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Em que lógica subjetiva distinguimos o que, na criança, se manifesta como 

desafio opositivo?  

Encontrando uma nomenclatura classificatória que torna tratável 

farmacologicamente este modo de afecção, a civilização, por meio de seus 

representantes autorizados a legislar sobre a saúde mental, define o TOD. Esta cifra 

deixa transparecer o gosto infantil pelo achocolatado açucarado (Toddy) que tempera o 

alimento primordial da urgência vital, o leite, que nem por isso sempre tolerado. O 

Toddy tornou o leite um fluido palatável e independente da produção do mesmo, pelo 

peito materno. Ganhando o mercado de consumo em que foi imitado, desdobrou-se ao 

infinito ao ser vendido de modo comodamente transportável e durável, pelo acréscimo 

de conservantes químicos, vendido em pequenas caixas. O “tódinho” está “tôdinho” ao 

alcance da apreensão manual, que lhe dá acesso imediatamente a boca que o ingere, 

contendo seu próprio aparelho de sucção descartável (um canudo colado à caixinha).    

Por sua vez, o TOD, sigla psiquiátrica para o Transtorno Opositivo Desafiador, 

esquadrinha o campo de algo inapreensível, um real na criança, tornando-o assiminável 

e tratável. Para aqueles que dela cuidam e protegem, há um impossível de lidar: eles não 

são reconhecidos pela criança e manifestam seu protesto, transtornados pelo que ela, a 

criança, lhes causa. Por pequena e insuficiente que seja, a criança temperada pelo 

atributo de TOD põe em questão não apenas seu semelhante simétrico, mas também os  

semelhantes dissimétricos que tem a função de agenciá-la para o pacto do laço social, 

no que, com a linguagem, poderiam comungar. As manifestações da criança sugerem a 

seus cuidadores que ela está posicionada descredenciando-os  de sua função formadora, 

apontando o descrédito do que eles formulam como verdade. É o que os transtorna.  

As estratégias para um diagnóstico médico preciso, conduziram psiquiatras 

infantis até a uma forma que reproduz esta posição da criança, ou seja, situando-a a 

partir de um  interrogatório opositivo e desafiador da criança, jogando o mesmo jogo em 
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que esta se sustentaria, de modo a culminar no esgotamento cognitivo e dissolução de 

suas bases “para constatar até onde vai a oposição e o desafio dela”. 

Entretanto, para equacionar o problema, interrogo os termos „opositivo‟ e 

„desafiador‟ a partir de sua correlação com o funcionamento da própria linguagem.  

 

*** 

Desafiar, do latim disfidare, implicava a renúncia a própria fé, antes de ganhar a 

conotação de provocar, medir forças ou competir. Importa notar uma posição ativa de chamado 

ao outro, implicando-o para uma distinção de si mesmo, coloca em jogo a circularidade 

paradoxal em que o próprio sujeito depende do outro para afirmar-se. Nesse modo, o 

sujeito só se faz convocando o outro para destituí-lo do lugar de transmissão simbólica que 

este pretende ocupar. Trata-se, de uma tentativa de corte entre alienação e separação, tentativa 

que se fixa no gozo a repetir a encruzilhada estrutural do sujeito: ou eu ou o outro, lógica ou...ou 

sem intersecção comum da separação que poderia distinguí-los pelo que ambos tem em comum: 

a incompletude, pois é a distinção da falta insistente neles que os faz articuláveis entre si.         

Partamos, com Lacan (1998/1961 e 2016/1959-60), do lugar  original do sujeito, 

que é o de uma ausência no campo da linguagem. Ponto vazio escavado na linguagem, 

seu grito se faz ressoar no lugar do Outro. Neste laço Necessidade ↔ Outro que lhe 

responde, a alternância simbólica é desdobrada na concatenação de cadeias em que  

presença e ausência se articulam na combinatória da linguagem em que o infans é 

capturado. 

É ali que encontrará as poderosas marcas de resposta que fizeram de seu grito 

um apelo.  O vivo fará sua entrada na linguagem, sujeitando-se a demanda, em que a 

realidade das suas necessidades se oblitera ao tornar-se símbolo de uma satisfação 

amorosa. (Lacan, 1998/1961, p.661) Entretanto, é mesmo nessa obliteração das 

necessidades pela linguagem da demanda que o vivo experimenta sua condição de 

falta-a-ser: impotente para aplacar sua necessidade vital, só pode submeter-se ao 

Outro que a substitui pelo que o registro da linguagem contempla.  

A resposta mediada pelo agente para dissolver a premência da necessidade 

vital localizará, para o infans, a imaginária onipotência de tal agente. Este personagem 

(a mãe) que agencia o discurso, subjetiva-o, ao dirigir-se a ele.  Ao responder, o Outro 

materno transmuta a necessidade da criança em demanda  carregada de significação.  

A necessidade, é assim transformada em pulsão,  pois trata-se agora, para o 

infans, de demanda de amor que interpela e que é respondida: a criança passa a jogar o 
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jogo do Outro, sendo para o outro: a criança se inscreve no ser para o Outro (idem). 

Contudo, nessa cadeia coerente que comanda o comportamento do infans, mantém-se 

um suporte indiscernível do discurso referido a um sujeito: trata-se do real do ser, 

o ex-istente que ocupou seu lugar no simbólico.  

Uma nova relação com o Outro se estabelece na medida em que o infans se 

reconhece como sujeito que se institui na fala do Outro que já o antecipa como tal. O 

infans tem de se fazer reconhecer como sujeito e não como demanda de amor, mas 

como sujeito, podendo também responder ao agente materno em nome de um 

enredo comum. Propondo-se olhado pelo Outro, mostra ter se distinguido ao ter sido 

demarcado por aquele (Lacan, 2016/1958-9). Mas ainda aí pede o testemunho que 

confirma tal reconhecimento.    

Nessa relação, a incorporação do simbólico demarca o furo, indicando o ser 

de linguagem: o sujeito surge dos significantes, lugar do Outro, constituindo-se numa 

existência cujo vetor possível é o do desejo, numa constelação de insígnias inscrita pela 

incorporação de marcas da passagem do Outro que cartografam, no soma, um corpo. 

  

“O drama do sujeito no verbo é que ele experimenta ali sua falta-a-

ser...É por proteger desse momento de falta que uma imagem chega à 

condição de sustentar todo o valor do desejo: projeção, função do imaginário. 

Inversamente, vem instalar-se no coração do ser, para apontar um furo, um 

indicador: introjeção, relação com o simbólico” (Lacan,1998/1961, p.662) 

 

 

Note-se que, entre o registro simbólico que é incorporado, o registro 

imaginário que é projetado, há o registro real do furo, suporte indicernível que os 

amarra em um enodamento.     

O ponto que aqui nos interessa, relativo ao desafiar, é a questão de o infans 

constatar se pode ou não contar com o Outro para suster-se. Daí a função do 

testemunho que o garante. Isso determina sua modulação inconsciente. Nesse estado 

nascente, em presença da articulação do Outro que lhe responde, o sujeito se postula e 

se suspende sob a forma interrogativa: É? (Lacan, 2016/1958-9) Assegurado pela 

confirmação que o testemunho do outro lhe dá, o infans é capturado numa concatenação  

simbólica conotada na mensagem interrogativa: que queres?, desde a qual a função do 

desejo se institui.   

Lacan (idem) enfatiza que aí o sujeito, até então confortavelmente alienado à 

resposta do Outro, tido então como onipotente, tenta distinguir-se, colocando-se na 
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posição já distinguida no Outro a quem atribuia a condição de absoluto [A]. Na medida 

em que dicerne que o agente do Outro lhe faz demandas, depara-se (opõe-se) com um 

Outro num lugar em que não encontra nada que o garanta de maneira segura e 

certa, que o autentique, lhe franqueando o situar-se e nomear-se. Tenta se situar 

como sujeito da fala, interrogando as coisas em relação a si mesmo e a situação delas no 

discurso, fazendo a demanda passar ao discurso.  Não se trata mais de um grito de 

necessidade, nem de uma exclamação, e nem mesmo uma  interpelação, já se refere ao 

que faz função de nomeação, mas não é articulável.  

Esse ponto marca o momento de iminencia de dissolução do  sujeito que 

pretende encontrar sua resposta no Outro, mas encontra buraco, vazio, pois não existe 

nenhum significante que garanta a autenticidade da série concreta de nenhuma 

manifestação de significantes (Ⱥ). Não há nada, no nível do significante, que garanta e 

autentique a cadeia significante e a fala.  

Ante a pressão da demanda do sujeito exigindo uma garantia do Outro, as 

adições e substituições encontradas nunca se esgotarão, nada poderá compensar essa 

falta. Dons ou recusas sempre ficam situadas à margem do furo fundamental no nível da 

rede significante.   

Não existe outra garantia da verdade senão a crença no Outro, e esta sempre se 

apresenta para o sujeito sob uma forma problemática. Tudo o que o reino da fala faz 

surgir para o sujeito fica, então, totalmente subordinado a sua fé no Outro (Lacan, 

2016/1958-9), basteada pelo testemunho do outro-semelhante que garantiu e atestou sua 

existência referida à confirmação da imagem em que se distinguiu.  

Este ponto encruzilhada é, para nosso estudo do TOD fundamental, na 

medida em que pode-se interrogar o que induz uma criança a não poder sustentar-

se pela fé no Outro, no momento em que é ainda tão dependente do agenciamento 

de quem faz a função materna.  

Como sustentar a crença no Outro ao mesmo tempo em que urge 

assegurar-se de manter-se existindo diferenciada para o outro? Com quê afiançar-

se com o Outro, para seu agente, o outro? Será preciso localizar um de-nominador 

comum ao eu e ao outro que seja legítimo ao enredo que partilham.  

O sujeito terá, então, de convocar de outro lugar, a saber, do registro imaginário, 

algo de uma parte dele mesmo, que está engajado no enodamento que a ata ao outro. 

Para se designar, o sujeito terá que empregar algo de real tomado às suas expensas, que 
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ele domina na relação imaginária que estabelece com o Outro (olhar, voz, mamilo, 

excremento) (Lacan, 2016/1958-9).  

Cedendo (ou seja, discernindo)  este ou aquele de seus tentáculos mais ou 

menos amovíveis como penhor (Lacan, 1998/1961, p.657), o infans tenta elevar esse 

pedaço real à função significante, ou seja, localiza-o como elemento que o designa 

(de modo análogo aos símbolos schifters em que o pronome pessoal [eu] refere aquele 

que fala), para fazer a suplência do significante faltante. Este é o resto destacado de seu 

corpo, extração por meio da qual o próprio sujeito fornece o resgate e supre a 

carência do significante que lhe corresponderia, para reconquistar o terreno 

perdido submerso sob o discurso referido a seu ser. O real, separado de seu corpo 

imaginário, torna-se uma senha partilhada que retorna sem ser discernida, 

enodando seu corpo ao simbólico “como se fosse” um significante.    

Eclipsado no significante da demanda,  o sujeito fixa-se no fantasma: o sujeito 

torna-se o próprio “corte que faz brilhar o objeto parcial de sua indizível vacilação” 

(Lacan, 1998/1961, p.663). Esse objeto é o a minúsculo, um termo obscuro, opaco, que 

se reduz a um nada. Ele surge no lugar em que se coloca a interrogação do sujeito sobre 

o que ele é, sobre o que ele quer. O sujeito extrai algo de sua própria substância para 

sustentar diante de si o buraco, tamponando-o. Mesmo que esse objeto fascine o sujeito, 

sua função é a de retê-lo sem se dissolver (Lacan, 2016/1959-60).  

Esses objetos são objetos reais, estão numa relação estreita com sua pulsão vital 

(que o discurso não sobrepõe), e  entram nesse jogo às custas do sujeito. Trata-se do real 

do sujeito que advém como corte: real não simbolizável, em que o corte é a 

manifestação do ser. O objeto a é, portanto, o suporte que o sujeito se dá quando ele 

fraqueja na sua certeza de sujeito. 

Objetivando um fragmento somático, ao extraí-lo de sua suposta unidade, nele 

destaca a função de elemento fomentador do redemoinho da linguagem, o 

funcionamento pulsional: contorna este objeto (real), no trajeto (concatenação simbólica 

que o bordeja), circulando da zona erógena que faz borda ao furo somático e a este 

retorna. Para Lacan (idem), ao desmontar a pulsão,  segundo sua fonte, sua direção, 

seu alvo e seu objeto,  Freud aponta sua  combinatória. Essa propriedade não 

implica que na pulsão, tudo é significante. Mas certamente é estrutura. Por isso, Lacan 

opta por deixar de lado seu status energético. 
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Esses elementos da teorização lacaniana permitem tornar interrogante, portanto, 

as vacilações da criança sobre a crença: entre o campo do Outro e a função da fala 

emitida pelo outro-semelhante, ela lida com uma discordância que não se pode localizar. 

*** 

Consideremos agora o termo opositivo, que também denota a posição em frente 

ao outro, mas que, além da distinção eu-outro, agora torna-se passível de comparação 

e contraste. Na medida em que nega uma afirmação, implica em uma antecedência 

do reconhecimento de uma representação afirmada: só se pode negar o que já está 

representado. Como lembra Freud (2016/1925), a negação simbólica é uma operação 

incidente sobre o afirmado, contemplando plenamente o que as leis da linguagem 

franqueiam, o que quer dizer que o sujeito dito opositivo está, queira ou não, 

submetido, ou seja, não se exclui do funcionamento simbólico, está referido a ele. 

Saussure (1993/1916), o fundador da lingüística científica, já define o sistema da língua 

como um sistema de oposições, em que um significante é o que os outros não são, nem 

mesmo na repetição dele mesmo. Vale remeter, ainda, ao trabalho dos gramáticos 

Damourrete e Pichon, tão referidos por Lacan (1998/1966), que diferenciam e 

modalizam a negação, na língua, como negação forclusiva e negação discordancial:      

Para Lacan (1998/1961),   

“no sistema de facilitações primeiras do prazer, já se constitui uma 

forma fundamental do juízo... instaurado pela simples afirmação (Bejahung) 

que já desenvolve sua cadeia numa primeira condensação ou sincretismo em 

que já se manifesta uma estrutura combinatória” (1998/1961, p. 669).  

 

Nesta afirmação de justaposição (contigüidade, vizinhança de elementos) em que 

o Isso se afirma, o sujeito estrutura-se como defesa, implícito como enunciação no puro 

discurso enunciado. Esta afirmação será refutada por meio de uma obstrução que, em 

algum momento, distorce esta afirmação numa negação, indicando seu vestígio ao 

reocupar o lugar do significante removido. Todavia, como nenhuma supressão do 

significante (do simbólico) apaga os efeitos (reais) da pulsão, considerada como resto 

resistente da necessidade, Lacan (1998/1961) advoga, então, que as defesas do sujeito 

que obstruem sua mera adesão ao Outro não modificam a pulsão, mas o sujeito 

(p.672). 
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No modo original de elisão do significante em que o sujeito se afirma, sob o 

aspecto do negativo, instala-se o vazio em que ele encontra seu lugar. Ampliando a 

lacuna entre termos opositivos da linguagem, corte em que o sujeito reside na cadeia 

significante, a descontinuidade é o elemento mais radical desta sequência, por ser o 

lugar de onde o sujeito garante sua subsistência de cadeia (Lacan, idem, p.672).  

 A partícula negativa é “rastro que se apaga no caminho de uma migração”, que 

podemos tomar como os resíduos dos deslocamentos e substituições do que foi 

afirmado pelo sujeito, ou seja, o não é “o rastro de uma poça [a afirmação] que deixa 

aparecer seu desenho [afirmação cuja borda o não circunscreve]” (chaves incluídas por 

mim). Assim, a experiência do desejo em que o sujeito tem que se manifestar é a da 

falta-a-ser criada como existente (Lacan, idem, p. 672) e, portanto, a matriz da 

negativa [Verneinung] é a falta-a-ser pela qual todo ente poderia não ser ou ser outro. 

(idem, p.673)   

 

“esta ausência de sujeito, que no Isso não organizado produz-se em 

algum lugar, é a defesa a que podemos chamar natural, por mais marcado 

pelo artifício que seja esse círculo queimado na mata das pulsões [círculo 

simbólico em torno do vazio de simbólico, no isso], por ela oferecer as outras 

instâncias [eu e supereu] o lugar em que acampar para organizar os seus. Este 

lugar é justamente aquele a que toda coisa é chamada para ser lavada da 

falha, que ela possibilita por ser o lugar de uma ausência: é que nem toda 

coisa pode existir. Por esta matriz simplíssima da primeira contradição, ser ou 

não ser, não basta constatar que o juízo de existência funda a realidade, mas 

é preciso articular que ele só pode fazê-lo ao resgatar do suporte instável em 

que a recebe de um juízo de atribuição que já se afirmou.”(Lacan, 1998/1961, 

p.673, itálicos e entre chaves meus)    

 

Esta subtração do organismo vivo na incorporação da linguagem é ainda mais 

explicita no Seminário da Identificação (2003/1961-2), que articula a constituição do 

sujeito com a negação e esta, por sua vez, com a privação, Lacan insiste que: “a 

negação nunca é linguisticamente um zero, mas um não um” (lição de 21/02/1962), 

para afirmar que a negação é a consumação da função do sujeito. Afinal, o não um 

puro vivo estabelece uma casa vazia na linguagem, que pode ser notada com o [-1]. Essa 

marca é de distintividade [Einzigkeit] e não de uma unificação [Einheit]. A 

distintividade define a função significante, ou seja, sistema de elementos opositivos que 

a língua e o discurso concatenam, sendo a própria possibilidade do devir sujeito: o vazio 
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demarcado pelo traço do -1 é ausência que suporta qualquer existência: o sujeito advirá 

dessa privação primeira. 

“o possível de que se trata aqui não é nada senão o possível do sujeito. Só o 

sujeito pode ser esse real negativado por um possível que não é real [mas, 

sim, simbólico]. O -1, constitutivo do ens privativum, nós o vemos assim 

ligado à estrutura a mais primitiva de nossa experiência do inconsciente, na 

medida em que ela é aquela, não do interdito, nem do dito que não, mas do 

não-dito, do ponto onde o sujeito não está mais para dizer se ele não é mais 

mestre dessa identificação ao 1, ou dessa ausência repentina do 1, que 

poderia marcá-lo. Aqui se encontra sua força e sua raiz”. (LACAN, 

2003/1961-62, lição de 28/02/1962).          

 

 A visada lacaniana atinge à noção do sujeito constituído como negativizado, -1. 

Naquele ano de 1962, ao tratar das faltas constitutivas do sujeito (privação, da frustração 

e da castração), Lacan retoma o termo pelo qual abordou a ideia de uma exclusão 

primitiva causada pela incidência da linguagem no corpo, instaurando esse vazio de 

onde parte o sujeito. Para Lacan (1961-2), essa forclusão [Verwerfung] está lá, 

antes, mesmo que não se possa partir dela de modo dedutível. O sujeito constitui-se 

primeiramente como -1, “é como verworfen que nós o vamos encontrar” (Lacan, 

1961-62, inédito, 07/03/1962).           

 O Outro do discurso está sempre presente em qualquer distância tomada pelo 

sujeito em sua relação com o outro da díade imaginária. Sempre latente na 

triangulação que consagra essa distância, esse Outro em que o discurso se situa, está 

exposto na relação especular pelo gesto da criança que volta-se a quem a segura e apela, 

com o olhar, para o testemunho que decanta o reconhecimento da imagem, da assunção 

jubilatória em que ela já estava. Mas a estrutura da presença do Outro, esse terceiro, 

não se reduz ao personagem que a encarna. A estrutura da presença do Outro só 

subsiste e só apreensível ao não ser mais (Lacan, 1998/1961, p.685).             

Por isso, Lacan (2010/1972-3, p. 98) critica o uso do verbo ser, que deixa 

apreender uma existência, propondo que aprendamos a conjugar o para-ser, ou o ser 

para, sempre um pouco deslocado, cujo estatuto é mais de promessa do que existência. 

É “ser sem essência” (Lacan, 2003/1967, p.357)  

Entretanto, mesmo que o sujeito não seja equivalente a seu corpo, ou que um 

corpo aparentemente o contenha, Lacan [2003/1970] afirma, ao dizer que o homem tem 
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um corpo, ele não é um corpo:  “É o ter e não o ser que o caracteriza. ... A fala, é 

claro, define-se aí por ser o único lugar em que o ser tem um sentido. E o sentido do ser 

é presidir o ter... Ter é poder fazer alguma coisa com. ... É preciso sustentar que o 

homem tem um corpo, isto é, que fala com seu corpo, ou em outras palavras, que é 

falasser” (p.560-2).  

Enquanto a unidade viva é natural, a linguagem opera sobre este organismo e faz 

dele um corpo, antes de um sujeito ser aí localizável. No Seminário da Angústia 

(2005/1962-3), Lacan re-sublinha que o sujeito é de início inconsciente e por isso 

“trata-se de saber justamente o que permite que o significante se encarne. O que lhe 

permite isso é, primeiro, o que temos aí para nos tornar presentes uns para os outros 

– nosso corpo”(p.100).  

Localizar o que permite que o significante se encarne conduz a considerar que a 

anterioridade do significante no banho da linguagem que afeta o vivo não é capturada 

no mesmo modo  em que é formulada pois, primeiro, antes de ser incorporada, ela afeta 

o soma como ordem sensível.                  

Modificando o organismo, a linguagem corpozifica-o (p.407), como aponta 

Lacan em “Radiofonia” (1970/2003), ao dizer que o corpo só é tomado como natural 

ingenuamente, por aqueles nele se apoiam por não saber que não existiriam se não 

pudessem falar. A linguagem (corpo simbólico incorpóreo) confere corpo, isolando-o, 

distinguindo-o, por se incorporar nele. A linguagem, essa função incorpórea localizada 

pelos estóicos, é incorporada em sua estrutura, e por dizer de algum lugar, articula o 

que há de ser nos afetos. Vivo ou morto, o corpo não se transforma em carniça, é 

sepultado: o cadáver preserva o corpo que era habitado pela linguagem, que dava caráter 

ao vivente. Sendo de imediato socializado na medida em que o organismo é tomado 

pela linguagem, que faz dele corpo fabricado pelo discurso: “O corpo, a levá-lo a sério, 

é, para começar, aquilo que pode portar a marca adequada para situá-lo numa 

sequência de significantes. A partir dessa marca, ele é suporte da relação, não 

eventual, mas necessária, pois subtrair-se dela continua a ser sustentá-la” (idem, 

p.407). 

Situar o embaraço da criança que opera pela negação do semelhante, 

convoca a interrogar a modalidade pela qual ela localiza o testemunho dado pelo 

outro-semelhante,  personagem que encarna o Outro, como reconhecimento da 
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imagem em que ela já se projeta.  Há uma diplopia que a impede de articular a 

dimensão simbólica àquela imaginária. A negação do outro-semelhante assumida 

pela criança a subtrai do laço social, contudo é o que continua a sustentá-la, não 

pela representação simbólica, mas no afeto, angústia de dissolução que sinaliza ao 

eu o acionamento desta defesa, no “não!” que a fixa.   

 

Freud (1925) sistematizou balizas fundamentais para distinguir o destacamento 

de um Eu a partir da unidade biológica humana. Estas, posteriormente, foram retomadas 

por Lacan em 1938 (2003), 1948 (1998) e 1953-4 (1981), quando nos alerta para o 

movimento subjetivo de diferenciação que, em suas formas primárias, necessariamente 

implica a oposição ao outro.  

Detenhamo-nos nesta idéia lacaniana (2003/1970) de que a linguagem, é 

incorporada em sua estrutura e, por dizer de algum lugar, articula o que há de ser 

(sem essência) nos afetos. Resgataremos esses pontos partindo de textos anteriores. 

Diferido do instinto, que é regulação do suporte orgânico numa função vital (p.40), 

Lacan (2003/1938) toma a unidade funcional do psiquismo a partir da noção de complexo, 

que faz suplência à insuficiência congênita das funções vitais (p.41), como organizador 

do psiquismo. Lacan (2003/1938) parte do complexo do desmame, que só tem uma relação 

orgânica por suprir uma deficiência biológica. Tal falha biológica é positiva porque é 

ela que franqueia a regulação de uma função social, a partir da função materna. Ao ser 

exercida, a maternagem fomenta a correspondência aos primeiros interesses afetivos da 

criança, franqueando o isolamento de sensações exteroceptivas como unidades de 

percepção.  Esta modalidade de conhecimento muito arcaica mal se distingue da 

adaptação afetiva, estando comprometido com as necessidades próprias da primeira 

infância e com o esboço da ambivalência típica das funções mentais. Aí, as sensações 

proprioceptivas da sucção e da preensão decorrem da situação em que o ser que absorve é 

absorvido pelo abraço materno (p.38). Este tempo antecede o reconhecimento do próprio 

corpo e, portanto, do que faz exterioridade a este.   

Lacan (2003/1938, p.42-51) destaca, no complexo de intrusão que se segue ao 

complexo do desmame,  um segundo tempo em que o outro é reconhecido e destacado como 

objeto. Neste ponto, interessa circunscrever as modalidades pelas quais Lacan 

(2003/1938) recorreu a uma confissão de Agostinho, que flagra o momento da 

aparição, na criança, desse afeto indistinto entre ciúme, inveja e cólera:     
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 “Vi e observei uma [criança], cheia de inveja, que ainda não falava e já olhava, 

pálida, de rosto colérico, para o irmãozinho de leite” (idem, p.43).  

 

Demarcando a especificidade da rivalidade animal em relação a comida, Lacan 

(idem, p.31) situa o ciúme para localizar a concomitância  da constituição Eu-outro 

diante do destacamento do seio/mãe,  referência ao objeto de satisfação comum. A 

imagem do irmão fornece elementos e o impulso necessários à identificação espelhada 

em que o Eu narcísico se enquadra e se distingue, fomentando o efeito de intrusão:  o 

Eu se aliena ao outro não sem que se reverbere a intromissão do irmão como um 

ataque ao próprio Eu assim demarcado,  ataque do qual se defende com o ciúme.  

Este flagrante de Agostinho revela a confusão imaginária (narcísica) que, 

posteriormente a triangulação (simbólica) do complexo edípico distinguirá e ordenará, 

ao transpô-la ao campo simbólico: “Com efeito, é a partir de uma identificação 

ambivalente com seu semelhante que, através da participação ciosa e da concorrência 

simpática, o eu se diferencia, num progresso comum do outro e do objeto” (idem, p.78),  

cuja realidade  parte da deformação estrutural do drama existencial do indivíduo. Esta 

espécie de debrum íntimo [doublure]  declinará no desmame, com a consumação da perda 

do objeto materno e o deslocamento do interesse pela colagem do narcisismo especular em 

que o sujeito acede ao triunfo de sua unidade corporal, mas só tem sua estrutura 

diferenciada efetivamente, no complexo de Édipo1.   

Porge (2006/2000) retorna à criança descrita por Agostinho, lembrando que Lacan 

primeiramente recorta o ciúme até elevá-lo ao estatuto de “paradigma de uma 

„experiência crucial‟ ”(p.185), que divide e unifica o sujeito no fantasma. O olhar 

amargo é notado por Agostinho como o “amaro aspectu” – o amargo, ácido, pungente ou 

cáustico em que a ação de olhar se apresenta à visão do outro – é dirigido ao que foi 

visto, mas afeta o sujeito que o lança, empalidecendo-o. Para Lacan, a deflagração do 

ciúme exige certa identificação mental ao estado do irmão:  

 

“qual delas é mais expectadora? ... nesse estágio, a identificação de condutas 

sociais baseia-se num sentimento do outro ...[confusão] de duas relações 

                                                           
1
 O Complexo se Édipo, enfim, “concerne o acabamento estrutural do eu; pelas imagens que introduz 

nessa estrutura, ele determina uma certa animação afetiva da realidade. A regulação desses efeitos 

concentra-se no complexo, à medida em que se racionalizam as formas de comunhão em nossa cultura, 

numa racionalização que ele determina reciprocamente ao humanizar o ideal-do-eu. Por outro lado, o 

desregramento desses efeitos aparece em razão das exigências crescentes que são impostas ao eu por 

esta mesma cultura quanto à coerência e ao impulso criador”(Lacan,2003/1938, p.79). 
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afetivas, de amor e de identificação, cuja oposição será fundamental nos 

estágios posteriores” ( Lacan, 2003/1938, p.44)  
 

Assim, essa ambigüidade original é reconhecível no interesse do sujeito pelo 

rival, mas, negando tal interesse, afirma-o com o ódio que pode culminar numa 

suprema agressividade, que é secundária à identificação.   Não mais estando em 

concorrência vital com o irmão, a situação de ciúme exige a precondição de certa 

identificação ao estado do irmão. A agressividade, que “domina a economia afetiva 

nesse período... é sempre simultaneamente sofrida e imposta, ou seja, sustentada por 

uma identificação com o outro que é objeto de violência” (p.45, grifos meus).  

Porge (idem, p.186-91) localiza o esforço lapidar e a confissão de Lacan da 

dificuldade em traduzir, nas diversas vezes que retomou a confissão de Agostinho, seja no 

operador  não sem empalidecer (1998/1946) ou na antecipação temporal já “não falava mas 

já contemplava pálida e com o olhar envenenado” (1998/1948, traduzido na edição 

brasileira  como expressão amarga), em que a experiência é um nó entre o eu e o outro, e 

entre o olhar e a fala, ligando a etapa infans a situação de absorção espetacular. O olhar é 

envenenado pelo que vê e, circularmente, pelo que pode inocular no outro.  

Além da temporização implicada no ainda não fala e o já contempla pálida, Porge 

(idem, p.188) ressalta que  Lacan (2016/1958-9) a formaliza  dando-lhe “um alcance geral” 

no Seminário 6. Nomeando-a “experiência crucial” (p.240), Lacan a considera a primeira 

apreensão do objeto (o seio) desejado na medida em que o sujeito é dele privado.  Isso 

implica no relançamento de tal objeto entre a usurpação de seu lugar pelo irmão que o 

substitui (a autodestruição imaginária passional aderida a esta palidez que o  decompõe) e 

uma apreensão simbólica em que nasce a metáfora (idem, p.241).  A atividade de uma 

metáfora implica na dupla substituição, orientada pela fórmula do fantasma:  

 

 
Lacan, 2016/1958-9, p.242 

 

Lado direito: a imagem do outro, seu semelhante [i(a)], substitui o sujeito [$] arrebatado 

pela paixão ciumenta. Nesse intervalo imaginário, vive a si próprio como privado.  

Lado esquerdo: assim substituído, encontra-se  numa relação [◊] com o objeto (seio da 

mãe) que adquiriu, nessa experiência, valor significante e que substitui a identificação ideal 
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do sujeito [I].  “O sujeito toma consciência do objeto desejado” (Lacan, idem, p.240) em 

virtude do semelhante estar em vias de se apossar dele.  

 

 

Mesmo se este sujeito já faça substituições que excedem esta experiência 

passional, “É  então que entramos na atividade simbólica propriamente dita, aquela 

que faz do ser humano um ser falante, o que irá definir toda a relação posterior com  

nosso objeto” (Lacan, idem,  p.241). 

Ao isolar o objeto a como olhar, no Seminário 11, Lacan (1988/1964) situa a 

função da invídia [videre], na palidez da criança: 

 

“a inveja é provocada pela possessão de bens que não seriam, para 

aquele que inveja, de nenhum uso... ela faz empalidecer o sujeito ...diante da 

imagem de uma completude que se refecha, e do fato de o a minúsculo, o a 

separado ao qual ele se suspende, poder ser, para um outro, a possessão com 

que ele se satisfaz, a Befriedigung”. (Lacan, 1988/1964, p.112)   

 

A referência ao olhar do expectador Agostinho também é tratada por Lacan 

(2010/1972-3) no Seminário 20, ao discernir o gozo do ciúme (goziume) que se 

imajorraria do olhar de Agostinho.  Porge (opus cit. p.191) sustenta aí que o observador 

Agostinho inclui-se na cena, mescla-se com o objeto a, tingido de gozo.  

Para o autor, isso faz eco a um gozo diante do qual o horror surge da oposição 

desafiadora. Lacan remete-se às cerimônias rituais do potlach que comportam a 

destruição de bens de consumo, de representação e de luxo, coletivos ou individuais, em 

que aqueles que se afirmaram como senhores se desafiam e rivalizam para decidir quem 

se mostra capaz de destruir mais. Para o psicanalista, a problemática do desejo atrai, 

como correlato necessário, essas destruições gratuitas, ditas de prestígio. E então 

interroga se o significante (que é morte da coisa) teria tal potência destruidora, em que 

todo o ciclo do ente e da vida, em seu movimento de perda e retorno, poderia ser 

recolocado em questão:  

“Não é verdadeiramente singular, estranho, que um ser se confesse 

invejar no outro, até o ponto do ódio, até o ponto de necessitar destruir, algo 

que ele não é capaz de apreender de nenhum outro modo, por nenhuma 

outra via intuitiva?” (Lacan, 1988/1959-60, p.289, itálicos meus).       

 

 Ele constata que o discernimento do outro implica que o eu ateste um 

registro de gozo que só é acessível ao outro. Essa constatação imaginária pode  bastar 

para provocar o movimento de mal-estar, cujas ondulações perturbadoras correm 
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através da trama dos sujeitos, como um ciúme de o outro suposto gozar de algo como 

uma superabundância vital que o sujeito não pode apreender por nenhuma via 

afetiva. 

 Enfim, o último ponto deste percurso estabelecido por Porge  localiza a revisão 

de Lacan, em 10/11/1978, sobre sua  própria tradução  de olhar envenenado. Nesta data, 

na Abertura do seminário de Deniker, em Saînte-Anne, ele afirma que o termo enlutado 

traduz melhor, refere-se a luto, um sintoma, e isso desaparece, isso passa. (Porge, 

2006/2000, p.191). Ressalto que Freud (2018/1926) distingue o luto como dor, estado 

afetivo normal consecutivo a uma perda real, colorido de uma elaboração, cujo fracasso 

é atestado no desregramento profundo da melancolia. 

 É no mesmo registro de identificação imaginária que antecede a paixão ciumenta 

que Lacan (1998/1948) distingue a agressividade como experiência que supõe um 

sujeito que se manifesta para um outro (p.105). A eficiência da agressividade é efeito da 

intenção de agressão (ameaça) ou imagem de agressão (referência ao punidor). Em 

meio a restrições formadoras do indivíduo, a agressividade intencional é exercida pela 

criança  sobre as pessoas de sua dependência. Ela “corrói, mina, desagrega; ela castra; 

ela conduz à morte (idem, p.107). Contudo, vale destacar que a agressividade 

comparece no circuito especular do transitivismo, como a mesma criança que bate 

revela que bateram nela, por ser nessa “identificação com o outro que ela vive toda a 

gama de reações de impotência e ostentação” (Lacan, 1998/1948, p.116, grifos meus). 

Afinal, é na concorrência agressiva  que nasce a tríade do outro, do eu e do objeto.   

Identificado na imagem que o aliena a si mesmo, esta forma se cristaliza na tensão 

conflitiva interna ao sujeito, determinando o despertar de seu desejo pelo objeto do 

desejo do outro.  A identificação com o outro revela a ambivalência estrutural em que a 

criança se posiciona entre os pólos opostos e complementares, encruzilhada estrutural 

crucial em que o desejo do sujeito é despertado pelo desejo do outro. (Lacan, 

1998/1948, p.116). 

Estes elementos nos permitem a hipótese de que o sujeito cujo eu se faz 

prevalecer pelo não, está sob o efeito ou o afeto do retorno do objeto anteriormente 

cedido (ou seja, do qual não precisa) mas que interessa ao outro que dele goza. 

Identificado ao semelhante que goza, em que ao mesmo tempo se aliena e pressente um 

gozo a mais que aquele que pode obter, o eu do sujeito só encontra a descarga do afeto 

aí implicado por meio da exclusão do outro, no ciúme odiento do ataque ao outro, 
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embarricado pelo seu não que destrói suas próprias posses simbólicas. Assim, só pode 

apreender algo desse gozo que lhe escapa pela via da destruição.   

 

*** 

 

 Retomando os elementos aqui discernidos, a interrogação sobre o de que se trata no 

afeto aí concernido se faz preponderante. É o que conduz a interrogação sobre as 

modalidades pelas quais a pulsão, que Freud 2013/1915) nos aponta como exigência 

somática de trabalho psíquico, é tratada neste campo. Na esfera das representações, o 

trabalho psíquico separa representações cujos representantes se fixam em coisa e palavra da 

representação dos afetos, que se presentificam deslocando-se entre representações, numa 

deriva errante no psiquismo, mas que, a despeito do denominador comum com a 

representação,  é um representante somático, entretanto sem representação. 

 Trata-se do duplo modus cognoscente da pulsão (Assoun, 1996, p.162), 

representação e afeto sendo os dois representantes dissimétricos da pulsão (Freud, 

1923). Assim, remetendo-se ao texto freudiano O Inconsciente (2008/1915), Assoun 

(1996) sublinha:  

 

“É necessário que o afeto seja reprimido, isso é, que ele não alcance a 

expressão, para que o recalque seja efetivo. aí está, pois, o “objetivo da 

operação” (de recalcamento), a inibição do “desenvolvimento do afeto” 

(Assoun, 1996, p. 163, aspas do autor).  

     

Nessa margem, que os hinos a afetividade o hipostasiam e as intelectualizações o 

desencarnam (Assoun, 1996, p.151), o afeto, em seu vaguear, vem da sensibilidade 

somática como um “quantun” destacado da representação, pondo em movimento 

alguma coisa da dinâmica psíquica que distingue a qualidade de angústia. Susceptível 

de repressão, conversão, deslocamento quando chega a se tornar um estado psíquico, o 

afeto torna-se angústia, já tendo retornado ao corpo como descarga, dispêndio (p.153), 

tempestade corporal numa ação retroativa da reminiscência em que sofrimento e gozo se 

atam separados da representação: “entre a conservação bruta e a repressão cega, a 

angústia sinaliza a única meta-morfose efetiva do afeto” (p.159-60).   

 É o sinal de angústia, símbolo mnêmico memorizado como alerta de perigo, que 

se faz motivo para a defesa do eu. Nesse modo de emprego, o eu se apropria,  

reproduzindo-o  como alerta atenuado de um ataque virulento (Freud, 2018/1926),  o 

que lhe permite prevenir-se escapando.  
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Entretanto, como o recalque não dá fim ao afeto que desloca-se entre o Eu e  o 

Isso, desencadeando-se em expressões inusitadas que perturbam a diferença tópica entre 

sistemas, numa luta crônica, o afeto não para em nenhum lugar nos sistemas (Assoun, 

1996, p. 165).  

 É o que nos convoca a localizar, na plataforma giratória do significante 

(referida por Lacan (1995) no Seminário 4 (1956-7), a criança que se manifesta 

preferencialmente opondo-se ao outro e desafiando o Outro, entre as condições da 

inibição fóbica e o sintoma do desmentido, na posição perverso-polimorfa, como 

definiu Freud (1905).     

 

 

Quando negar é a diferença em que afirma-se 

 

Para que o sujeito se introduza na afirmação enunciada pelo Outro sem 

dissolver-se é preciso que ele lhe seja indiferente (como os ditos autistas), que a isole, 

expulsando-a para dentro (como no recalque), que ele a reafirme se limitando a 

„ecolaliá-la‟ (como na psicose)   ou que ele a restrinja, de modo tanto a defender-se do 

absoluto que tal enunciado pode conter quanto nela se reassegure existir. Assim, 

ultrapassando uma distinção do outro que, contudo, só sustenta uma reciprocidade 

invertida, pode também contar com o Outro para contar-se para o outro. 

 O sujeito cujo eu restringe-se a responder ao semelhante “isso não!” se localiza  

aprisionado à afirmação do outro. Encontrando a possibilidade de tomar o outro como 

sua presa, na univocidade em que se identifica por se substituir à posição do outro, faz-

se algoz: antes que o outro possa desmantelá-lo, previne-se, atacando-o para dominá-lo.  

Não consentir com o que o Outro espera dele torna-se o modo rígido de o sujeito 

afirmar-se, todavia totalmente dependente da afirmação do outro. Afinal, seu referente 

para afirmar sua própria negação é a afirmação do outro, é nela que o sujeito se situa 

para buscar a consistência que só anula as custas de anular sua própria iniciativa, 

neutralizando sua singularidade em prol da negativa à afirmação do Outro.  
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