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De Sócrates a Marguerite Duras, passando por Abelardo e Heloísa, todos os tempos 

declamaram o amor, seja filosofando, em versos, em trovas, aos brados. Para o humano nunca foi 

possível desconhecer os ardores, as doçuras e as armadilhas do amor, embora, apesar de tantas 

tentativas de simbolizá-lo, suas nervuras deixem sempre obscura uma parte das faces que o 

constituem.  

Freud interrogou o amor desde os primeiros passos de sua clínica. Aliás, foi mesmo no rastro 

de uma construção amorosa que a clínica psicanalítica trilhou seu principal pilar: a Transferência, a 

partir da história de Breuer e Anna O.  

Freud não temeu o amor como seu colega, mas sim intrigou-se com o que dali decorria; o que 

vinha a ser tão imperioso acontecimento, atravessador de um tratamento? 

São muitos os textos de Freud sobre o amor. Aliás, ele conheceu bem seus meandros, e isso 

nos é dado a conhecer em sua biografia, através das cartas do período de seu longo noivado 

atormentado de amor, que seu biógrafo autorizado, Ernest Jones, nos comunica, reservando um 

capítulo especial, que assim se inicia: 

"A vida íntima de qualquer homem, aquilo que representa o cerne de sua personalidade, não 

pode ser compreendida sem que se tenha algum conhecimento de sua atitude em relação à emoção 

básica do amor. Nada revela a essência de sua personalidade tão penetrante e tão completamente, 

quanto as variações das reações emocionais que se dão nessa esfera, desde as mais grosseiras até as 

mais sutis, já que poucas situações no curso da vida põem tão rigorosamente à prova a harmonia da 

sua mente. 

“Essa era uma vertente da sua natureza que Freud conservou estritamente reservada à 

jurisdição da sua vida privada: sua capacidade para o amor e para as demonstrações de ternura”1. 

Entre tantos escritos de Freud sobre esse tema, há os que apontam o adoecimento amoroso ou 

mesmo a loucura do amor. 

Rimar amor e dor, amor e loucura, é, sem dúvida, o que as palavras mais arranjam na poesia, 

na literatura, na música etc. Mas há nessa operação uma forma curiosa, onde o desatino é a maior 

expressão, de onde costuma-se perguntar, a quem faz um lapso, se está amando. 

Além disso, o amor é capaz dos maiores sacrifícios em favor do amado ou de sua admiração, o 

que ora pode ter um efeito de belo, ora de cômico. 

Assim escreveu Heloísa:  

"Em todas as situações de minha vida (Deus sabe), temo mais te ofender do que ofender a 

Deus, e desejo mais te agradar do que agradá-lo. Foi tua ordem e não o amor de Deus, que me trouxe 
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para a vida religiosa. Vê, pois, que vida infeliz, e de todas a mais infeliz, levo eu, se, agora, em vão, 

suporto tantos sofrimentos, pois nenhuma recompensa haverei de ter no futuro”2.  

Essa é a faceta que nos é dada a conhecer do amor: sua expressão. Este campo Imaginário, no 

entanto, é forjado por uma articulação que envolve o Real e o Simbólico em sua constituição. 

Amar e Amor se distinguem. O primeiro é um estado onde basculam as expressões das 

demandas num circuito entre amante e amado, constituindo um bordado de elementos imaginários 

operadores do simbólico. O segundo é mesmo a operação que costura a fissura constitutiva do 

humano, da falta radical com a qual cada um se depara.  

Mas o que importa demarcar é onde encontrar o ponto central do que podemos reter de 

articulado, daquilo que aprendemos em Freud e com Lacan a respeito das relações do amor na cena 

analítica, de sua expressão à relação de objeto. 

Quando Lacan em seu Seminário sobre "A Transferência" denuncia o quanto os analistas 

desconhecem o amor, ele o faz reportando-nos ao Banquete de Platão, o que nos impõe um olhar para 

esse tema desdobrado em múltiplas perspectivas. Mas nos lembra que, talvez, nada sirva tão bem ao 

tratamento dessa questão como um olhar através do cinema. 

Entre amor e desejo impõe-se uma relação. 

Desejo, como nos ensina Lacan, é sempre desejo de desejar; para o desejo não haverá jamais 

um objeto correspondente. Mas esse desejo é sempre uma operação que move a construção forjada de 

um objeto possível de contornar a falta, constituindo a demanda.  

 No entanto, sabemos que demanda é sempre demanda de amor. O que nos deixa a pensar que 

se demandamos um objeto que supostamente dê conta da falta radical a que estamos submetidos, então 

o amor seria a aura desse objeto enquanto bordejamento essencial da falta. 

Mas a essa relação de objeto é necessário dar relevo, para acompanharmos as articulações 

possíveis às questões do amor. 

O objeto apresenta-se como perdido. E será sempre redescoberto, aparecendo insistentemente 

numa reciprocidade imaginária, ou seja, em toda relação do sujeito com o objeto, o lugar do termo em 

relação é, ao mesmo tempo, ocupado pelo sujeito. Assim, a identificação com o objeto está no fundo 

de toda relação com este. 

É partindo daí que encontramos o ponto em que a relação de objeto mais se liga à prática 

psicanalítica, onde Lacan aponta o perigo de um imperialismo da identificação, como se o progresso 

da análise pudesse ir no sentido de uma identificação ao eu do analista. 

Na experiência da análise, jamais podemos prescindir da noção da falta de objeto como 

central, dando a esta o caráter de mola da relação do sujeito com o mundo. 
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Rocha. Rocha. Rocha. Rocha. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, p. 241. 



 

Portanto, a análise da neurose principia pelo paradoxo da noção de castração. É isso que Lacan 

vai soerguer em seu Seminário 4 sobre a “Relação de Objeto”3, distinguindo castração de frustração e 

privação. 

A castração foi introduzida por Freud de uma maneira absolutamente coordenada à noção da 

lei primordial, do que há de lei fundamental na interdição do incesto e na estrutura do Édipo. 

É seguindo por este caminho que encontramos no Seminário da “Transferência” a assertiva de 

Lacan de que aquilo que se vai procurar na análise é esse objeto perdido; no entanto, o que aí vamos 

encontrar é uma falta radical, e isso aprendemos na análise, amando. 

É porque somos falantes que nos constituímos na relação com a língua e com a linguagem, 

onde encontraremos o sujeito minando na formação de um sintagma, nas múltiplas posições da 

sintaxe.  

Neste sentido, Alduízio Souza4 nos propõe pensar que encontramos, no circuito discursivo, a 

relação do substantivo, do verbo e do adjetivo: desejo, desejar, desejante. É esse deslizamento do 

circuito do desejo, posto pela linguagem, que produz o ato de desejar, fundante do desejante, e 

conseqüentemente expresso na vida social e cultural no deslocamento do amor, amar e amante. 

A primeira série é de operações; a segunda, de efeitos. Essas operações, no entanto, são 

marcadas pela intervenção da lei, da função paterna, do Nome-do-Pai, que pontua a diferença a partir 

do corte que constitui o tecido criativo do humano. 

Desta forma, podemos pensar que o deslizamento entre desejo e amor é análogo ao 

deslizamento entre ética e moral, como pares que ordenam a passagem do ato à sua expressividade 

pela via da linguagem. É no cruzamento com esse ponto mínimo inicial no qual uma ação é fundada, 

que encontramos sua conseqüência ética, aí, onde na relação com o Outro, na relação de objeto, 

também está presente a construção amorosa. 
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4 Souza, A. (1996). Os impasses do Amor.Os impasses do Amor.Os impasses do Amor.Os impasses do Amor. Porto Alegre: Artes Médicas. 


