressão. Em
consonância com Freud, Soler (2019) assinala que a agressividade advém do que há de
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mais thanático no narcisismo. A elaboração freudiana sobre o ódio originário, ao
encontrar expressão no conceito de pulsão de morte, ajuda a elucidar a contraposição
entre o ódio inerente ao Eu narcísico em relação ao furo do existir, que reaviva a pulsão
de morte, e o ódio dirigido ao Outro do significante que se constitui em torno de uma
rivalidade11.
No Seminário, livro 20, além de destacar diferentes facetas do ódio, já presentes em
Freud, Lacan (1973/1985) problematiza o ódio em relação ao campo do saber,
conduzindo uma reflexão sobre pulsão de morte, uma vez que a articulação entre saber e
gozo pode indicar diferentes posições discursivas. Ao afirmar que “é justamente numa
des-suposição” do saber (ibid, p.92) que o ódio emerge, Lacan destaca o ódio derivado
do campo do real, o ódio no Um. “O ódio, que é mesmo o que mais se aproxima do ser,
que eu chamo de ex-sistir. Nada concentra mais ódio do que esse dizer onde se situa a exsistência” (ibid, p.164). Esta formulação abre uma via para melhor apreender o processo
de imaginarização, ao indicar a deflação do campo do Outro no encaminhamento que o
sujeito dá ao gozo. Ao tentar encontrar no objeto um complemento impossível para a
falta, o sujeito des-supõe o saber, diminuindo assim o valor do Outro e, na mesma medida,
intensifica o ódio primário, marca da falta constitutiva. É também essa mesma face do
ódio que se desdobra para o Outro do campo social, aquilo que diz respeito à diferença e,
ao mesmo tempo, relaciona-se com o sujeito de forma tão íntima e idêntica que causa
repulsa, intensificando o ódio. Não é surpresa poder encontrar em todas as esquinas,
especialmente nos tempos atuais, expressões das mais hostis ao que ameaça o sujeito pelo
que tanto tenta esconder, lançar para fora. O sujeito rejeita e tenta segregar o que, de
alguma forma, está nele mesmo.
A questão em torno “do ódio não depende do plano onde se articula a tomada do saber
inconsciente” (LACAN, 1973/1985, p.199), embora o ódio também seja articulado e
dirigido ao Outro do significante ao se constituir em torno de uma rivalidade. Na neurose
obsessiva, por exemplo, o sujeito, ao ser confrontado com sua demanda, cria obstáculos
à sua articulação através da agressividade (LACAN, 1958/1999). A demanda de morte na
neurose obsessiva é atravessada por um impasse que mantém, de alguma forma, o desejo.
O lugar do desejo é mantido e o desejo “se exprime, mas sob forma negativa” (ibid,
p.509), também por uma Verneinung. No entanto, diferentemente do tipo de

11

Delineio em outro texto (BACELAR, 2020) a ideia da rivalidade dirigida ao Outro a partir do texto
literário Um copo de cólera de Raduan Nassar.
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funcionamento neurótico quando predomina o processo de imaginarização, ao negar o
desejo, o sujeito obsessivo reconhece o Outro enquanto lugar de alteridade.
A demanda de morte no obsessivo é articulada, “ela não se produz no nível da relação
imaginária com o outro, não é uma relação dual” (LACAN, 1958/1999, p.513), como
indicamos no predomínio do processo de imaginarização, “mas visa, além do outro
imaginário, seu ser simbolizado, e é também por isso que ela é pressentida e vivida pelo
sujeito em seu retorno” (ibid). O sujeito obsessivo não tem como atingir o Outro sem que
sofra uma rebordosa. Desse modo, a rivalidade aparece como questão central na neurose
obsessiva, indicando a problemática em torno de ter ou não o falo (ibid, p.518) como
efeito do significante, da castração.
Lacan (1958/1999) ainda indica a possibilidade de haver “mais de um falo, eu quase diria
que estamos diante de um esboço da imagem fundamental” (ibid, p.518). Acrescenta que
“a presença do falo na relação do sujeito com a imagem de seu semelhante, do pequeno
outro, da imagem do corpo, é precisamente aquilo cuja função própria” (ibid, p.519) no
sujeito conviria investigar a fim de encontrar critérios na orientação da análise. Esta
articulação de Lacan refere-se à identificação do sujeito com o falo imaginário, a qual nos
tem orientado na circunscrição e delimitação do processo de imaginarização, quando
apontamos para a tentativa de encontrar no objeto um complemento. Além disso, Lacan
admite uma possível repercussão da presença do falo imaginário na relação do sujeito
com a imagem do semelhante, desdobrada no corpo, que referimos como sendo o Outro
em deflação, destacando a relação dual, imaginária, que o sujeito tenta estabelecer com o
Outro, lugar de alteridade, no processo de imaginarização.
Em consonância com Lacan, Flanzer (2006) defende que entre “ter ou não ter” o falo,
“dinâmica na qual o sujeito mergulha cotidianamente” (ibid, p.12), mas que não
problematiza o real aí inserido, há uma questão de maior profundidade, posto tratar-se do
fundamento do sujeito e “também a mais importante a ser considerada pelo analista”, que
é a de “ser ou não ser” o falo (ibid). O que o processo de imaginarização indica, ao tomar
o objeto como complemento, é a questão em torno de “ser ou não ser” o falo imaginário,
uma vez que o gozo é o que pode emergir como o impossível da imaginarização, o
movimento que busca abolir a falta. Além disso, é somente pela via da relação que o
sujeito estabelece com o objeto a que podemos compreender retroativamente o lugar do
furo originário no psiquismo, ou seja, a aderência ao Um de gozo, ao real sexual, na
subjetivação.
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A importância da castração não se fundamenta no complexo de Édipo em si (LACAN,
1970/1992), mas no lugar primário da falta, correlato ao real do Um de gozo. Essa
problematização do Édipo é relevante por indicar, de forma mais evidente, uma mudança
de viés, uma orientação para o real no tratamento analítico, por meio do imaginário, uma
vez que o sujeito se introduz na economia do gozo através da imagem (ibid, 1974). A
anterioridade do furo no real, em relação ao Édipo, por meio do Um de gozo na
estruturação do sujeito é o que permite que o “saber possa ser questionado no lugar da
verdade” (ibid, 1970/1992, p.94), ou seja, que o saber, correlato do campo do real, possa
ser produzido no discurso, ao invés da verdade, daquilo que surge pela via do sentido.
Destacamos, no entanto, que o real, impossível de ser articulado, tampouco representado,
permite uma aproximação apenas por meio dos seus efeitos no corpo, ou seja, no
imaginário, em interação com o simbólico, através da economia do gozo. Essa direção
torna possível uma implicação do sujeito em referência ao gozo, àquilo que sente como
estrangeiro, isto é, permite ao sujeito deixar de atribuir seu sofrimento ao acaso, de modo
a produzir um saber sobre esse sofrimento, ao invés de colocar-se refém dele.
Além disso, destacamos que a dialética entre “ter ou não ter” o falo corresponde às
estruturações clínicas, diferentemente das derivações do campo do gozo que remetem às
questões relacionadas ao “ser ou não ser” o falo numa neurose. “O campo do gozo já não
parte da distinção das estruturas clínicas, como é o caso do campo da fala e da linguagem
que estrutura a relação com o desejo” (ALBERTI & MARTINHO, 2013, p.126). O campo
do gozo é orientado pela distinção entre o todo fálico e o não-todo fálico,
independentemente do sexo anatômico, e corresponde às posições diferentes de gozo,
conforme indica a fórmula da sexuação (LACAN, 1973/1985).
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Ao se alinhar do lado do todo fálico (á esquerda do gráfico), o sujeito vai ao encontro de
um gozo suplementar – um gozo a mais a repetir, enquanto que do lado do não-todo fálico
(à direita), persegue um objeto imaginário, que funciona “como rolha” (ibid, p.49), ou
seja, como complemento, conforme indicamos no processo de imaginarização. Essas
posições constituem modalidades de gozo: gozo fálico e gozo do Outro.
Freud (1905 [1901]/2016) já havia alertado que na “neurose seremos levados a supor a
existências de muitas coisas novas” (ibid, p.179), acrescentando ainda que há “variedades
possíveis de conexão entre o psíquico e o somático” (ibid, p.182) nas suas configurações.
A possibilidade de o processo de imaginarização, tornando-se prevalente, constituir um
tipo de funcionamento neurótico encontra ressonância na relação que o sujeito estabelece
com o objeto a que remete ao significante originário, Um de gozo, ao assumir uma
posição de gozo na economia psíquica.
No processo de imaginarização, destacamos também o ódio no Um, correlato da pulsão
de morte no campo do real, que, além de ser derivado do embate do sujeito com o furo
no momento originário, desdobra-se, ganhando expressões diversas na economia
psíquica. Na imaginarização, indicamos sobretudo a tentativa de abolir a falta que pode
constituir diferentes posições de gozo como, por exemplo, um estado depressivo, que
aponta para a recusa da alteridade, ou ainda posições de gozo indicadas pela adição em
jogos e sexo virtual, entre outras. É por meio da des-suposição do saber, da rejeição à
diferença, que o processo de imaginarização aponta para a suspensão da falta ao
imaginarizar o objeto, que conduz ao excesso de gozo.

POSSIBILIDADE DE FORJAR UM SIGNIFICANTE NOVO
Frente ao excesso de gozo, característico da contemporaneidade, nos cabe levantar a
questão sobre a possibilidade de forjar um significante novo que possa conter a invasão
do real em determinadas situações que nos chegam na clínica. A entrada do sujeito no
campo da linguagem é marcada por um momento traumático originário que o conduz à
amarração dos três registros como sintoma a fim de dar conta do excesso de gozo no
corpo.
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A sexualidade surge assim como troumatique12, uma vez que o S1 desarticulado da
cadeia, Um gozo de alíngua, ao se manifestar como ex-sistente ao sujeito, faz um furo
[trou] no real (LACAN, 1974/2001, p.562). O sintoma, por sua vez, permite envelopar o
Um gozo. Como compreender certos mecanismos subsequentes, tal como o reencontro
do sujeito com a dimensão do troumatique agora relacionada ao sintoma, diante do
empobrecimento simbólico contemporâneo?
Partimos da perspectiva lacaniana de universalidade na entrada do sujeito no âmbito da
linguagem a fim de indicar o modo particular e também singular pelo qual o sujeito lida
com a língua. “A relação ao saber está fundada numa relação à língua, na habitação de
alíngua” (LACAN, 1973/1985, p.192), isto é, na coabitação com o Um gozo, que indica
a maneira como o sujeito é afetado pelo saber inconsciente. O tempo lógico do infantil,
em cada sujeito, incide sobre um período decisivo à medida que “se cristaliza em uma
etapa precoce para a criança o que cabe chamar por seu nome, isto é, os sintomas”
(LACAN, 1975/1985, p.7). Lacan afirma que os sintomas devem ser situados nas
primeiras experiências do sujeito, a fim de encontrar sua “realidade sexual” (ibid, p.9) em
seu corpo próprio. Embora o encontro da criança com sua realidade sexual seja exterior
a ela, por meio do gozo do Outro corpo, é possível tangenciar uma cifra de gozo com a
qual o sujeito faz aderência, através do discurso.
Partindo do pressuposto de que “o inconsciente é o testemunho de um saber, no que em
grande parte ele escapa ao ser falante” (LACAN, 1973/1985, p.190), só podemos tratar
daquilo que ele comporta de cifragem por meio da estrutura de linguagem “com relação
ao que a sustenta, isto é, alíngua” (ibid). Acontece que grande parte do saber sobre o gozo
de alíngua ultrapassa o sentido. “A língua não deve ser dita viva porque ela está em uso.
É antes a morte do signo que ela veicula” (LACAN, 1974, p.9), uma vez que é constituída
a partir do gozo próprio.
O sujeito “não fala senão vizinho do verdadeiro, porque o verdadeiro, ele o ignora”
(LACAN, 1977, p.119) na medida em que “enuncia alguma coisa de mais próximo ao seu
nódulo traumático” (ibid), conforme Freud (1900/2019) já havia elaborado ao falar sobre
o umbigo do sonho, centro incógnito, que indica a perda constitutiva, a hiância,
decorrente da castração. “O inconsciente atesta um real que lhe é próprio” (LACAN,

12

Neologismo inventado por Lacan para reunir trou [buraco] e traumatisme [trauma]. No francês, é um
jogo fonético bastante evidente.
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1973/2003, p.556), impossível de suportar, ao passo que pode indicar um excesso que é
troumatique a depender do modo como o sujeito relaciona-se com o objeto a. O saber
sobre alíngua pode indicar o modo como o sujeito relaciona-se com o objeto a ao
assinalar a dimensão do furo traumático [troumatique] no processo de imaginarização.
O saber sobre alíngua indica posições que o sujeito ocupa no laço social. A questão é o
que o sujeito faz da hiância, como lida com a falta frente às demandas do Outro. Na
imaginarização, a dimensão do traumático pode surgir da manobra predominantemente
imaginária na qual o sujeito busca evitar a hiância, essa falta estrutural. A problemática
relacionada a esse processo é atestada pela tentativa de obliterar o furo irredutível,
conduzindo o sujeito à fixação em uma posição de gozo. Contudo, ao “procurarmos o que
pode bordear este gozo do Outro corpo no que seguramente faz furo, o que encontramos
é a angústia” (LACAN, 1975/1991, p.19), a falta da falta, a queda do desejo.
A experiência traumática envolve um encontro angustiante com a ausência da lei do
desejo no Outro, a “foraclusão da falta” (ALBERTI, 2002, p.3) diante da qual o sujeito
se experimenta sem recurso simbólico perante o Outro. “Isso pode se apresentar para o
sujeito tanto na vertente de uma figura do Outro que não dá trégua, quanto na ausência
de alguém que possa encarná-lo para aquele sujeito particular” (ibid). O sujeito, ao ser
confrontado com o real sem a mediação do significante, estabelece relação com o Um de
gozo, o gozo do Outro, conforme indicamos aqui ao delimitarmos a noção de
imaginarização para extrair dela alguns apontamentos para a clínica contemporânea. Em
consonância, Soler (2018) destaca que esse tipo de trauma diz respeito ao sintoma como
acontecimento de corpo, “evento de gozo do corpo que também é do real” (ibid, p.27), e
não é para todos. Esse tipo de acontecimento mostra-se desvelador de singularidade, pois
indica um modo específico de relação com o objeto a, sinalizando a tentativa de supressão
da posição de sujeito. Só que ao tentar abolir a falta, o sujeito encontra-se desamparado
perante um real inevitável, impossível.
O Um de gozo aponta para o sintoma como acontecimento de corpo, que pode conduzir
ao desfalecimento da posição de sujeito desejante. O sintoma indica um real que “não
caminha, é o que atravessa o caminho dessa carruagem, bem mais do que isso, é o que
não cessa de se repetir para entravar essa marcha” (LACAN, 1974, p.5), com um excesso
de gozo, impossível de suportar. O gozo, por sua vez, “só se interpela, só se evoca, só se
saprema, só se elabora a partir de um semblante, de uma aparência” (LACAN,
1973/1985, p.124), ou seja, através daquilo que se envelopa imaginariamente. É “da
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vestimenta da imagem de si, que vem envolver o objeto causa do desejo” (ibid, p.125),
que se sustenta a relação com o Outro, sinalizando, a um só tempo, que é pela imagem
que o sujeito se introduz na economia do gozo, assim como é a partir dela que o gozo
deve ser interpelado, a fim de melhor manejar a análise.
A questão é como o gozo pode ser reconduzido às bordas corporais, restituindo a hiância
instaurada pela incidência do significante. Freud (1925/2011) coloca como precondição
“a perda de objetos que um dia proporcionaram real satisfação” (ibid, p.280). Podemos
então pensar numa via possível por meio da reedição da perda, do restabelecimento do
simbólico, ao interpelar o gozo fixado no imaginário. Esta direção pode tornar viável a
assunção do gozo como próprio, pela responsabilização no encaminhamento que lhe é
dado, a fim de esvaziá-lo, pela via do simbólico. Lacan (1973/1985) destaca que “a
análise presume, do desejo, que ele se inscreve por uma contingência corporal” (ibid,
p.126), por indicar a hiância, o furo do existir, referido ao momento originário.
A noção de contingência, e que Freud sinalizou sob o nome de acidente 13, tal como
proposto por Aristóteles, está atrelada a elementos acidentais, indicando a estruturação
do inconsciente a partir da letra de gozo, do real exterior, aquilo que surge como
inesperado no corpo, marcando o furo do existir. A letra de gozo, ou Um de gozo, preserva
a tônica do imprevisto, portanto indizível anteriormente, da contingência, fazendo a
pulsão de morte reavivar na subjetivação. No entanto, diante da impossibilidade do real
sexual se restabelecer, o contingente sinaliza um modo de satisfação a partir da falta,
inscrita no campo do simbólico. “A aparente necessidade da função fálica se descobre ser
apenas contingência” (LACAN, 1973/1985, p.127), pois aponta para a inscrição pelo
simbólico, assinalando sobretudo uma via singular tomada pelo sujeito no intuito de lidar
com o furo do existir.
É por meio do modo contingente que a relação sexual para de não se escrever, isto é,
cessa de não encontrar representação possível. Em contraposição, o não para de não se
escrever é da ordem do impossível, tal como Lacan designa a relação sexual. “A
contingência é aquilo no quê se resume o que submete a relação sexual a ser, para o ser
falante, apenas o regime do encontro” (ibid) como faltoso, que não se propõe ser um ideal,
tampouco constituir uma dimensão de todo que pressuporia completude.

13

Desde as cartas a Fliess em 1894, Freud emprega o termo aristotélico accidentia, expressamente
(COUTINHO, 2004).
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“De fato não há todo senão crivado” (LACAN, 1977, p.18). Se o saber que estrutura o
sujeito “tem maior relação com o amor” (LACAN, 1973/1985, p.197) é por indicar a
impossibilidade de suturar a falta. “O amor só pode realizar o que chamei, por uma
espécie de poesia” (ibid) ao apontar para o saber-fazer diante da impossibilidade do real,
sinalizando uma via criativa através da produção de novos significantes. O
reconhecimento do Outro do significante é o que permite que o real sexual, o Um gozo,
pare de não se escrever, posto que “o insucesso de um-equívoco é o amor” (LACAN,
1977). Assinala-se assim a impossibilidade do Um gozo se estabelecer. “Um equívoco
[une bévue] é sempre possível, quer dizer, que ele não se perpetuará, que ele cessará como
equívoco [comme bévue]” (ibid, p.19). Esse movimento atesta a impossibilidade de
obliterar a falta, de restabelecer o gozo perdido.
Embora o gozo faça parte da dimensão do real, é também a partir do real que o sujeito
pode forjar um significante novo. Lacan nos lembra que esse significante novo é aquele
que o sujeito recebe, mas que “valeria que dele se fizesse mais” (LACAN, 1977, p.145).
O inconsciente, por ser uma entidade definida pelo simbólico, “não é senão uma entidade
a mais, uma entidade com a qual se trata de saber se virar” (ibid, p.81). Ainda acrescenta
que saber-fazer “não é a mesma coisa que um saber” (ibid) ao enfatizar que “o
inconsciente é o que faz mudar alguma coisa” (ibid), aquilo que reduz o mal-estar que
advém da falta. Ainda, seria a possibilidade de “produzir outra fixão [fixion] do real, ou
seja, do impossível que o fixa pela estrutura da linguagem” (LACAN, 1972/2003, p.480).
Didier-Weill (2014), ao ecoar esse pensamento, declara que o campo do real permite a
produção de significantes novos ao “invocar a dimensão do mais além do sentido” (p.43).
Assim, “a maneira como cada um se fez em resposta ao trauma original da ex-sistência,
e seus acontecimentos diversos e ocasionais, necessita forçosamente um enodamento dos
três: seu sintoma, como seu estilo, é realmente um nó” (FINGERMANN, 2018, p.47) ao
assinalar uma construção singular do sujeito como um estilo próprio. O sujeito pode
operar uma invenção, ao lidar com a falta estrutural, fazendo com que surjam
significantes novos que apontem para a dimensão do mais além do sentido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Ao tratar do impossível da imaginarização, visamos destacar o caminho que o sujeito
segue, na estruturação neurótica, para obliterar a falta inaugural ao buscar um
complemento no Um, fixando-se numa posição de gozo. O lugar originário da falta, o Um
de gozo, é uma via importante para abordar a problemática fundadora do sujeito, que,
além de ser central na subjetivação, pode elucidar clinicamente posições de gozo. Tanto
Freud como Lacan ressaltam o lugar da falta, crucial no momento da entrada do sujeito
na linguagem, e que permite ir além das estruturações clínicas, além do Édipo, para
entender modos de gozo que podem surgir a partir da relação com o objeto a.
O Um de gozo torna-se a questão mais importante em uma análise, uma vez que, além de
dizer sobre a problemática fundadora do sujeito, é um meio para investigar modos de
subjetivação. O processo de imaginarização permite uma leitura retroativa ao destacar a
posição do sujeito em relação ao objeto a. Com isso, quisemos compreender a interação
do campo do real com os regimes do imaginário e simbólico na topologia borromeana,
ao traçar o caminho em direção ao gozo, tomando como foco o Um de gozo, que pode
emergir como o impossível da imaginarização. A nossa proposta de circunscrever e
delimitar a ideia de imaginarização, a partir de algumas pistas deixadas por Lacan, teve
como objetivo compreender posições de gozo que emergem na contemporaneidade. Esse
caminho foi crucial não apenas para melhor entender o que surge relativamente a certos
processos de subjetivação na clínica contemporânea, como também para encontrar nessa
noção um operador da clínica.
A noção de imaginarização indica ainda a relevância do real no processo de subjetivação
e no manejo da clínica. Na medida em que se trata de um termo que pertence ao âmbito
conceitual, somente pode ser articulada por meio dos efeitos que produz. Ademais, no
vínculo que aqui propomos com o real, irredutível, irrepresentável, somente temos acesso
a tal processo por sua incidência sobre os demais registros, o imaginário e o simbólico,
no que concerne à economia do gozo. É justamente essa aproximação que possibilita
melhor compreender a dinâmica da imbricação dos registros, permitindo reflexões e
debates sobre processos de subjetivação na clínica contemporânea.
Dissemos acima, com Freud e Lacan, que primariamente o ódio é parte inerente ao
processo de subjetivação, configurando-se em torno do furo do existir e marcando a
realidade psíquica. A prevalência do processo de imaginarização pode levar o sujeito a
uma fixação mortífera e paralisante em certos modos de gozo. Contudo, afirmamos
também, no sentido inverso ao da patologização, que, ao lidar com a falta estrutural, o
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sujeito pode operar uma invenção, fazendo surgir significantes novos que apontem para
a dimensão do mais além do sentido, fazendo um pouco mais do inconsciente, como disse
Lacan.
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MOMENTO DE CONCLUIR

Ler Freud traz sempre uma sensação renovada de poder descobrir algo novo que está nos
recônditos do texto, como se estivesse encoberto pela sutileza de uma escrita penetrante.
Seria também como se, ao tentar tomar posse de um palimpsesto, do manuscrito em
pergaminho, pudéssemos descobrir palavras e imagens alinhadas e sobrepostas,
recobertas pelos inúmeros sentidos que um texto pode transpor. Ou ainda, vislumbrar o
além do sentido que a composição do texto pode provocar. É um verdadeiro convite ao
novo, à renovação, à insurgência do que ainda pode vir a ser, um acontecimento. A
presença do vivido e do vivível convivem de forma singular na obra de Freud, talvez por
isso seja inesgotável e atual, não se encerra ali.
O reencontro com o texto freudiano permite também poder se desgarrar dele e procurar a
atualidade de Freud na clínica, no texto de Lacan e nos escritos de psicanalistas
contemporâneos. Com uma escrita diferente, mas tão provocativa como a de Freud, o
texto lacaniano permite deslindar problematizações daquele texto e daquele tempo, o de
Freud, de modo a constituir uma abertura constante de pensamento.
De minha parte, fui instigada pela ideia de imaginarização, a querer investigar na teoria e
clínica a atualidade da noção. A ideia de imaginarização permitiu, não apenas um
despertar do pensamento para mudanças concernentes a processos de subjetivação, mas
sobretudo poder utilizá-la como operadora de leitura da clínica, a fim de compreender o
que pode surgir como ilusório, e que, por sua vez, diz respeito ao lugar que o sujeito pode
vir a ocupar na contemporaneidade.
No primeiro artigo, buscamos circunscrever e delimitar a noção de imaginarização a partir
de Lacan, destacando sua importância e pertinência na clínica contemporânea.
Associamos, nas teorizações posteriores à década de 1960, incidências dessa noção que
nos pareceram bastante atuais. Chegamos a destacar que o processo de imaginarização
pode encontrar ancoragem no modo de amarração do laço social do discurso capitalista,
embora o efeito da imaginarização não deva ser restringido apenas ao discurso capitalista.
Levantamos sobretudo questões referentes à constituição do sujeito nesse processo, tais
como sujeição ao objeto sem mediação do Outro, apagamento da alteridade e submissão
ao gozo do Outro, como modos de estruturação no laço social.
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O segundo artigo nos permitiu retomar a ideia de imaginarização, no intuito de ampliar
seu escopo teórico. Apontamos o processo de imaginarização em relação ao discurso
capitalista para destacar semelhanças e diferenças a fim de indicar a imaginarização como
uma operação que pode conduzir o sujeito a modos específicos de gozo. Destacamos que
o cerne da questão na imaginarização é o tipo de relação com o objeto a e o que pode
derivar desse processo no que diz respeito à economia de gozo. Apresentamos também
algumas preocupações de Freud do início do século XX, concernentes à constituição do
sujeito, como, por exemplo, intolerância, segregação e violência. Tais aspectos, embora
se apresentem sob novas configurações, continuam a reverberar, e mesmo proliferar, na
contemporaneidade. Abordamos processos de segregação que repercutem modos de gozo
na sociedade atual refletidos na clínica psicanalítica. Esse caminho foi crucial para
enfatizar um supereu uniformizante que emerge consonante com a deflação do simbólico,
padronizando formas de satisfação na contemporaneidade, conforme indica o que aqui
chamamos de processo de imaginarização.
No terceiro artigo, exploramos a constituição da depressão neurótica em relação com a
agressividade, para sustentar que esse tipo de depressão funciona como um estado
derivado do processo de imaginarização, corroborando a hipótese fundamental de que há,
no âmbito do estado depressivo neurótico, uma predominância da imaginarização.
Indicamos que o empobrecimento simbólico e consequente elevação do caráter ilusório e
alienante do imaginário na economia psíquica, ou seja, o processo de imaginarização,
pode conduzir o sujeito a sustentar-se num gozo ainda mais mortificante. A importância
de ter tratado sobre a questão do gozo reside no fato de que a economia do gozo aponta
para o desejo, ao tornar evidente o modo como o sujeito lida com o objeto a, delineando,
assim, o processo de imaginarização na contemporaneidade.
No quarto artigo, investigamos a prevalência do visível no intuito de delinear o valor que
a imagem pode adquirir no processo de imaginarização, sublinhando meandros da
constituição do estado depressivo neurótico. Buscamos, nas articulações de Freud e Lacan
sobre a pulsão escópica, acompanhar desenvolvimentos teóricos que permitam
circunscrever a maneira pela qual ocorre a inflação imaginária, e seus efeitos, na
contemporaneidade. Trouxemos a dimensão que o gozo pode assumir no modo de
estruturação do laço social a fim de compreender nuances do processo de imaginarização
no estado depressivo. Por fim, constatamos que pode haver uma equivalência do estado
depressivo com a assunção do gozo como um tipo atual de laço, visto que a recusa do
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sujeito de situar-se na estrutura simbólica que o determina indica a negação da castração,
característica do gozo.
O quinto artigo destaca a dimensão que o corpo pode adquirir no processo de
imaginarização devido à predominância do imaginário na relação do sujeito com o objeto
a. Sublinhamos que o sujeito pode reduzir-se ao corpo quando, ao tentar elidir a falta
estrutural, imaginariza o objeto a, produzindo excesso de gozo. Além disso, chamamos
atenção para as sobreposições de registros no nó borromeano, no intuito de nos
aproximarmos da ideia de uma clínica do real, explorando teoricamente a circunscrição
do gozo. Assinalamos assim que o corpo ganha destaque na imaginarização ao tornar-se
o lugar do gozo do Outro, posto que o sujeito, ao reduzir-se ao corpo, não mais se
diferencia do objeto do gozo do Outro.
Por fim, o sexto e último artigo tratou do impossível da imaginarização, no intuito de
destacar o caminho que o sujeito pode tomar, na estruturação neurótica, para obliterar a
falta inaugural ao buscar um complemento no Um, fixando-se numa posição de gozo. O
lugar originário da falta, o Um de gozo, foi uma via importante para abordar a
problemática fundadora do sujeito, que, além de central na subjetivação, pode elucidar
clinicamente posições de gozo. Tanto Freud como Lacan ressaltam a importância e o
lugar da falta no momento da entrada do sujeito na linguagem, que permite ir além das
estruturações clínicas, além do Édipo, para entender modos de gozo que podem surgir a
partir da relação com o objeto a. O processo de imaginarização, por sua vez, permite uma
leitura retroativa ao destacar a posição do sujeito em relação ao objeto a. Com isso,
quisemos compreender a interação do real com o imaginário e o simbólico na topologia
borromeana, ao traçar o caminho em direção ao gozo, referido ao Um de gozo, que pode
emergir como o impossível da imaginarização.
A nossa proposta de circunscrever e delimitar a ideia de imaginarização, a partir de
algumas pistas deixadas por Lacan, teve como objetivo compreender posições de gozo
que emergem na contemporaneidade. Pouquíssimas dessas pistas são explícitas e algumas
outras são apenas alusivas, mas com elas não apenas pudemos reconhecer certos
processos de subjetivação na clínica contemporânea, como também encontramos nessa
noção um operador que pode funcionar como chave de leitura da clínica.
Termino esta tese, considerando-a um processo de construção contínuo, por duas razões:
por acreditar que toda escrita é uma escrita em aberto, uma vez que precisa sempre ser
rearticulada e renovada, e, por isso, não teria como haver um fechamento do pensamento
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no ato de escrever, e por desejar continuar escrevendo provocada pelo que surge na
cultura e reverbera na clínica.
Como desdobramento deste estudo, penso que há possibilidades de investigar as
chamadas afecções psicossomáticas a partir da noção de imaginarização. Lacan
(1975/1985) assinala que o psicossomático está arraigado no imaginário e, por isso, é
preciso compreender o gozo específico que há na fixação imaginária. Essa é uma das
questões com as quais me defrontei no decorrer na tese e que pode ser retomada em
investigações futuras.
Também indico a importância de explorar um pouco mais o que chamo de reedição da
perda no manejo da análise. A perda é uma questão que desejo aprofundar, utilizando o
termo (des)enlace para pensar no movimento de fusão e desfusão da pulsão, considerando
que há sempre uma possibilidade de enganchar o significante. Ou seja, há um movimento
constante de (des)enlaçamento na estruturação do inconsciente que pode encontrar vias
possíveis para fazer frente ao gozo mortífero.
O real que circunda a cadeia significante, após a passagem pela castração, pode tomar
forma de excesso na subjetivação, conforme indica o processo de imaginarização. A
dimensão do ex nihilo, do real primordial que ressurge na estruturação do inconsciente,
aparece no campo clínico. No Seminário livro 7 A ética da psicanálise (1960/1997), Lacan
articula o ato criativo a partir do ex nihilo, fazendo menção à pulsão de morte.
Penso em trabalhar com a ideia de (des)enlaces – (Ent)bindung14 - a partir do poema A
arte de perder - One Art - de Elizabeth Bishop, epígrafe desta tese, articulando-o com
poemas de Hilda Hilst, Emily Dickinson e escritos de Virgínia Woolf. Essas escritoras,
não sem razão, todas mulheres, abordam a questão da perda e da pulsão de morte de modo
instigante e belo. O texto literário pode ser um meio de aproximação da ex-sistência,
permanência e continuidade do real, permitindo uma articulação com o campo da clínica
e compondo a práxis psicanalítica. Pensar e escrever sobre o real, que tanto atravessa
como invade processos de subjetivação por meio da pulsão de morte, é também uma
forma de abordar o ato criativo como via possível diante do que emerge como excesso na
contemporaneidade. A possibilidade de tratar a ideia de (des)enlace como movimento
Termo associado ao verbo “binden, ligar, atar” (FREUD, 1924/2011, p.192). O termo Bindung também
aparece nos textos freudianos: “Além do princípio do prazer” (1920/2010), “Psicologia das massas e análise
do eu” (1921/2011), “O eu e o id” (1923/2011), entre outros, embora a tradução da Companhia das Letras
nem sempre faça referência ao vocábulo alemão. Vimos a incidência dos vocábulos Bindung e Entbindung
nos textos freudianos em Hanns (1996).
14
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também me convoca, porque diferentemente do processo de imaginarização, no qual o
sujeito arrola-se em uma armadilha, o (des)enlace pode ser uma via possível para a
diferença no sentido da vida.
Pensar na dinâmica do enlace, na via do significante, que opera sempre na articulação da
linguagem, no reconhecimento do Outro como lugar de alteridade, é também um meio de
entender o movimento oposto de desenlace, ou ainda a dialética em torno do (des)enlace.
O processo de (des)enlace indica um real contido – contingente – no surgimento do
significante. Esse constante e ambivalente movimento de (des)enlace na subjetivação
sinaliza que há sempre um desenlace remetido ao enlace, assim como pode haver um
enlace apontando o desenlace.
A criação torna-se possível a partir dessa perda primordial e contínua, que pode
desdobrar-se também por meio de um excesso, de algo imaginário que emerge no lugar
da hiância, permitindo uma saída na direção da vida, da invenção. O manejo clínico de
(des)enlace é crucial para a clínica contemporânea, na medida em que possamos operar
com a reedição da falta no trabalho analítico, diante do excesso pulsional. Se a falta
institui-se como operadora na clínica (porque o é na subjetivação), o excesso, constituído
a partir da falta primordial, pode sinalizar uma via de saída, através da produção de
significantes novos.
Deparar-se com o limite da repetição incessante, com a aparição do significante nos
intervalos do gozar reincidente, pode constituir um lampejo de experiência de gozo
esvaziado, possibilidade de amarração da realidade psíquica. Poder ir ao encontro dos
espaços vazios, deparar-se sobretudo com o mais além do sentido de cada lugar e seus
ecos. É tarefa sem fim, processo constante de construção a partir de vazios que compõem
o viver. Poder seguir sem precisar dos grilhões de uma suposta ideia de completude,
tampouco dos quinhões do infortúnio, caminho para ultrapassar barreiras da impotência.
Viver tendo experimentado e elaborado algo da impossibilidade de preenchimento da
falta parece ser o ato mais urgente de uma existência. Há uma urgência em tudo aquilo
que indica um gozo insustentável, sempre inalcançável, que atesta apenas um mergulho
na angústia abissal. A urgência surge do próprio paradoxo de poder perder “alguma coisa
que me era essencial, e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu
tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar mas que
fazia de mim um tripé estável” (LISPECTOR, 1991, p.15). Poder prescindir de uma
“terceira perna” já é em si uma via que se abre para infinitas possibilidades, um passo
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dado ao encontro da falta libertadora. E por que não dizer que é a assunção da “terceira
margem do rio”? (GUIMARÃES-ROSA, 2001, p.79) A terceira margem do rio pode ser
uma via inventiva frente à falta, uma possibilidade de criação perante o furo do existir.
De algum modo, as travessias nos convocam a sair da margem de nós mesmos, a criar
novos modos de existência, como um permanente refazer-se que não ocorre sem
atravessamentos marcados por tempos de ruínas. A singularidade da travessia torna
possível a invenção, a insurgência de um novo modo de fazer perante a perda sempre
iminente. É como poder transpor uma impermanência inquietante em escritura, tal como
nos diz a paráfrase de Bruno Tolentino do poema A arte de perder de Bishop:
Artimanhas de Isabel Bispo
Uma Arte Toda Sua (Em paráfrase alheia)
Bruno Tolentino

A arte de perder vem com facilidade:
em tantas coisas há uma tal propensidade,
um tal amor à perda, que dá mesmo vontade
de perdê-las. De início, perde um item por dia:
molho de chaves, papelada, a hora vadia
esperdiçada -- perde e aprende a mais-valia
da arte desastrada de perder... Mais à frente
perde com mais audácia, sê bem mais diligente:
perde nomes, lugares, a viagem iminente
que ficou por fazer, entre um talvez e um quando.
Perdi o relógio de mamãe e um dia, olhando
minha última casa ir se juntar ao bando
das que se haviam ido, fiquei bem deprimida,
sofri, mas não morri. Afinal, é a vida.
A arte de perder, desastrosa e fingida,
despede-se mas volta: perdi duas cidades
(belíssimas!), um rio e, trêmula de saudades,
perdi um continente inteiro! Mas quem há de
esquivar-se a um mistério, se a arte de perder,
desastre ou não desastre, é algo inerente ao ser?
Perder-te, por exemplo, pouco a pouco esquecer,
ou já nem ver direito um gesto teu, um modo
todo teu de dizer... Aceito-o; não de todo,
é claro, algo se insurge, escapa, cai no lodo
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da enxurrada da vida, mas que se há de fazer?
Eu recomendo dar de ombros, pois perder
dói sim, mas (toma nota!) ensina-te a escrever.
No final das contas, é a perda que permite experiências que nos atravessam. O corpo
constitui-se assim como mapa que delineia escritas de vida, historiciza momentos,
percursos e trajetórias. Nesse trânsito, agora sobretudo, neste percurso que não é apenas
meu, é um percurso de muito mais vozes, chego a uma etapa que não entendo como ponto
de partida, senão de chegada, ou ainda como irresoluta ambiguidade semântica entre
partida – chegada, para que a continuidade também cumpra seu papel.
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Gostaria de iniciar minha fala fazendo alguns breves agradecimentos. Primeiramente,
gostaria de agradecer a Denise Coutinho pela parceria durante esses anos de doutorado.
Gostaria também de agradecer a Urania Tourinho-Peres por ter aceito compor a banca de
defesa, fico muito feliz com a sua presença aqui. E também agradeço aos professores que
compõem a banca de defesa. Em ordem alfabética: Camila Fonteles, Guilherme Massara,
Paulo Vidal e Suely Aires. Aproveito e agradeço mais uma vez pelas contribuições dos
professores na banca de exame de qualificação. Contribuições que na medida do possível
foram incorporadas à tese. Também agradeço aos colegas do Grupo de pesquisa Cones,
a professora Hebe Alves, que junto com Denise, está na coordenação do grupo, aos
colegas e professores do POSPSI (Programa de Pós-graduação em Psicologia da
Universidade Federal da Bahia). A minha gratidão também ao Colégio de Psicanálise da
Bahia, e, por fim, agradeço aos familiares, aos amigos e a todas as pessoas aqui presentes.
O título da tese é “Faces contemporâneas da imaginarização: uma contribuição à clínica
psicanalítica”
O objeto da tese é a noção de imaginarização e o estado depressivo neurótico na
contemporaneidade. Antes de falar sobre a noção de imaginarização e o estado depressivo
neurótico, gostaria de abordar a constituição do sujeito na psicanálise, uma vez que assim
será possível melhor compreender essas noções.
Na teoria e clínica psicanalítica, o sujeito constitui-se a partir da perda de objeto na
entrada no mundo da linguagem. Essa perda é relativa a uma experiência mítica de
completude entre a criança e quem ocupa a função materna. No momento anterior à
entrada na linguagem, a função materna é ocupada por quem interpreta necessidades da
criança com cuidados e afeto. Essa experiência é parcialmente perdida com a entrada no
universo simbólico, uma vez que a criança começa a fazer uso da linguagem própria, a
demandar, sem que necessite da figura parental para interpretar o seu choro, por exemplo.
A entrada na linguagem ou passagem pela castração institui o lugar fundante da falta que
permite ao sujeito demandar. É o lugar da falta que torna possível também o desejo operar
como motor propulsor. O desejo não tem objeto, ele constitui-se em torno dessa falta e é
o que faz mover a vida humana, uma vez que não há nada que possa preencher ou suturar
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essa falta. É a partir dessa falta primordial, desse desejo nunca realizado, que o sujeito se
movimenta e continua constituindo-se ao longo da vida.
Os três anéis entrelaçados foram a forma que Lacan usou para apresentar o que ele
chamou de nó borromeano e que figura aquilo que Freud denominou realidade psíquica.
O enlace ou enodamento das dimensões imaginária, simbólica e real constitui a sujeição
à linguagem. O registro do imaginário diz respeito à constituição da imagem própria, da
instância do Eu, a partir do Outro e se inicia em um momento lógico anterior à entrada na
linguagem. O simbólico, por sua vez, é o campo da linguagem, o modo particular de cada
um articular o tesouro dos significantes, como diz Lacan. Embora essa entrada seja
universal, há um modo particular e singular pelo qual o sujeito lida com a língua, com o
recurso discursivo. Já o registro real é o que não pode ser representado, não encontra
representação simbólica ou imaginária e é da ordem do traumático, do inexplicável e
inominável. A definição de trauma na psicanálise tem relação com algo que surge de
modo inesperado, algo que se irrompe na realidade e não tem como ser articulado
simbolicamente. Embora não haja hierarquia entre essas dimensões, é possível falar em
prevalência de uma dimensão sobre a outra, em determinadas situações da vida. É por
meio da prevalência imaginária que damos contornos à noção de imaginarização e àquilo
que pode derivar dessa prevalência na contemporaneidade.
A noção de imaginarização aparece apenas em três momentos do ensino de Lacan.
Pinçamos e redimensionamos essa noção. A partir de elaborações freudianas e lacanianas,
exploramos o termo. O termo aparece pela primeira vez no Seminário 4 no momento em
que Lacan (1957/1995) aborda fantasias do Pequeno Hanns ao ressaltar que “consiste em
imaginarizar sua irmã, fantasiá-la” (p.395). Depois o termo reaparece nos Escritos, em
seu texto “Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano”. Neste
texto, também em referência à função imaginária da fantasia, Lacan (1960/1998) afirma
que o sujeito “imaginariza alternadamente um desses termos em relação ao outro”
(p.840). Já no Seminário 10, Lacan (1963/2005) é enfático ao destacar que se trata “[...]
precisamente de instituir uma outra forma de imaginarização, se assim posso dizer, na
qual se defina esse objeto” (p.50), objeto perdido. Desse modo, escolhemos dizer noção
e não conceito, porque se trata de breves alusões ao termo. É uma noção derivada da
categoria lacaniana de imaginário, que, por sua vez, é derivada do conceito freudiano de
narcisismo.
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Nosso interesse nessa noção foi abordar questões narcísicas contemporâneas que surgem
na cultura e reverberam na clínica. Portanto, esta pesquisa é teórico-clínica. Ela nasce a
partir de questões que emergem na clínica.
Tratamos de duas questões a partir da imaginarização: prevalência imaginária e relação
do sujeito com o objeto representativo da perda. Esse objeto não possui consistência,
tampouco materialidade, apenas representa o lugar da falta. O que chamamos atenção na
imaginarização é a tentativa do sujeito de buscar, no objeto representativo da falta, a
imagem do objeto de desejo. Nessa tentativa de buscar um complemento para a falta, o
valor do simbólico é deflacionado, o que pode conduzir o sujeito a um excesso de gozo.
A depressão neurótica na psicanálise é tratada como um estado transitório que pode
apresentar-se na vida de qualquer sujeito. O estado depressivo, assim como a noção de
imaginarização, tem relação com a perda primordial e é diferente da melancolia, que não
será abordada aqui na apresentação embora explicitemos essa diferença na tese.
Freud aborda os temas da depressão e identificação no texto a “Psicologia das massas e
análise do eu”. Ele aponta o encontro entre as dimensões imaginária e simbólica na
depressão neurótica. Aí pode emergir uma tentativa do sujeito de reaver uma suposta
imagem ideal, que em um tempo mítico, satisfez uma ideia de unidade. Desse modo, o
sujeito encontra dificuldades para atender as elevadas e ilusórias exigências do ideal,
afastando-se do lugar de desejante, que pode configurar-se como expressão de uma das
formas de angústia. Em consonância com Freud, Lacan aborda o Um da imagem, a ideia
de imagem unificadora, na tentativa do sujeito de perseguir uma suposta ideia totalizadora
do Eu. Só que ao buscar um complemento para a falta, o sujeito pode cair num estado
depressivo.
A tese é composta por seis artigos. Para esta apresentação, escolhi um verbo para
representar cada artigo e falarei a partir desses verbos.
O verbo que escolho para o primeiro artigo é “imaginarizar”. Este verbo atravessa todos
os artigos, mas é no primeiro artigo que lançamos a ideia de imaginarização como
processo em torno da tentativa de unificação do sujeito ao objeto perdido à medida que
reduz a dimensão simbólica. É também nesse artigo que a noção de imaginarização pode
ser melhor delimitada como um mecanismo, eminentemente imaginário, que pode levar
à supressão do desejo ao encontrar aderência em um modo prevalente de gozo.
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A maneira como o imaginário produz equívocos constitui uma via importante no manejo
clínico a partir do modo como o sujeito agarra-se ao imaginário ao acreditar na sua
consistência. Afinal, a questão de que se trata na análise não é sobre o imaginário em si,
posto que seu funcionamento não ocorre de forma isolada no nó. O que nos interessa na
imaginarização é o movimento de afirmação de si por meio da tentativa de encontrar a
imagem do objeto de desejo no objeto perdido. Diante dessa suposta supremacia da qual
o sujeito neurótico tenta se valer, com pouco estofo simbólico, o que parece sobrepor-se
é o gozo solitário induzido, e mesmo forçado, pelo processo de imaginarização.
O verbo do artigo 2 é “segregar”, mas poderia ser também vilipendiar, violar, aviltar,
ultrajar, usurpar, desrespeitar, ações derivadas de mecanismos de intolerância, segregação
e violência e que são também parte da constituição do sujeito, nessa escolha forçada de
submeter-se ao Outro da linguagem, às injunções da cultura. A construção subjetiva é
sempre atravessada pelos anseios de uma época e de um tempo, cabendo a cada um de
nós a responsabilidade pelas escolhas que fazemos. A face contingente da agressividade
pode variar segundo a maneira pela qual as estruturas simbólicas da cultura e das relações
são capazes de aplacá-la.
Como nos lembra Freud, os sentimentos mais pungentes, tais como inveja, ódio e
agressividade, derivam do narcisismo das pequenas diferenças e são direcionados para os
que mais nos assemelham e, por isso, nos ameaçam com tal semelhança, configurando
assim uma rejeição narcísica. Essa dinâmica de sustentação no gozo “deixa de lado o que
chamamos, simplesmente, de coisas do amor” (LACAN, 1972/2011, p.88), deflacionando
assim valores de respeito, solidariedade e empatia e, consequentemente, aumentando o
fosso da segregação.
O verbo do terceiro artigo é “idealizar” ou talvez reverenciar, tentar reaver uma suposta
imagem ideal na ilusão de encontro com uma ideia de unidade narcísica, ou ainda
perseguir um modelo, homogeneizar modos de satisfação ao diminuir o valor simbólico.
É no terceiro artigo que tratamos mais detidamente da hipótese da tese de que no âmbito
do estado depressivo neurótico, há predominância da imaginarização. A depressão surge
como vacilação da posição desejante diante da tentativa de perseguir elevados e ilusórios
ideais por meio da imaginarização. O sujeito tenta atingir esses elevados ideais, tendo
como efeito a impotência.
O verbo do artigo 4 é “especularizar”, posto que é através da imagem no espelho que o
sujeito se reduz simbolicamente; é por meio da imagem do duplo que o sujeito não
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reconhece o Outro como lugar de alteridade, como diferença. Nesse artigo, retomamos a
hipótese da tese e tratamos da prevalência do registro do visível em relação à falta no
estado depressivo, através do processo de imaginarização, para abordar o valor que a
imagem pode adquirir para o sujeito. Abordamos o que Freud denomina como delírio de
ser notado a partir do processo de imaginarização e propomos uma aproximação entre a
depressão e o gozo.
O verbo do quinto artigo é “corporificar”, poderia ser também dar corpo ao gozo, tornarse resto no corpo, encorpar-se, siderar-se, aniquilar-se. O “corporificar” aqui traduz a
redução simbólica, fazendo intensificar o real do gozo a partir do imaginário. Nesse
artigo, abordamos a dimensão que o corpo pode assumir no processo de imaginarização,
levando o sujeito a ficar submetido ao gozo do corpo, a fixar-se em uma posição de gozo.
O verbo do sexto e último artigo é “manejar”, seria “odiar” se eu tomasse aqui como
referência principal do artigo a pulsão de morte na gênese do sujeito diante da falta
primordial, ou ainda se eu tomasse como ponto principal do artigo o gozo que pode
derivar como impossível e inarticulável da imaginarização. Desse modo, falaria sobre o
ódio atrelado à posição do sujeito em relação ao mundo externo, ou seja, àquilo que o
sujeito arremessou para fora e atribuiu ao Outro. Afinal, não é surpresa poder encontrar
em todas as esquinas, especialmente nos tempos atuais, expressões das mais hostis ao que
ameaça o sujeito pelo que tanto tenta esconder e lança para fora. O sujeito rejeita e segrega
o que, de alguma forma, está nele mesmo. Mas prefiro pensar na dimensão de
possibilidade do verbo “amar”, que produz ressonâncias teóricas com o verbo manejar e
também compõe o ato analítico. É pela possibilidade de fazer o que Lacan denomina
como “um amor mais digno”, sem pretensão de preencher a falta, que podemos pensar
em saber lidar com esse mal-estar contemporâneo que (re)surge na clínica psicanalítica.
Ademais, penso na imaginarização como uma noção que expande os mapas de navegação
da clínica, uma ideia disparadora para tecermos possíveis relações entre os registros
imaginário, simbólico e real, permitindo ampliar o manejo clínico. Uma noção que alarga
o movimento, um processo que orienta o percurso.
A imaginarização traz em seu bojo um eloquente significante, capaz de traduzir arroubos
da miséria humana que (re)aparecem na cultura e reverberam na clínica contemporânea,
como estilhaços de vidros capazes de abrir cortes e feridas num cenário imaginarizado e
uniformizador, onde para quase tudo existe uma promessa de cumprimento de ideais,
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modos de fixar relações, códigos de condutas que recusam a diferença, porém o que
irrompe é o entristecimento, é a vida árida.
Dentro da lógica deste mundo em que vivemos, num cenário de formas e imagens
estanques, (re)surge uma dimensão política e social que faz intensificar o racismo, impor
modos conformizantes de relações e normas morais que promovem segregação e
exclusão, meios de aniquilamento. Questões que se agravam vertiginosamente nesta
situação de pandemia, escancarando sobretudo a desigualdade e injustiça social, que
sempre estiveram na frente dos nossos olhos e infelizmente compõem a história do Brasil,
num isolamento já existente e anterior à própria pandemia, quando nos havíamos
enclausurado em nós mesmos, nos apartado em muros artificiais, nas margens de nós
mesmos, de uma solidão individualista.
Freud já nos havia alertado em O mal-estar na civilização de que “a vida, tal como nos
coube, é muito difícil para nós, traz demasiadas dores, decepções, tarefas insolúveis” (p.
20). Diante dessa constatação inevitável, da impossibilidade de restituir perdas, das
irresolutas mazelas e misérias humanas, talvez nos caiba buscar “recursos” que não visem
eliminar diferenças, tampouco uniformizar satisfações. O excesso de gozo pode surgir
dessa tentativa de encontrar modelos imaginários e paralisantes, seguir padrões impostos,
destituir alteridades.
Penso na imaginarização também como uma via possível para interpelar esse excesso que
transborda no campo clínico, permitindo encontrar linhas da vida, costurar, tecer novas
tramas, insistir, apostar e viver a invenção, colocar em prática a via singular de cada um,
encontrar meios de conjugar diferenças, fazer laços, transformar tempos infaustos e
ordens impostas em um novo fazer. Um modo que possa diluir e cruzar fronteiras, um
modo não condicionado que torna possível acionar um fora de enquadramentos, pondo
em cena a dimensão da possibilidade de inscrição da singularidade através de um recurso
discursivo próprio. Por fim, penso no manejo da imaginarização como um ato analítico,
e também político, que pode operar como uma espécie de contrafluxo, fazendo frente aos
modos alienantes que nos aprisionam numa lógica de estagnação e mortificação, e
tornando assim possível situar a função política que o ato analítico pode efetuar na
produção de um agir singular.

