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Desejo, Demanda e Amor 

Taciana de Melo Mafra 

 

Para percorrer este assunto sobre o qual desde sempre as preocupações filosóficas 

especularam e a literatura não cessou de abordar, é a princípio inevitável circunscrever de que lugar 

ele será tratado, ou seja, qual o divisor de águas que delimita o campo dos conceitos psicanalíticos.  

Perguntar pelo campo dos conceitos já estabelece em alguma medida um ângulo como 

resposta, pois de dentro da psicanálise estes termos tornam-se conceitos. 

 Falar de conceitos psicanalíticos é falar do legado freudiano, e esta construção não se 

consolida senão pela via da articulação de um conjunto de elementos que, pelo rigor científico com 

que é concatenado, funda-se e faz-se reconhecer como tal. 

Partindo dessa constatação de que um conceito para ser psicanalítico precisa estar em 

relação com uma série de outros conceitos que possuem igualmente o mesmo estatuto, chegamos ao 

ponto de situar a ordenação que estes termos encontram quando da perspectiva daquele que funda o 

campo da psicanálise, que é o conceito de inconsciente freudiano. 

Aí está dada a teia do “discurso psicanalítico”, proposto por Lacan, e que conduz a uma 

teoria do “desejo inconsciente”. Distinguiremo-lo do discurso filosófico, do discurso metafísico e 

do discurso empirista. O primeiro, apontemo-lo como o campo onde se constitui uma investigação 

rigorosa, que busca um saber demonstrativo constituído de certezas, e no entanto, marcado de 

dúvidas, para fazer valer a eficácia de qualquer possível resposta. O saber, portanto, seria uma 

tendência desse ser que o investiga para um bem absoluto.  

A procura de uma resposta como esta, então, supõe a falta deste saber e daí resulta que o ser 

daquele que o questiona é desejo.  

O discurso metafísico é suportado pela lógica do Divino, ditame das necessidades e 

imperativo das causas e dos princípios. Aí tudo encontra sentido e o ponto de vista do Todo. 

Para o discurso empirista os desejos nada mais são do que necessidades. O objeto será 

sempre ilusório e especular sobre ele tentando precisá-lo, mera alegoria. 

Portanto, está posto que no discurso filosófico que questiona o ser do homem como desejo 

há uma falta radical do bem absoluto e, ao mesmo tempo, a miragem deste bem como ideal. 

É justamente esse questionamento filosófico - que mostra o homem em seu ser - que seria a 

posição da teoria do inconsciente, ou seja, o “discurso analítico” de Lacan. 

Mas, para isso, Lacan é levado a precisar o termo desejo na relação com o inconsciente e o 

faz assumindo a descoberta de Freud, para quem a prova possível para o inconsciente seria 

experimental. 
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Freud, em sua fidelidade ao científico e marcado pelo racionalismo, pensava a psicanálise 

como uma vereda da ciência experimental. Mas aí encontra toda uma gama de problemas 

intransponíveis, pela dificuldade de fazer depreender o inconsciente com precisão. 

É por essa razão que a idéia do inconsciente foi tão rejeitada por tantos homens da ciência e 

até da filosofia. 

É, portanto, para escapar dessa encruzilhada que  Lacan recorre à dedução do inconsciente 

pela via da linguagem, onde se fez a possibilidade da demonstração. 

Desta forma Lacan encontra um caminho entre o que dá conformidade ao Ser e à 

Linguagem, sustentando a posição freudiana ao discurso filosófico, pois se o desejo existe, a 

plenitude é radicalmente impossível. 

Juranville nos fala dessa topologia, propondo uma síntese que diz de outra forma que, se no 

discurso empirista não existe verdade, no metafísico existe uma verdade total, no filosófico uma 

verdade total e uma parcial, no discurso psicanalítico o que existe é uma verdade, mas somente 

parcial, ou seja: a teoria do inconsciente. 

A intenção freudiana jamais esteve sintonizada com as normas sociais ou morais, mas 

esteve sempre atrelada à confrontação do sujeito com a verdade de seu desejo. 

No entanto, o ponto em que Freud é levado a essa descoberta infernal, o ponto em que o 

inconsciente faz vértice com o confronto com tal desejo não está articulado em sua obra desde os 

primórdios. 

No final do século XIX, Freud, apesar de estar diante do desejo em seu encontro com os 

neuróticos, não estabelece, nesse tempo de cenário do seu combate com Janet sobre a neurose, o 

termo desejo como recorte de suas  articulações. 

Falava em conversão, para diferenciar seus postulados sobre a histeria dos de Charcot e 

Janet, e nesse momento do desenvolvimento de sua obra, o termo energia psíquica era a senha de 

acesso a suas questões. 

Nessa época, para Freud o sexual era pensado como atividade específica, o que havia de 

paradoxal às funções psicológicas e aos comportamentos descritivos. 

Em 1907, em “Atos obsessivos e práticas religiosas”, Freud fala de medidas de proteção, 

recalcamento de moções pulsionais, prazer, gozo sexual e defesa de ações proibidas, em torno do 

que chamava “renúncia ao exercício de pulsões constitucionalmente dadas.” 

E o que Freud encontrou que fez com que urgisse para ele o imperativo de situar esse tão 

antigo desejo? 
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Em um texto de 1913 chamado Psicanálise e Ciências Sociais, Freud convoca todos a 

pensar sobre as articulações possíveis dessa “Ciência Nova” com as demais, apontando uma 

interseção em suas preocupações, a saber, o “Mal-estar”, para ele constituído pelo recalque. 

Ora, quando falamos em recalque, falamos em hominização, que é mesmo esta condição 

posta pelo seu efeito, a inserção simbólica. 

Decorre que desse recalque fundador do humano só podemos falar articulando-o com aquilo 

que faz por onde haja de existir o desejo. 

Logo nos primórdios de seus estudos da histeria, Freud entreviu que aquela concepção 

médica do fenômeno, tão dada ao deboche, não era, como se fazia parecer, uma performance 

deliberada. Não se tratava de um querer pelo qual tais mulheres devessem se responsabilizar, visto 

que se tomavam de fingimento. Havia ali uma força qualquer desconhecida e propulsora do ataque, 

que mais tarde se revelou para ele como tendo em seu fundamento o desejo. 

Então temos aí uma distinção radical desse desejo que se distancia peremptoriamente do 

estatuto do querer e da necessidade.  

Encontramo-nos, assim, no terreno do inconsciente, diante do qual Freud estabelece o 

marco do advento do humano pervertido da ordem natural, harmonizada na funcionalidade 

simétrica do instinto que tem instantaneamente um objeto à espera da necessidade. 

Ao humano está dada a dramática condição da criação, já que terá incondicionalmente de 

forjar perenemente um objeto que represente a falta radical da disparidade entre a pulsão e seu 

objeto.  

A essa “Pulsão” Freud atribuiu a mitologia da psicanálise, já que está situada num ponto 

irredutível dessas articulações. 

O desejo, enquanto tal, está contido na marca da relação com a pulsão, e esta funda-se numa  

assimetria com o objeto. 

Mas quando é que o desejo se apresenta nas articulações de Freud? 

Na Interpretação dos Sonhos introduz-se a expressão wunscherfüllung, isto é, realização-de-

desejo, e junto com ela a idéia de realização alucinatória, que alude à de desejo. 

No capítulo 7, Freud, discorrendo sobre o modelo do aparelho psíquico, descreve o desejo 

como revivescência de uma inscrição de satisfação original,  impulso que evoca a percepção do 

primeiro objeto de satisfação: “uma repetição da percepção que se achava ligada com a satisfação 

da necessidade.” 

Nesse aparelho, portanto, desejo é tomado como “catexia alucinatória da lembrança de 

satisfação”, formando com essa alucinação um eixo que, às vezes, mais parece de equivalência, 

quando, no entanto, porta uma relação de contigüidade. 
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Mas Freud também usa nesse artigo o termo wunsch para caracterizar as partículas que se 

articulam pela elaboração onírica, o que dimensiona uma operação própria ao registro primário 

distinta do secundário, e logo faz entrever que mais do que uma realização de desejo existe aí um 

desejo trabalhando, um desejo que é propulsor. 

No entanto, deve haver algo que relacione esses dois registros, e Freud irá pensar em 

desejos ocasionais e desejos infantis ou formadores do sonho. Os primeiros então seriam a via 

através da qual os segundos se realizariam. 

Designando pelo singular esse desejo que se realizaria através de desejos ocasionais, Freud 

também o chama de desejo infantil ou, ainda,  pulsão e atribui sua  emergência a uma representação, 

postulando uma intemporalidade própria na relação com o  princípio de realidade. 

Indo por esse caminho, constatamos que o termo mais elaborado para Freud sobre o desejo 

está no ponto em que o relaciona com a sexualidade infantil, fazendo desse ancoradouro aquilo que 

produz o sonho a partir de uma insatisfação que se representa na linguagem do pulsional. “O sonho 

é um ato psíquico completo, sua força pulsional é em todos os casos um desejo a realizar”. 

Temos então de admitir que em Freud falta a articulação de uma teoria do desejo, e que é 

isso que Lacan toma para si: formular, do ponto em que isso fica à deriva em Freud, uma teoria do 

desejo. 

E se para Freud a tentativa de teorizar sobre o desejo teve como resultado a referência a 

uma primeira satisfação, para Lacan esse arsenal  é tomado como uma mítica relativa ao avatar do 

biológico no desejo. 

Sim, pois é mesmo desse ponto mínimo que nos é dado pensar a hominização, o ponto onde 

para além do natural estamos atravessados por esse desejo. 

Mas, como acompanhar Lacan, dada essa vereda freudiana? 

Primeiro, Lacan estabelece uma ruptura para a idéia de que haveria equidade entre o 

pulsional e o desejo, apontando, nesse sentido, desde os primórdios, aquilo que nos propomos a 

elaborar aqui, a saber, que o desejo é marcado de uma relação intrínseca com a ordem do biológico, 

dadas as necessidades e com a ordem linguageira da demanda de amor. 

Estão aí os três conceitos tomados para este nosso trabalho de hoje. 

Continuemos, no entanto, no trilho da articulação fundamental construída por Lacan que é 

esta teoria do desejo. 

Em 1964, em seu Seminário sobre os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, Lacan 

diz que há algo que situará de forma a estabelecer uma função mais geral a esses conceitos, a saber, 

o inconsciente, a repetição, a transferência e a pulsão, algo que os engloba e que demonstra seu 

valor operatório. A iso ele chamará a função do significante. 
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Lacan sublinhará o percurso de Freud, que através das histéricas, dos seus sintomas, 

chegará ao desejo. Destaca que isso Freud o faz ao ouvi-las falar, conectando neste ponto que, se a 

histérica ao falar constitui seu desejo, expondo-o aos olhos do Outro como desejo insatisfeito, 

revela para ele, desta forma, a relação do desejo com a linguagem. 

O apelo à satisfação das necessidades vitais do homem é sempre endereçado a um Outro, e 

por isso mesmo ganha um estatuto de demanda de amor. 

Mas tal demanda jamais poderá ser atendida em absoluto, o que faz por onde se sublinhe ou 

repita o perdido, na impossibilidade de haver uma ordem biológica que se baste a si mesma. 

Este Outro, portanto, seria o lugar de onde, na impossibilidade de responder simetricamente 

a uma demanda, estrutura-se a relação do sujeito com a linguagem. 

O desejo, portanto, é algo constituído nesse vértice entre a necessidade e o amor, do ponto 

em que tal necessidade se transforma em demanda por sua contingência insuficiente e este amor é 

alienado por esta necessidade.  

O desejo, podemos pensá-lo como algo constituído imaginariamente, enquanto essa 

demanda condena o homem ao simbólico, por esta via. 

Assim se dá o salto de Lacan a partir da referência freudiana do desejo, enquanto retorno 

alucinatório do objeto, sublinhando a inadequação e a falta do objeto como constitutivas da 

linguagem. 

Já vimos que desde Freud está dada a virada do que toma o desejo como um fato biológico, 

algo da ordem da necessidade e do campo do natural, para tratá-lo como um fato de linguagem. 

Temos issto bem demarcado n’”A Interpretação dos Sonhos”, marco que define que a expressão dos 

desejos só se pode revelar no trabalho de interpretação ao nível da linguagem. 

É diante disso, admitido por Freud desde os primórdios de sua obra, que Lacan fará a sua 

grande aposta. 

“O Inconsciente é estruturado como linguagem.” Estamos diante do principal aforismo 

lacaniano, do qual devemos extrair as conseqüências relativas à articulação da teoria do desejo. 

Encontramos no desejo uma peculiaridade que é esta de, naquilo que possa parecer 

insuficiente, a saber, o fato de jamais encontrar um objeto que lhe corresponda, efetivar sua 

eficiência na medida em que se torna indestrutível. 

Mas como se dá essa engrenagem de um desejo perene, para o qual não há objeto possível 

no nível da linguagem? 

Lacan vai dizer que a presença do desejo é a articulação temporal de um significante com 

outro significante, ou seja, a cadeia significante. 
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Então o desejo estaria posto na cadeia significante, e já dissemos que a ele faltará um 

objeto. Mas como caracterizar esse desejo? 

Até aqui, portanto, podemos sintetizar dizendo que desde Freud o objeto do desejo é 

perdido, uma falta que se presentifica. 

Em busca da realização desse encontro decorrerá uma série substitutiva que manterá a 

condição faltosa desse objeto, uma rede tecida pela contingência faltosa e, portanto, deslizante 

perenemente. Isso estabelece a irredutibilidade do desejo à necessidade e constitui a operação que 

Lacan chamará de metonímia. 

O desejo é da ordem do simbólico e pressupõe a cadeia significante. Esta cadeia 

significante, por sua vez, é engrenada na relação com o significado e segundo dois eixos: de 

contigüidade e de similaridade. 

Metáfora e metonímia representam os dois processos, respectivamente, e correspondem em 

Saussure ao eixo paradigmático e sintagmático, que executam no 1º caso a substituição de um termo 

pelo outro e no 2º caso possibilitam a idéia de contexto e de ligação. 

Para prosseguirmos, não podemos deixar de introduzir a célebre elaboração lacaniana de 

real, simbólico e imaginário. 

Antes de galgar o plano simbólico, o desejo se estatui no plano do imaginário na referência 

ao outro ou na imagem do outro que o constitui. 

Aí encontramos a formulação de Lacan da fase do espelho, a partir da qual ele afirma que “ 

o desejo do homem é o desejo do Outro”. 

Então temos que o desejo não é outra coisa senão aquilo que faz passar ou tende a fazer 

passar do segundo significante para o primeiro. 

Tomaremos esse “um” e esse “outro” como termos que estabelecerão o circuito dessa 

cadeia, que é a própria cadeia do desejo. 

Lacan designa, portanto, S1 ou significante unário ao primeiro significante, aquele que 

aparece como desejável, e S2 ou significante binário a esse outro significante a partir do qual o 

primeiro pode se estabelecer em sua significância. 

Concluímos desse ponto que ser, segundo o significante, é efetivamente desejar e que o 

significante desejável não é o “um” em si mesmo, mas se constitui a partir do outro significante. 

O que resulta é que dessa forma é dado o modo de ser desejável e, conseqüentemente, uma 

radical desilusão, ou seja, S1 só se torna desejável a partir de S2. Impõe-se, assim, a condição 

irrefutável da singularidade do desejo e, por isso, Lacan dirá que o significante em relação ao objeto 

nele desejado é sempre um semblante. 
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Talvez seja pertinente recorrermos a uma imagem do cinema, que com sua expressividade 

tão próxima da onirologia ilustra tão bem certas construções psicanalíticas. 

Há um filme de Buñuel, chamado “Esse obscuro objeto do desejo”, que parece conter a 

essência de que aqui estamos tentando dar conta, que é essa evanescência do objeto do desejo 

humano, tão imperioso por ser indestrutível. 

Trata-se de um homem e uma longa trajetória, verdadeiro crochê de agulha enigmática 

conduzido na direção de uma mulher por um tal propósito obstinado que faz disto todo o sentido. 

É assim que penso esse filme. No cerne de toda sua matéria plástica, trata-se de apontar um 

sentido, ou seja, as vicissitudes de um desejo. 

O que de curioso e espetacular se monta é que aquela mulher, obstinadamente perseguida 

por esse homem tomado de amor, é representada por duas atrizes.  

Esse recurso é mesmo assombroso, pois confere o caráter de estranheza ao espectador, que 

às vezes nem percebe o truque. 

Mas é dado que a cada vez que esse homem se aproxima dessa mulher e  dela fica muito 

perto, como se ocorresse uma ligação, a atriz é mudada, e novamente um conjunto circunstancial da 

trama o fará, mais uma vez, reconduzir-se a uma tal procura. 

Vale a pena ver esse filme, e uma tal plastia dessa obscura e fugidia propriedade do 

simulacro de um objeto inexistente para o desejo humano. 

Já é tempo de passarmos às articulações que nos propomos entre os conceitos deste nosso 

encontro. Mas, para seguirmos adiante, retornemos antes ao princípio. Parece que é sempre assim. 

Freud situava o desejo entre os termos Eros e Libido. 

Ocorre que o termo Eros era utilizado por ele indiscriminadamente como relativo ao amor, à 

pulsão e ao desejo. 

No entanto, isso remete a um equívoco que declina de suas próprias construções, pois ele 

mesmo nos ensina que para a pulsão o objeto não tem a menor importância.  

Então, quando aludimos ao pulsional, situamos no sujeito uma exigência peremptória que 

não depende do consentimento do Outro. 

Assim, temos que a pulsão é exigência e não demanda ao Outro, o que é da ordem do Real 

em conexão com o Simbólico, sem mediação do Imaginário.  

O amor, no entanto, é aprisionado ao signo do amor do Outro, logo intrínseco à demanda. 

A libido seria, em Freud, este quantum de energia possível de ser investida num objeto, algo 

relativo à regulação do princípio do prazer e que, portanto, estaria anelada ao conceito de desejo e 

não de pulsão, já que suposto o objeto.  

Lacan propõe uma escritura da evanescência da demanda:  
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                 S ◊ D 

Toda demanda, portanto, se faz de uma falta no sujeito, que, segundo Lacan, pede 

testemunha de que lhe falta algo, e que ele representa  da seguinte forma: 

             D 

    S 

Então temos que, segundo Freud lido por  Lacan, o avatar da demanda na clínica 

psicanalítica é transformar-se em desilusão. 

E como seria isso? 

Ao longo de uma análise, aquilo a que chamaríamos seu término  e que na experiência da 

clínica constatamos como algo difícil de conceituar, problemático e com que poucos analisantes 

acedem, seria o tempo em que essa demanda ao Outro deixa de existir. 

Essa posição do desejo na relação com o fim de análise diz de uma dessubjetivação onde, na 

relação com a palavra, se encontra um termo que Lacan chamará décalage, que poderiamos traduzir 

como hiato ou hiância, uma brecha impreenchível entre o que se quer dizer e o que se diz, encontro 

radical com uma falta constitutiva. 

Se com isso chegamos a nos aproximar do que Lacan dizia sobre subjetivação da morte, a 

que o fim da análise estaria submetido, chegamos também a entender que é por essa razão que ele 

irá dizer que há algo produzido nesse término, aquilo que denominou de sinthome, o anelo 

borromeano entre o simbólico e o Real, campo da pulsão. 

Já perto de concluir, é hora de carregarmos as cores para a operação propulsora dessa longa 

engrenagem – a castração. 

Freud e Lacan afirmaram que aquilo que falta é operado pela castração, e Lacan 

representava essa operação com (- ϕ). 

Esse objeto faltoso representado pelo falo, é em torno dele que se estabelece aquilo a que 

Freud chamou de estruturas clinicas, a saber: neurose, psicose e perversão. Sem incorrer numa 

digressão, é importante registrar que o desejo é sua insatisfação e é nisso que Freud calca o estofo 

para sua assertiva de que o núcleo da neurose é a histeria e que aquilo que determinará uma 

estrutura será o resultado da castração e da trama do circuito do falo enquanto representado pela 

linguagem. 

Por essa via das depreensões do campo da linguagem Lacan define que a hiância do desejo 

no fim de uma análise levaria ao bem-dizer, que não é dizer o desejo, visto isso ser impossível, mas 

um saber-fazer com a metonímia, ou seja, aquilo que remonta à posição fantasmática de estar 

oferecido ao gozo do Outro como objeto a, para uma posição onde o gozo é fálico, gozo da palavra, 
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produção de sujeito entre significantes. No entanto, do ponto de vista da transferência ficará sempre 

um resto, que não é outra coisa que um resta a dizer.  

Penso que esse é um caminho possível para percorrer aos trilhas de Freud e Lacan com os 

conceitos de desejo e demanda. 

Mas, e o Amor? 

O amor ocupou Freud desde os primórdios de suas construções psicanalíticas, enquanto 

esteve nesse tempo envolvido ele próprio num barulhento caso de amor. 

Todos os que conhecem a biografia de Freud têm notícia de quanto o amor é parte 

contundente em sua vida, logo não é de se estranhar que a isso tenha dedicado extensa parte de suas 

investigações. 

Além do mais, os primórdios da clínica psicanalítica nos contam mais um caso de amor, e 

desta vez, Breuer e Anna O. são os protagonistas. 

Mas o amor enquanto preocupação freudiana, como se introduz no conjunto dos construtos 

psicanalíticos? 

Freud recorreu a lieb para falar desse novo conceito. Lieb pertence no alemão à lingüagem 

corrente, mas ele a diferencia de verliebtheit, que significa paixão amorosa, enamoramento, para 

nomear esse novo conceito. Dizia que a língua criou a palavra lieb em suas múltiplas acepções – 

amor próprio, amor filial e parental, amizade e amor pelos homens em geral, apego a objetos 

concretos ou a idéias abstratas, e dessa forma seria mais apropriada ao uso que faria da palavra, 

dada a sua abrangência. 

É notório o apreço de Freud à cultura grega e é possível que a escolha dessa palavra porte 

essa relação, pois o termo philia é representado por quatro categorias, a saber: physikè, xénikè, 

hétairikè e a erotikè, que significam, respectivamente, amor consangüíneo, amor entre convivas, 

entre amigos e entre pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes. 

Freud encaminhará essa questão usando a palavra lieb, aproximando-a do Eros platônico 

que remete à sua relação entre os sexos com a força amorosa. Portanto, já mencionava o que tantos 

anos mais tarde Lacan iria sublinhar em seu texto sobre “A Transferência”, que é o texto do 

Banquete de Platão, em particular o discurso de Aristófanes, que conta o mito da divisão do ser 

humano pela metade como castigo de Zeus e o conseqüente fardo da procura perene da sua outra 

metade. 

No texto freudiano, como já vimos, Eros, Libido, Pulsão e Desejo eram conceitos que 

muitas vezes se confundiam, mas nesse ponto das articulações possíveis a Freud havia um destaque 

para a parcialidade das Pulsões e seus pares opostos. 
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Freud desde os primórdios elaborou os textos sobre a Transferência tomando como 

ancoradouro a relação com o amor; aliás, é exatamente no aparente desastre amoroso entre Anna O. 

e Breuer que Freud se obriga a pensar sobre o que ali se passa, chegando ao conceito de 

Transferência. 

Desde então são muitos os textos de Freud que falam sobre o amor na clínica analítica, 

passando pela análise da transformação de amor em ódio e tendo como expoência o texto de 1912, 

traduzido como “Amor de Transferência”, no qual Freud discorre cuidadosamente sobre o jogo de 

engano produzido por esta face imaginária do amor na cena analítica, apontando que o que quer que 

um analisante atribua de amável a seu analista jamais encontrará na realidade coincidência.  

Lacan tomará esse texto de Freud para apontar equívocos de sua leitura, o quanto o texto é 

tomado por uma interpretação que se faz pela via imaginária das operações em voga na 

transferência. 

Se Lacan, entre tantas diferenças que marca seu rompimento com a IPA, denuncia a face 

perigosa de um destino de análise que toma como idealização uma posição especular, não o faz sem 

um rigoroso construto teórico. 

Depois do Seminário intitulado “O desejo e sua interpretação”, seguido d’”A Ética da 

psicanálise”, que sublinha esta ética do desejo em sua contundente singularidade, Lacan irá dedicar 

um Seminário a “A Transferência”, no qual encontramos um tom de intensa sofisticação dessas 

articulações precedentes, abordadas num ritmo que conduz a leitura num compasso poético de 

elaborações magistrais, tal a musicalidade do texto. 

Lacan principia esse Seminário falando do amor. E isso ele vai fazer seguindo Freud pela 

via do Banquete de Platão. 

Dirá que o que um sujeito irá procurar na análise será esse objeto que lhe falta, mas o que aí 

encontrará será essa falta, que ele aprenderá amando. 

Analista e analisante no circuito da transferência basculam entre as posições de érôménon e 

érastès, a saber, amante e amado, que, como já vimos, é o tecido das nervuras que se passa no 

intervalo S1→ S2. 

No entanto, aponta que a função do analista é a de eròn, a saber, de estar além desse 

intervalo. O desejo do analista deve ser desejo de que haja desejo. 

O amor ganha nesse tempo das construções lacanianas uma dimensão de conceito maior, a 

partir do que, pensando pela ótica do RSI, terá na clínica psicanalítica desdobramentos que vão 

além  de sua face imaginária, que é puro jogo de engano e se articulará como produção do 

simbólico; às voltas com o engano, produz-se  criação, expressão dessa falta. 
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De outro modo, poderíamos dizer que esse amor, do ponto em que é operação contígua 

entre desejo e demanda, estaria no cerne do ponto mítico onde se inaugura diante do Outro a 

subjetividade, ou seja, se há sempre uma resposta à demanda constitutiva de um infans para que ele 

não morra, então podemos pensar que haverá sempre nesse ponto inaugural da relação com o Outro 

algo que é da ordem do Amor. 

Mas esse amor constitutivo que responde a essa demanda como um dom, será sempre um 

equívoco, enquanto que será sempre uma reposta construída a partir daquilo que falta a este Outro, 

colocado na posição de suposto detentor do que falta. 

E está aí a possibilidade de escapar de uma alienação mortífera, visto que é nessa 

impossibilidade de uma coincidência do encontro do desejo e seu objeto que se fará simbólico e se 

desdobrará infinitamente a cadeia de significantes. 

O Amor, portanto, é esse ponto das operações subjetivas constitutivas do humano onde ele 

alcança esta máxima hominização. É esse tecer possível da brecha dramática da condição do 

humano, mina da reconstrução, auspício “onde mais dói quanto mais se goza”.  

É certamente por isso que Freud sempre deu acento para o amor como um indicador da 

saúde da mente, assim como dizia que se encontra na capacidade de criar e amar uma possível idéia 

de um fim de análise. 

Recomendo um filme de Leos Carax para saborear essas engrenagens de que aqui tratamos 

com tanto trabalho: ”Os Amantes da Pont-Neuf”. Aí está uma representação elegantemente 

oportuna para dar conta desses elementos. Ali as coisas parecem acontecer como nos conta Diotima 

sobre o mito de Pênia e Poros, onde, tal como no Olimpo, da miséria nasce o amor.  

Trata-se de um casal em torno do qual tudo é pura falência e aí o amor se produz, 

surpreendendo a cada passo. 

Penso que chegamos ao final e por ora gostaria apenas de acrescentar algo que anuncia um 

novo trabalho, a saber a relação da pulsão com o objeto a que é suporte do desejo e do desejo com o 

falo, e conseqüentemente com o significante. 

Concluindo, podemos encontrar uma síntese insuficiente ao que estivemos relacionando 

aqui, que é a possibilidade de pensar cada um desses conceitos em sua relação com o jogo de 

engano imaginário com o objeto, já que estaremos sempre diante de um tal véu da verdade, dizendo 

que se o desejo sempre se engana, a demanda é sempre enganada, enquanto o amor sempre engana e 

se engana. 

Mas é simultaneamente pela via desse jogo de engano que se perfaz a operação fundamental 

do circuito de uma análise: a Transferência; e que, paradoxalmente, o sujeito se inscreve 

apropriando-se da verdade possível do que lhe constitui entre dois significantes. Esse processo 
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repetitivo pela via do qual o significante atribui ao sujeito seus lugares é simbolizado através da fala 

e advém do movimento de pulsação que subjaz à busca de um objeto sempre situado além de algo 

que possa ser circunstancialmente seu semblante, o Real, impossível de se inscrever.     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


