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Entre a história misteriosa da produção de um 
texto e a deriva incontrolável de suas  
interpretações futuras, o texto "como texto" ainda 
representa uma presença reconfortante, um 
paradigma ao qual nos arrimamos. 

Umberto eco 

Os Limites da Interpretação 
 

 
AS INTERPRETAÇÕES  
 
Desde que era linguagem, o ser humanos tiveram 

necessidade de interpretar seu mundo. Ou seja,  dar sentido às 
suas próprias experiências, expressões e relacionamentos com 
os outros e com os fenômenos naturais de seu ambiente. A 
instabilidade e  vulnerabilidade em que se encontrava (leia-se 
privação e frustração) o levou a tentar dar-lhe um sentido 
animista à realidade da sua existência, em um esforço para 
controlar o outro e evitar o perigo de desintegração ou 
exclusão. 

 
A formação do eu humano especular promoveu o 

desenvolvimento de uma função simbólica interpretativa com 
intenção - mais ou menos hostil -  desenrolada ao seu redor, 
que estabeleceu uma visão paranoica dos outros e seu mundo. 
Com esta "familiar visão imaginária do mundo", o sujeito 
poderia se unir e enfrentar os perigos tentando evitar a 
incerteza e o acaso. 

 
 



	  

INTERPRETAÇÃO HERMENÊUTICA 
 

 
Hermenêutica é a arte de interpretação de textos para 

definir o seu sentido "real". É a expressão, explicação e 
interpretação para entender, assim, um pensamento ou texto 
consciente. Especialmente, mas não só, a decodificação dos 
textos sagrados através da "interpretação literal ou investigação 
do significado das expressões utilizadas por meio de uma 
análise de significados linguísticos". Também através da 
"interpretação doutrinária, em que o que importa não é a 
expressão verbal, mas sim o pensamento". 

 
A hermenêutica desconhece o inconscientes e o prazer. 

	  
 

A INTERPRETAÇÃO PSICANALÍTICA DE FREUD 
 
 
Através da análise de histeria, Freud descobre as relações 

de desejo com a linguagem e os mecanismos do inconsciente. 
A descoberta freudiana de que as formações do inconsciente  
—sonhos, lapsos, e atos falhos— escondem um sentido latente, 
diretamente relacionado com o desejo inconsciente do sujeito, 
diferente do sentido aparente, afasta definitivamente do 
caminho de desenvolvimento proposto pela interpretação 
hermenêutica, e religiões, filosofias, ideologias e preconceitos 
de uma era. 

 
Freud foi servido das associações que os pacientes 

traziam de forma espontânea, para que surgisse de seu 
inconsciente as lembranças patógenas reprimidas para decifrar 
ou traduzir o sentido sexual e, assim, obter uma reconstituição 
da memória. O sintoma é então uma mensagem para ser 
decifrada. É inevitável que esta interpretação, que procura 
encontrar um significado reprimido ao sintoma,  dá valor para 



as formações do inconsciente do analisado e direciona a análise 
à criação de um excesso de imaginação e felicidade. Esta 
interpretação associativa simbólica procura encontrar sentido 
no sintoma e no discurso do analisado. Levando-se em conta 
um significante dono (S, por exemplo, a formação do 
inconsciente) do sujeito ($) que se dirige a um outro 
significante (S) e que por retroação desvela o sentimento 
reprimido de S, ligando assim os significantes numa nova 
cadeia (Figura 1). Mas isso não é o suficiente para agitar e 
remover o significativo estabelecido para o gozo. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figura 1: interpretação simbólica associativa 
	  

	  
 
Freud alerta para a dificuldade da interpretação uma vez 

que tais formações do inconsciente estão determinadas e se 
referem a várias cadeias associativas diferentes. Freud teorizou 
e advertiu que o analista não é alheio ao fenômeno que 
descreve, e  é envolvido com o paciente em um vinculo 
chamado de transferência, que inicia e orienta a procura de 
sentido. A partir daí, a interpretação se dá apenas por 
transferência, ou seja, a partir dela e em relação absoluta 
relação com ela. 

 
Freud percebeu a insuficiência da  interpretação 

associativa simbólica para operar sobre o fenômeno da 
repetição e pulsão de morte. 

 
 

	  
	  



	  

	  
O DISCURSO PSICANALÍTICO 
 
 
O dispositivo analítico cria as condições para o inicio de 

um novo discurso que permite aproveitar dos efeitos destes 
novos sentidos ou absurdo revelado, e que permite o sujeito 
saber sobre as condições de seu desejo inconsciente e os 
estereótipos de seus prazeres. 

 
Em contrapartida ao discurso ego (que é revelado como 

oposicionista, mentiroso, ostentoso e denegatório) e ao 
discurso superego (impositivo, controlador e ideal), o discurso 
analítico coloca em jogo e permite conhecer as pulsões e os 
significantes que nos moldam desde o início de nossas vidas, e 
que são repetidas no inconsciente, transferindo um passado 
esquecido ou reprimido,  ao vinculo analítico. 

 
Esta emenda do inconsciente na análise revela que, na verdade, 
pode ser transmitida uma falta;  algo com relação com o desejo 
inconsciente e suas causas, bem como o gozo enigmático e 
opaco, e com o real da pulsão. Outros discursos descritos por 
Lacan1 que suportam o laço social: o do professor, da 
universidade e o histérico, são maneiras diferentes de não 
querer saber de castração, diferentes formas de tratar o real e a 
impossibilidade da relação sexual. Daí a resistência à psicanálise 
na ascensão da ciência e da religião. 
	  

1 Lacan, Jacques. O reverso da psicanálise. 17. Seminário Barcelona: Pai- 
dós, 1992



 O analista é o produto de um discurso: o discurso 
analítico. Um discurso muito singular, uma vez que é o único 
que tem a capacidade e função para desvendar, evidenciar e 
liberar os efeitos da linguagem, a saber: 1º)  o inconsciente 
(estruturado como uma linguagem que satisfaz ou goza falando 
– e é expressão do significante na ação repetitiva), 2º)  a 
transferência (como a implementação do inconsciente) e 3º)  o 
gozo singular, fantasmático e sintomático. Estes efeitos da 
linguagem respondem ao fato estrutural do discurso do ser 
falante e não são causados pela cultura. Além disso, o discurso 
analítico tem a possibilidade e função de expor a alienação do 
sujeito ao discurso cultural. 
 

O analista dirige o discurso psicanalítico — a partir de seu 
silêncio — desde o local de seu agente  posição de semblante do 
objeto real da unidade (objeto a) que causa  o desejo sobre o 
sujeito. Então, faz com que a divisão do sujeito ($) se coloque em 
ação e gere uma enorme produção significativa: o faz perguntar-
se, lembrar-se, fantasiar, reconhecendo a produção dos 
significantes que determinaram a sua história e os seus traços 
simbólicos ideais. A integração ao seu discurso das formações do 
inconscientes, dos lapsos e do efeito inevitável da criação poética 
que contém, como resultado de um novo sentido, desconstruindo 
a intencionalidade de seu discurso consciente, levando a gerar um 
conhecimento mais próprio; um conhecimento da existência do 
inconsciente e sobre os determinantes significantes de sua 
história, e também sobre o seu gozo fálico e seu fantasma. Mas 
esse conhecimento é adquirido pelo analista, naturalmente 
sujeito, que também toma o lugar da verdade reprimida gerada 
por esse discurso. É assim que o analista, a partir daí, "usa" o 
conhecimento inconsciente que o analisado tem sobre seu gozo,  
misturando longamente em transferência, para reconstruir uma 
verdade do sujeito, favorecendo não somente o retorno do 
reprimido, mas também o encontro com o limite do real (figura 
2). E o faz com uma intervenção no tratamento que produz um 
corte de estrutura e tem a força de ato analítico. O discurso ego 



	  

cai, então, contra o ato de corte e o analisado pode reconhecer, 
por meio deste ato, sua divisão subjetiva entre o conhecimento 
das palavras e das perdas de gozo que, revelando o real, 
impossível dizer. 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figura 2: fórmula do discurso psicanalítico 
 
 
 
 

	  

  * Agente: Se o analista é semblante do objeto a > 
> Outro: O desejo do analisado (sujeito dividido ser falante $)> 
-- Repressão -- 
> Verdade: A verdade sobre o que se sabe de seu gozo > 
> Produção: Produz significantes do inconsciente: lapsus, 
sonhos, etc.) S1



	  

O ATO ANALÍTICO	  

	  
	  

Desde 1967, Lacan substitui o conceito freudiano de 
interpretação pelo do ato. O ato psicanalítico é, em qualquer 
análise, um ato significativo, ou seja, uma intervenção do 
analista no tratamento, baixa de transferência, que produz um 
corte de estruturação. Um ato que cria um efeito de liberação 
que, aliás, permite que o sujeito, sempre après-coup, sinta-se 
transformado em relação ao que era antes do evento. Lacan 
desenvolve este tema no seu XV Seminário: O ato psicanalítico. 
	  

Um lapsus (do analisado ou do analista), um desenho, 
uma música, um jogo, uma escansão, uma interpretação de um 
silêncio, uma pontuação, uma interrupção do discurso ou da 
sessão, uma sessão curta, têm valor agir se o sujeito pode 
reconhecê-los (em uma recuperação real significativa) que deu 
um passo em falso e reencontrar em tais atos sua divisão de 
sujeito causada pelo objeto perdido (o objeto a). Divisão entre o 
conhecimento das palavras e recuperar gozo perdido, que pensa 
ter recuperado o fantasma. O resultado do ato analítico é que, 
então, o sujeito sabe alguma coisa sobre o que lhe está a faltar e 
que ele próprio é um resultado desta falta. O objetivo da análise, 
sempre que possível, com a travessia e construção de espectro e 
conhecimento de provisão do analista, finaliza os últimos atos 
desta viagem. Este trabalho de análise produz efeitos 
reconhecíveis sobre o sofrimento dos sintomas, no prazer do 
corpo e do laço social do sujeito. Resolva os desajustes entre o 
real do corpo, o simbólico e o imaginário, produzindo satisfação 
de "saber-fazer-lá". 
 
	  

	  



	  

INTERPRETAÇÃO LACANIANA DA PSICANÁLISE  
 
A interpretação lacaniana não exclui a interpretação 

freudiana, —embora tenha um limite—,  mas sim lhe 
complementa. A interpretação analítica, como um ato, é uma 
intervenção inesperada do analisado ou do analista que 
permite que apareça no analisado um significado novo, 
revelador e diferente, do sentido manifesto que o sujeito dá ao 
seu discurso e à essas estranhas formações (sonhos, lapsos, atos 
falhos, etc.) às quais Freud chamou de formações do 
inconsciente. O ato analítico é o resultado do discurso 
psicanalítico, não podendo ser determinada de antemão. 

 
Com a suspensão da repressão que a interpretação 

produz, é restabelecida  continuidade de uma cadeia 
simbólica anteriormente censurada. Assim também 
consegue-se aclarar o desejo inconsciente reprimido, e 
evidência para o analisado sua divisão subjetiva, (causada 
por um enigmático objeto real do desejo), e do real, que é 
impossível ser dito. É impossível dizer ao que aponta para a 
interpretação lacaniana, tornando-se o sujeito delicado. 
Portanto, a interpretação lacaniana ultrapassa os limites do 
sentido sexual revelado, enfrentando o analisado com a 
inexistência da relação sexual que revela o real do gozo e a falta 
na estrutura; buraco que a própria linguagem introduz na 
realidade. Ausência que evita assumir frente à repetição , além 
do princípio do prazer. Para isso, a interpretação lacaniana, ao 
contrário  da freudiana, aponta para o gozo ligado às inscrições 
significativas primárias de sintomas e o gozo de sentido 
associativo, para soltar suas amarras no real do inconsciente 
indecifrável. O gozo ligado aos sintomas e ao  sentido, permite 
que o sujeito admita a coexistência com o real: sua castração, 
suas impossibilidades, solidão, contingências, seu destino 
mortal. Com o sinthome como apoio da atadura Real-
simbólico-imaginário, uma nova atadura com a dimensão do 



	  

real do gozo é estabelecida. 
 

A interpretação só funciona em transferência em 
concomitância com o desejo de analista intransigente. Opera 
quando o seu conhecimento não conhecido —seu 
conhecimento inconsciente—  o analisado é um sujeito: o 
analista (o sujeito suposto a conhecer). Agora, a ficção de que o 
conhecimento pode ser incorporado em um sujeito, inicia o 
jogo de exigências e decepções, de amores e ódios, 
característicos da transferência. Porém, o ato analítico e a 
interpretação na análise deve questionar e demolir a suposição 
de que há um sujeito que possui conhecimento. A 
interpretação não é a expressão de conhecimento, em qualquer 
caso se refere ao conhecimento analista não identificado com o 
sujeito: o conhecimento inconsciente do analisado sobre sua 
divisão subjetiva, sobre o objeto que faz com que seu desejo e 
gozo oferecido por este objeto, apontando o fantasma. 

 
A interpretação surge a partir dos ditos do analisado para 
retornar a eles. Opera: 1º) como citação — sendo que prospera 
com a extração dos significantes do analisado sua própria 
associação, 2º) como enigma, pela quebra do sentido gerado, e 
3º) é dizer meio em brincadeira com a polissemia da linguagem 
e com as equivocações, surpreende e cambaleia o concepto 
concebido, e põe em evidencia a divisão subjetiva. Esta divisão 
questiona, gradualmente, o sujeito suposto conhecimento do 
analista e empurra o analisa a desenvolver seu próprio 
conhecimento inconsciente. Mas o analisado se recusa a saber 
sobre a castração, sobre a sua solidão, seu gozo, sobre o real que 
o determina como sujeito, suturando esta falta de mil maneiras, 
com o pretexto de estar em uma única peça. Ele resiste a ama 
odiando o analista, supondo-o como  o sujeito de seu 
conhecimento e seu gozo inconsciente; resiste pedindo ao 
analista lhe exija algo, para depois dedicar-se a esta demanda se 
como se fosse objeto de seu próprio desejo, o desejo ao que tenta 



	  

se esquivar desta forma. O ato analítico e a  interpretação 
ameaçam as suturas. Por isso enfraquecem a figura de 
transferência desde o Sujeito suposto a Saber, que funciona 
como condição e   obstáculo da analise, avançando para o fim 
deste com destituição subjetiva do analista. Também 
enfraquecem a sutura que o fantasma opera na divisão subjetiva, 
implantando argumentos fantasmático e desnudando o objeto 
causa de desejo, sem mencionar-lhe qual é.  
 

É no discurso analítico onde o analista, desde seu 
silêncio, se coloca no lugar da aparência de ordem a causar o 
desejo do sujeito dividido para produzir significativa que lhe 
permitem resolver o seu relacionamento com a verdade 
subjetiva. Um conhecimento no lugar da verdade quer dizer a 
verdade sobre o que se sabe do gozo. 
 
      Um conhecimento (sem conhecê-lo) no lugar da verdade e 
de lá sai a interpretação. Um conhecimento inconsciente que só 
pode surgir a partir do assalto e da surpresa que a interpretação e 
ato analítico produzem. Chega espontaneamente, 
impensadamente, embora pareça de fato como se algo ou 
alguém que sabia que o tinha que ser feito naquele momento. 
Como se tivesse espirito, alma ou o conhecimento como uma 
interpretação "sábia", essa interpretação é feita em um momento 
e circunstâncias de transferências favoráveis para causar um 
efeito de sujeito.



	  

As Interpretações são os efeitos do discurso analítico e da 
estrutura de transferência. Eles são animados pela transferência 
e do desejo do analista. Uma transferência que faz Lacan dizer 
que não há dois sujeitos na análise (existem duas pessoas: 
analisados e analista).  Há um sujeito falante e um Outro (o 
inconsciente) que fala por ele com ele e é a partir desse lugar a 
partir do qual opera a interpretação. Neste sentido, podemos 
concluir que é o inconsciente decifrável que interpreta, mas 
dirigido pelo lugar vazio que encarna o analista. 
 

Lacan argumenta em O reverso da psicanálise: "Onde está 
o Nome-do-Pai é o nível em que o conhecimento (S2) faz função 
de verdade. O Nome-do-Pai, como uma função simbólica trata 
de cortar esta alienação do ego, onde será barrado o sujeito”. E 
acrescenta: "o pai morto é o que tem a custódia de prazer. 

 
Neste seminário, Lacan argumenta que a interpretação 

surgida no discurso analítico é uma questão desde S2 e é uma 
resposta desde a (Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: interpretação como pergunta e como resposta 
	  

(Interpretação = resposta 
Interpretação = Pergunta) 



	  

De	   S2,	   o	   conhecimento	   inconsciente	   no	   lugar	   da	   verdade,	   a	  

interpretação	  é	  um	  enigma	  (Lacan:	  "A	  interpretação	  é	  um	  enigma"),	  
tanto	  para	  o	  analisado	  como	  para	  o	  analista.	  A	  interpretação	  é	  uma	  

pergunta	   —	   igual	   a	   pergunto	   do	   inconsciente:	   Che vuoi?— que,	  
qual	  oráculo,	  faz	  com	  que	  perguntes	  ao	  analisado	  desde	  o	  desejo	  de	  
conhecimento,	   como	   pode	   responder	   a	   si	   mesmo.	   Responde	   com	  
uma	  formação	  do	  inconsciente,	  com	  um	  lapsus,	  com	  uma	  invenção,	  

produz	   um	   S1, um	   significante	   amo	   (Figura	   4).	  

	  

Desde	  S2,	  a	  interpretação	  é	  uma	  pergunta	  que	  faz	  associar:	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
(Lugar	  do	  Outro	  da	  palavra	  S2	  
Nome-‐do-‐Pai)	  

Figura 4: a interpretação é uma pergunta que faz asso



	  

A interpretação a partir de um (como semblante do 
objeto a no lugar do agente do discurso),  como silencio, como 
voz ou olhar, é uma resposta para a pergunta do analisado. Mas 
uma resposta  causa do desejo que faz perguntar. Lacan 
qualifica-lo desta maneira: "Você sabe que eu tenho uma 
resposta para tudo, por isso me pergunta. Não é dada mas que 
ao rico. " 
	  

A interpretação é uma resposta que faz fantasiar (figura 
5). Lacan assim desenha chama a esta fórmula do fantasma 
inconsciente: $ ◊ a. 

 
 
 

	  
	  
	  	  	  	  	  	  (Lugar	  do	  semblante	  do	  objeto	  a)	  
	  

Figura 5: A interpretação é um resposta que faz fantasiar 
	  

	  
	  

A interpretação como pergunta ou com o resposta é 
sempre um enigma tomado no âmbito do discurso do analisado, 
e também é uma citação tomada de seus textos declarados



	  

INIBIÇÃO, SINTOMA E ANGÚSTIA  
	  
	  

Considerando a apresentação de Lacan dos anéis 
enlaçados ao estilo Borromeo como apoio e estrutura da 
subjetividade, bem como as três dimensões,   não podemos  
deixar de pensar sobre a clínica também em três dimensões 
enlaçadas e inseparáveis: real, simbólico e imaginário. Portanto, 
não é o mesmo que interpretar a um analisado neurótico com 
uma inibição, um sintoma ou a angústia, ou a interpretar a um 
psicótico. 
 

Freud publicou em 1926 sua obra "Inibição, sintoma e 
angústia"2 Lacan acrescenta no seminário RSI3, que são três as 
formas do Nome-do-Pai que o denomina como tal: o imaginário, o 
simbólico e o real, porque nestes nomes onde se apoia o nó (em que 
se "denomina um quarto elemento".) 4 (Veja a Figura 6) 

 
Caracteriza ao real, como ex-sistência (o buraco do real 

representa a vida); ao imaginário como consistência; e ao 
simbólico também como buraco (que representa a morte da 
coisa que cria o símbolo e o substitui com a nominação e, 
também, porque há algo  reprimido de maneira primordial no 
simbólico, ao qual nunca damos sentido) 

 
	  
	  
	  

2   Freud, Sigmund, Inibição, sintoma e angústia.. Obras	  Completas,	  vol. 
20, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1993. 
3   Lacan, Jacques, Sem. 13 de maio de 1975, RSI, inédito. 
4   Lacan, Jacques, O sinthome, Sem. 23 (1975-1976), Ed. Paidós, Buenos 
Aires, 2006. 



	  

	  

	  

 
	  

Figura 6 
	  
	  
(O	  nó	  Borromeo	  de	  4	  elementos	  enlaçados.	  Os	  4	  registros	  da	  subjetividade)	  
	  
	  

As três formas do Nome-do-Pai são o sintoma, a inibição 
e angústia.	  
	  
 
SINTOMA: NOMEAÇÃO DO SIMBÓLICO 
	  

De acordo com Lacan, o sintoma é a nomeação do 
simbólico. "Ela ocorre no campo do real" e é o efeito resultante da 
intrusão do simbólico no campo do real, pelo que não para de ser 
escrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
A figura 7 é marcada com linhas vermelhas a intrusão do 
simbólico no campo do real; pintado em azul e o real do sintoma 
e o buraco do gozo do Outro dentro do nó do sinthome, tentando 
limitar  e rejeitar a intrusão para devolvê-la ao seu campo 
simbólico.	  
	  

	  
Figura 7 (Intrusão do simbólico no real)  
 
 

Minha hipótese5 é que o sinthome tenta ajustar, regular e 
estabelecer limites sobre a intrusão do simbólico no real, 
empurrando-o para o seu campo, desde o real do sintoma e do 
buraco no gozo do Outro (embora o gozo de Outro não existe, o 
corte de intervenções pode ser interpretado pelo imaginário 
perseguidor do analisado como certezas que respondem à 
vontade do gozo). 
 

Portanto, as intervenções do analista devem iniciar 
indagações e criar enigmas, que declarem o real, sempre dentro 
do quadro transferencial. 

 
	  



	  

O desempenho do psicanalista na fronteira entre o 
simbólico e o real está a intervir para pôr limites à amplificação e 
aumento do simbólico, abolindo o significado e o gozo 
envolvido, sendo que a transferência em si provoca a produção 
de sentido das formações do inconsciente. Cortar a sessão ou 
destacar o discurso, por exemplo,  é  uma forma de expressar 
uma ausência em ato, uma falta, uma letra no real da 
transferência, ou seja, os significantes para o qual o assunto é 
contido pelas contingências de seu encontro com o real de gozo, 
com o impossível de ser dito. Lacan indica: "... na medida em 
que o Real nó bem real, mas apenas refletido no imaginário, 
realiza uma série de inscrições, vemos que o inconsciente pode 
ser responsável pela redução dos sintomas." 6 

 
5Ver o meu trabalho: "Clínica da função paterna" O tratamento psicanalítico 
e  o s  s i n t o m a s  a t u a i s  XIX Conferência de psicanálise clínica, Barcelona, 
27 e 28 de novembro de 2010, Ed. Acto. 

	  
	  
INIBIÇÃO: NOMEAÇÃO DO IMAGINÁRIO	  

 
Na inibição existe uma intrusão do imaginário no campo 

do simbólico que causa uma limitação do papel do sujeito. Lacan 
caracteriza como "o simbolicamente imaginário" .7 
 

É a nomeação do imaginário, que pode produzir o efeito 
de interromper a função no sujeito, como resultado da intrusão 
da consistência imaginária no campo do simbólico.8 Como 
articulada por Freud em seu trabalho, é sempre assunto do 
corpo (do imaginário), isto é, da função. Freud descreve a 
inibição como uma limitação da função do eu (sujeito, para 
nós). 

	  
	  

6   Lacan, Jacques, Sem. 10 de dezembro de 1974, RSI, inédito. 
7   Lacan, Jacques, L’insu, Seminário 24, 15-3-77, inédito. 
8   Lacan, Jacques, RSI, Sem. 10 de dezembro de 1974, inédito. 



	  

	  
	  
	  
	  

 
	  

Figura 8 Intrusão do imaginário no  simbólico 
	  
	  
	  

Minha hipótese é que o sinthome (o quarto nó) tenta 
ajustar, regular e estabelecer limites sobre a intrusão do 
imaginário no campo do simbólico, empurrando seu campo, 
especialmente desde: o simbólico, o setor simbólico do sentido e 
a ex-sistência do gozo fálico (gozo da fala e do discurso). Na 
figura 8 é marcada com linhas verdes esta intrusão do 
imaginário no simbólico; e pintados de vermelho o simbólico, o 
setor simbólico do sentido, e a ex-sistência do gozo fálico dentro 
do nó do Sinthome, tentando limitar a intrusão e rejeitar esta 
intrusão para devolver-lhe ao seu campo imaginário. 

 
A atuação do psicanalista sobre esse lugar que faz 

fronteira entre o simbólico e o imaginário é intervir, a partir da 
ordem simbólica, sobre o excesso imaginário do sentido. Isso 
serve para enfatizar a aparência ou sector simbólico do sentido 
(uma vez que ambos os aspectos do sentido — imaginário e 
simbólico —se sobrepõem) tornando este o limite do simbólico 
em si mesmo e a utilidade e competência do significante, das 



	  

palavras e da sua organização simbólica. Ou seja, priorizar a 
clareza de qualquer mensagem, ou seja, a cadeia ordenada de 
significantes e manter a correta aplicação da gramática geral e 
do nível semântico-lexical e morfológico-sintático, evitando o 
equívoco (e sua possível interpretação ou associações), que seria, 
no caso de inibição, a inflação do aspecto imaginário do sentido. 
Respeitar a concordância gramatical adequada entre os 
elementos significantes utilizados na frase (concordância entre 
gênero e número, uso adequado dos tempos verbais, que afetam 
sempre o sentido). É  obter o sentido do discurso não só com a 
escuta do termo significativo (S1), mas também, e também, com 
a retroação de seu significado (S2) no contexto discursivo. 
Predominam as interpretações desde o campo simbólico. 
 

Quando retroceda a inibição, a falta, o lapsus, o absurdo 
e o desejo, surgirão e serão produtivos inevitavelmente, além do 
imaginário do sentido. 

 
	  
ANGÚSTIA: NOMINAÇÃO DO REAL 

	  

 
Segundo Lacan, "é a nomeação do real", vem do real. A 

angústia não o é sem objeto real. É o efeito resultante da 
intrusão do real no campo do imaginário e que impacta no 
campo simbólico. Lacan o define como o simbolicamente real, o 
que do real  é conotado dentro do simbólico. 9



	  

 
 

 

Figura 9 
 
 
 

Lacan ressalta: 
 
"... É essa angústia que dão sentido à natureza da diversão aqui 

produzido pelo revestimento colocado na superfície, o revestimento 
Euleriano  do real e do simbólico" . 10 
	  

Na Figura 9 é marcado com linhas azuis intrusão do real 
no campo do imaginário; de verde o imaginário do sinthome, e 
em vermelho a consistência do sentido (em seu aspecto 
imaginário e simbólico), tentando limitar e rejeitar a intrusão e 
para a devolver ao campo real. 

 
Minha hipótese é de que o sinthome tentar ajustar, 

regular e colocar limites para tal intrusão do real no campo do 
imaginário e do simbólico, empurrando-o ao seu campo, a 
partir do imaginário e a consistência de sentido (no seu aspecto 
imaginário e simbólico) 
	  

9   Lacan, Jacques, L’insu, Seminário 24, 15/3/77, inédito. 
10   Lacan, Jacques, Seminário 10/12/1974, RSI,	  inédito



	  

 
       A atuação do analista sobre este lugar que faz com que a 
fronteira entre o real  e o imaginário é colocar limites com 
uma intervenção competente a partir do imaginário, por 
exemplo, com a sua própria presença física, e com seu 
discurso simbólico; em situações de grande angústia ou 
sofrimento, dando ao analisado um apoio ego, uma postura 
compreensiva  e de apoio, uma explicação com  um discurso 
que visa também estabelecer uma ordem simbólica. Dando-
lhe um sentido imaginário (cobertura imaginária de um  
aspecto real), o analista tenta  limitar e rejeitar esta intrusão, 
para devolvê-la ao seu campo real. Predominam as 
interpretações do imaginário.



	  

 


