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RESUMO 

 

Este artigo apresenta brevemente as principais características do movimento existencial na 

filosofia com o objetivo de discutir, na sequência, como o psicanalista francês Jacques Lacan, no 

início dos anos 50 do século passado, apropria-se de noções criadas por Martin Heidegger, ao 

mesmo tempo em que se opõe a teses fundamentais desenvolvidas por Jean-Paul Sartre. Por fim, 

o trabalho procura sublinhar como o existencialismo filosófico auxilia Lacan a formular qual seria 

propriamente a tarefa do tratamento analítico no contexto da primeira clínica do autor. 

 

Palavras-chave: Jacques Lacan, existencialismo filosófico, clínica psicanalítica. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em 1953, Lacan dá início a seus seminários, propondo, nesse momento, um retorno à obra 

de Freud com o objetivo de estabelecer uma reflexão sobre os fundamentos da teoria e da técnica 

inerentes à psicanálise. Assim, em Função e campo da fala e da linguagem, texto elaborado para 

um congresso realizado no Instituto de Psicologia da Universidade de Roma, o autor defende a 

necessidade de elucidação dos princípios norteadores da prática do analista na clínica, bem como 

chama a atenção de seus interlocutores para a importância de um diálogo tanto com a antropologia 

que estava sendo desenvolvida na segunda metade do século XX, quanto com a filosofia, na medida 

em que ambas poderiam trazer valiosas contribuições à psicanálise (LACAN, 1966, p. 240).  
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É possível perceber, então, que, há, da parte de Lacan, um interesse em acompanhar Freud 

com o auxílio das lentes da tradição filosófica, mas, isso, sem desconsiderar as pesquisas 

antropológicas de seu tempo. De modo geral, o autor intenciona deixar claro que a intervenção do 

analista deveria ter como referência o simbólico, categoria que, ao longo da década de 50, torna-

se central em seu pensamento. Só que, a princípio, como indica o título de seu trabalho de 1953, 

Lacan irá enfatizar a função da fala no âmbito da psicanálise, e, assim procedendo, irá se aproximar, 

como demonstraremos adiante, da reflexão desenvolvida por Martin Heidegger em Ser e Tempo. 

Contudo, nesse mesmo momento, Lacan (1966, p. 252) afirma que a ideia de contato imediato com 

a realidade do sujeito – presente na tradição fenomenológica – seria algo a ser descartado da 

experiência analítica, o que evidencia que não se trata, para o autor, de reduzir a psicanálise a uma 

doutrina filosófica.  

Nesse sentido, Miller (2002, p. 20) esclarece que, por trabalhar com vertentes do simbólico, 

tais como a palavra e a significação, Lacan se acerca, de fato, da perspectiva fenomenológico-

existencial sem, entretanto, aderir a ela. A essa importante colocação, acrescentamos, então, que, 

em sua relação complexa com o existencialismo, Lacan, já nos primórdios de seu ensino, sustenta 

uma posição contrária às teses de Sartre e, nesse movimento, constitui sua primeira clínica, a qual, 

segundo Forbes (2012, p.66), consistiria, essencialmente, na clínica que mantém a «primazia da 

estrutura simbólica». Desse modo, este artigo propõe repensar brevemente tanto o significado do 

movimento existencial no âmbito da filosofia, quanto sua importância para a psicanálise lacaniana 

com o intuito de discutir, ao final, como o existencialismo teria contribuído para a definição da 

tarefa analítica no período em que Lacan profere seus dois primeiros seminários. 

 

O EXISTENCIALISMO FILOSÓFICO: DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPAIS 

 

Em 1959, o filósofo Maurice Merleau-Ponty (2009, p. 230) manifesta a dificuldade 

relacionada à utilização do termo «existencialismo», na medida em que, após 1945, ele teria sido 

vinculado, sobretudo, à filosofia produzida na França sob a influência de Sartre, o que, a seu ver, 

mascararia seus antecedentes, ou melhor, sua própria história. Destarte, Merleau-Ponty sugere a 

designação «filosofia da existência» para se referir a uma tradição iniciada por Kierkegaard na 

Dinamarca e, posteriormente, prolongada por Husserl e Heidegger na Alemanha. 

Seguindo praticamente a mesma linha de raciocínio, Jean Beaufret (2000) considera, então, 

que o existencialismo seria um estilo de praticar a filosofia capaz de promover um abalo das 

certezas que o homem pode ter de si próprio. Bem entendido, o que se tem aqui é uma visão 

bastante ampla de um movimento deveras complexo. Mas Beaufret também não deixa de notar 

que, no contexto do século XX, o existencialismo se caracteriza por sublinhar a liberdade radical 
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que faz com que o homem seja concebido como ator de sua própria história, o que justificaria, 

portanto, certa afinidade com o marxismo. Desse ponto de vista, não há realidade humana 

constituída e pronta, já que o indivíduo será definido por um processo contínuo de construção de 

si mesmo. Trata-se, com efeito, de um movimento ininterrupto de vir-a-ser e, portanto, de nunca 

ser por inteiro. Nesse sentido, Beaufret (2000, p. 55) assinala que a existência se contrapõe à 

essência – essentia, palavra latina originada a partir da transformação do verbo essere, ser. 

Comparada à essentia, a existentia pode, na verdade, ser considerada um vocábulo tardio. Sua raiz 

é o verbo existere, o qual significa tão somente sair de um lugar e, por conseguinte, mostrar-se, 

manifestar-se. De fato, uma rápida consulta ao célebre dicionário Gaffiot (1934/2000, p. 637) é 

suficiente para constatar que as considerações de Beaufret são extremamente justas. Assim, nessa 

importante obra de referência para os estudos latinos, o sentido principal atribuído a exsisto – 

primeira pessoa do verbo existere – é «sair de». Do ponto de vista existencial, o homem é, por 

conseguinte, um ser em constante exposição ao outro. Daí que não seja possível existir em 

isolamento. 

Pois bem, quanto a esse aspecto, tomando como referência a fenomenologia de Husserl, 

torna-se possível afirmar que a noção de Lebenswelt, isto é, de mundo da vida consistirá em um 

dos pilares do existencialismo filosófico. E isso porque, na fase final de seu itinerário acadêmico, 

Husserl (1954, p. 344) sustenta que a consideração da dimensão concreta do mundo seria 

fundamental para a construção de uma reflexão capaz de colocar em destaque um «Eu que age e 

sofre» em um espaço, no qual a relação entre os seres implica que cada homem seja no outro e para 

o outro. Assim sendo, o universo existencial caracteriza-se como um universo de inter-relações.  

Ora, em 1947, Sartre (2005, p. 11) demonstra ter compreendido perfeitamente a contribuição 

trazida por Husserl ao cenário filosófico de sua época. Ele ressalta que a filosofia da transcendência 

teria lançado o homem na «grande estrada, no meio de todas as ameaças, sob uma luz ofuscante». 

Ou seja, com Husserl, teria sido possível sair de uma filosofia pautada na noção de interioridade 

da subjetividade e avançar rumo a um pensamento centrado no cotidiano da existência humana. 

Em acréscimo, Sartre julga que a noção de «ser-com» formulada por Heidegger seria 

imprescindível para esse novo modo de pensar o homem na vida concreta. Acontece que, para 

Heidegger, o cotidiano consiste no universo da coletividade no qual o Eu se dissolve, ou seja, trata-

se do domínio da impessoalidade, e, mais radicalmente, da vida anódina. No quarto capítulo de Ser 

e Tempo, escreve, pois, o filósofo alemão: 

 

O impessoal pertence aos outros e consolida o seu poder. «Os outros» assim 

chamados para encobrir que se pertence essencialmente a eles, são aqueles que, 

de início e na maior parte das vezes, são «co-presentes» na convivência cotidiana. 

(...). Na utilização dos meios de transporte público, no emprego dos meios de 

comunicação e notícia (jornal), cada um é como o outro. Este conviver dissolve 
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inteiramente a própria presença no modo de ser dos «outros» e isso de tal maneira 

que os outros desaparecem ainda mais em sua possibilidade de diferença e 

expressão. O impessoal desenvolve sua própria ditadura nesta falta de surpresa e 

de posibilidade de constatação (HEIDEGGER, 2005a, p. 179).  

 

Em síntese, para o autor, a convivência cotidiana implica, em última instância, nivelamento, 

ou seja, ser como os outros. Em tal perspectiva, o cotidiano consistiria na esfera da previsibilidade 

e da Gerede, isto é, do discurso impessoal, no qual o homem não se vê implicado como tal. Quer 

dizer, ao falar, ele só faria repetir um discurso que não lhe pertence de fato, e que, na verdade, só 

faz ecoar a voz dos outros.  

Mas, como explica o filósofo no trigésimo quinto paragráfo da primeira parte de Ser e Tempo, 

o falatório, termo com o qual se traduz Gerede no português brasileiro, não indica um fenômeno 

pejorativo, já que tão somente aponta para o fato de que «a convivência se move dentro de uma 

fala comum» (Ibid., p.228). Por outro lado, o falatório apresenta um caráter autoritário, que se torna 

mais evidente ainda quando se trata da repetição de um texto escrito, ou seja, quando se trabalha 

com o texto de outrem sem operar um retorno às suas bases. Em tal contexto, ele consiste em um 

verdadeiro fechamento à crítica, visto que «dispensa a tarefa de uma compreensão autêntica» (Ibid., 

p.229).  

Prosseguindo nessa linha argumentativa, Heidegger afirma que o falatório «rege os caminhos 

da curiosidade», em que se trata apenas de ver para ver e não para atingir a compreensão de algo. 

A questão maior, sublinhada pelo filósofo é que, essas duas modalidades cotidianas de discurso – 

a saber, falatório e curiosidade – fomentam a ilusão da «garantia de uma vida cheia de vida, 

pretensamente autêntica» (Ibid., p.233). Todavia, o que se tem, de fato, são modos impróprios de 

existir, ou melhor, modos de estar no mundo absorvido pelo todo, pelos outros, sem ser si mesmo, 

o que, para o autor, consiste em uma possibilidade positiva da vida em coletividade.  

Mas eis, então, que, tendo trilhado esse caminho reflexivo, Heidegger apresentará a morte 

como uma possibilidade ontológica que coloca em jogo o próprio «ser-com» do humano, na 

medida em que ela é extrema, isto é, diz respeito à «possibilidade de poder não mais estar presente» 

no mundo (HEIDEGGER, 2005b, p.32). Nesse sentido, a angústia com a morte não poderia ser 

tomada como sinônimo de «temor de deixar de viver», expressando, antes, a abertura que 

caracteriza um ser-lançado na vida, para o qual o encontro com o nada revela seu próprio nada de 

ser enquanto possibilidade de ser e, por conseguinte, sua liberdade. Quanto a isso, comenta o 

filósofo: «Assim, esclarece-se o conceito existencial da morte como ser-lançado para o poder-ser 

mais próprio, irremissível e insuperável» (Ibid., p.33). Vê-se, portanto, que, com a angústia, torna-

se possível o deslocamento da impessoalidade para a autenticidade que, em Heidegger, parece se 

confundir com o ser-livre.  
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Ora, como se sabe, o tema da liberdade será nuclear no existencialismo filosófico. Tanto que 

Sartre faz dele o grande eixo em torno do qual giram suas teses. Destarte, um dos textos mais 

esclarecedores sobre a questão é O existencialismo é um humanismo, no qual seu autor afirma que 

esse modo de fazer filosofia «define o homem pela ação», já que seu destino está no que ele faz e 

não em uma suposta essência capaz de determinar sua subjetividade (SARTRE, 2011, p. 56). 

Nessas condições, a única alternativa possível ao humano seria a eleição de uma forma de se 

engajar na vida, na qual a responsabilidade pelas escolhas efetuadas surgiria como algo 

praticamente inevitável. Consequentemente, à tese de que a realidade humana se edifica apenas na 

ação, acrescenta o filósofo francês: «o homem não é nada além que seu projeto, ele só existe na 

medida em que se realiza, ele não é nada além que o conjunto de seus atos, nada além que sua 

vida» (Ibid., p. 51). No entanto, em Sartre, o «ser-com» implica adversidade, ou melhor, limitação 

da liberdade, pois, se o outro é indispensável à existência de cada um, na medida em que é por 

meio da alteridade que o indivíduo se faz reconhecer, a intersubjetividade conduz ao choque entre 

os projetos que se encontram na vida social. Assim sendo, para Sartre, o homem se deparará 

inevitavelmente com outros homens ao longo de sua existência, de modo que suas escolhas 

esbarrarão nas escolhas de seus semelhantes e, por essa razão, o outro se torna alguém capaz de 

limitar a liberdade do indivíduo. Em síntese, na perspectiva filosófica construída por Sartre, a 

realidade humana é decididamente conflitiva. 

 

LACAN COMO LEITOR DOS FILÓSOFOS EXISTENCIAIS 

 

Em 1966, Lacan publica seus Escritos, obra que reunia diversos textos, com a pretensão 

inicial de divulgar o essencial de suas teses no cenário analítico de então. Portanto, no artigo que 

abre essa importante coletânea, Lacan (1966, p. 21) deixa explícita sua afinidade com a perspectiva 

heideggeriana, na qual a palavra apresenta uma relação com a verdade. Trata-se de algo que já 

estava posto em seu discurso desde a primeira metade da década de 50, quando ele afirma que a 

fala se ordena na dimensão de uma verdade compreendida como revelação. Nesse momento, Lacan 

(2008, p.75) concebe a fala como uma «linguagem assumida por um sujeito». Mais do que isso, 

para o autor, a fala é ação. Através de seu poder criador, algo que não existia antes passa a existir. 

Ela é, nesses termos, «a ação humana por excelência». Antes dela, só haveria o nada. É sob esse 

prisma, então, que o autor vai considerar a psicanálise como uma ação humana integrada à fala.  

Ora, não deixa de ter relação com o isso o fato de Lacan apresentar, em seu primeiro 

seminário, a oposição entre palavra vazia e palavra plena para dar conta das diferentes funções da 

palavra no discurso. De modo geral, ele sustenta que a palavra plena apontaria uma verdade do 

sujeito e que ela poderia se manifestar através, ou mesmo, apesar dele. Um exemplo clássico seria 

o lapso, cuja aparição se dá sem a intenção expressa do emissor. No entanto, para que adquira valor 
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de verdade, o lapso precisa ser reconhecido como tal. Logo, uma escuta capaz de acolher essa 

palavra autêntica torna-se essencial. Certamente, é necessário esclarecer que, para o psicanalista 

francês, o desejo se articularia por intermédio da palavra, ou, dito de outro modo, a palavra estaria 

encarregada da transmissão do desejo. Do ponto de vista ontológico, ela permitiria a instauração 

do sujeito na dimensão do ser. Acontece que, de acordo com Lacan (1953-1954/2009, p. 146) 

haveria uma face de resistência no nível da emissão da palavra, o que justificaria sua 

impossibilidade de «exprimir o ser do sujeito» por completo. Aqui, inegavelmente, o que está em 

causa são os limites expressivos da linguagem.  

Por outro lado, Jacques-Alain Miller (1995, p.15), analisando o termo «desejo» em Lacan, 

explica que ele é utilizado «para designar algo que não é dito, a não ser cifrado, e isto indica a 

necessidade de situá-lo no campo da linguagem». É nesse horizonte de ideias que Lacan (2008, p. 

63) concebe o sintoma como uma «fala amordaçada, inconsciente para o sujeito». A seu ver, o 

sintoma só se dissolve se o analista conseguir atingir o nível da fala autêntica. E isso porque Lacan 

(Ibid., p. 61) crê que «a maioria das pessoas não fala, elas repetem». Ora, está claro que, quanto a 

isso, a referência só pode ser a noção de autenticidade em Heidegger. Em suas primeiras 

elaborações teóricas, Lacan (1953-1954/2009, p. 338) defende que «o que fala no homem vai bem 

além da palavra até penetrar nos seus sonhos, seu ser». Nesse sentido, ele afirma, então, que o 

desejo recalcado «é o ser que espera se revelar» (Ibid., p. 351).  

Mas, há, sobretudo, uma «relatividade do desejo humano em relação ao desejo do outro» e, 

nesse ponto, Lacan (Ibid., p. 196) é sem dúvida alguma hegeliano. A esse respeito, no início da 

década de 50 do século passado, diz o autor que o desejo só pode ser «realizado no outro, pelo 

outro», já que é por nele, por ele que o desejo é nomeado (Ibid., p. 234). Todavia, na dimensão 

humana, se o outro é importante por constituir a imagem que cada um tem de si, isto é, se «os 

desejos da criança passam inicialmente pelo outro especular», a aquisição da linguagem faz com 

que seja possível estabelecer com o outro um pacto (Ibid., p. 236). Assim sendo, diferentemente 

de Sartre, para o qual a tensão entre si-mesmo e o outro é algo inerente à coexistência das 

consciências no espaço humano – na medida em que o outro, para o filósofo, é aquele que pode 

aniquilar a liberdade do indivíduo – Lacan vê o simbolismo da linguagem como o elemento que se 

liga à estrutura imaginária, abrindo, para o homem, uma perspectiva na qual ele pode ver seu 

semelhante não apenas como um rival possível.  

Por isso, em 1966, o psicanalista parisiense sustentará de modo incisivo que o desejo não é a 

«paixão inútil» dos «teóricos da intenção existencial» (LACAN, 2003, p.228). Na verdade, desde 

1954, Lacan (1953-1954/2009, p. 225) assevera que, antes da linguagem, o desejo só existe no 

plano da relação imaginária, potencialmente destrutiva, e que, diante disso, a distinção dos «planos 

do simbólico, do imaginário e do real» seria essencial para se avançar na experiência analítica. De 
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modo que a primeira clínica desenvolvida pelo autor terá no simbólico e no desejo seus pilares 

fundamentais, em um movimento de um debate implícito com as filosofias existenciais.  

 

A CLÍNICA LACANIANA DO DESEJO 

 

Na aula de 19 de maio de 1955 de seu seminário sobre o Eu, Lacan admite a ambiguidade 

com a qual a psicanálise trata o termo «desejo», ora promovendo sua objetivação, ora sublinhando 

seu caráter abstrato. No entanto, o autor faz questão de deixar claro que o desejo ao qual Freud se 

refere não é idêntico aos objetos com os quais a ciência objetiva lida. Em específico, Lacan afirma 

que, na experiência inédita criada por Freud, se, por um lado, o desejo inconsciente estrutura o 

mundo, de outro, não bastaria intervir nas condições objetivas com o intuito de obter efeitos 

previsíveis de antemão. Destarte, ele sublinha que o desejo surge encarnado na palavra e, por essa 

razão, caberá ao analista criar as condições para que o sujeito possa «nomear, articular, fazer passar 

à existência esse desejo que, literalmente, encontra-se em uma dimensão aquém da existência, e 

que, por isso, insiste» em se fazer reconhecer (LACAN, 1954-1955/2001, p.313). Em suma, a 

tarefa do analista consistiria em liberar a insistência presente no sintoma (Ibid., p. 312). Nesse 

momento, prevalece, portanto, a ideia do sintoma como uma condição que aprisiona o sujeito, na 

medida em que, em tais circunstâncias, o desejo procura se fazer ouvir, sem, contudo, obter êxito.  

Ora, curiosamente, um ano antes, na aula de19 de maio de 1954 sobre o núcleo do recalque, 

ministrada em seu seminário inaugural, Lacan considera que, durante o tratamento analítico, há um 

trabalho de elaboração de eventos traumáticos a ser feito pelo paciente e que, na relação verbal 

estabelecida como o analista, o sujeito deve reintegrar o seu desejo em um movimento progressivo. 

Isso porque, na teoria freudiana, o trauma tem uma ação recalcante que faz com que um 

determinado conteúdo se separe do sujeito, mas, paradoxalmente, permaneça como uma espécie 

de incômodo, constituindo o núcleo de seus sintomas.  

Pois bem, Lacan empreenderá uma leitura heideggeriana desse processo e afirmará, então, 

que a entrada do homem no simbólico implica esquecimento e que, nesse sentido, o sucesso da 

análise seria o esquecimento do esquecimento, ou seja, o «esquecimento sem volta do recalcado». 

Presente na aula em questão, o filósofo Jean Hyppolite sublinhará, na sequência, que «o sucesso 

do terapeuta» seria, para Heidegger, «o que há de pior»: «o esquecimento do esquecimento», ou 

seja, a inautenticidade (LACAN, 1953-1954/2009, p. 253).  

Todavia, é fundamental observar que, nesse momento bastante incipiente de seu ensino, 

Lacan crê na existência de uma «dialética do esquecimento» cujo ponto de origem coincidiria com 

o surgimento do primeiro núcleo do recalque. Em tal movimento de constituição da subjetividade, 

falhas poderiam impedir a síntese da história do indivíduo. De modo que o sintoma colocaria em 

cena um «discurso perturbado», alienante, do qual a escuta analítica teria que destacar uma palavra 
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além do «discurso corrente». Enfatizar a palavra que manifesta o desejo, a saber, a palavra plena, 

tal seria a tarefa analítica na primeira metade da década de 50. Assim sendo, de certa maneira, em 

termos heideggerianos, a análise teria como desafio operar a extração do paciente do contexto da 

Gerede, do falatório. Nesse horizonte de ideias, no que diz respeito à aplicação da técnica analítica, 

Lacan vê na regra da associação livre um modo eficaz de desfazer, já no início do tratamento, «as 

amarras da palavra». Quanto a essa questão, comenta propriamente o autor: «No seu modo de falar, 

seu estilo, sua maneira de se endereçar ao seu alocutor, o sujeito é liberado dos laços, não somente 

da polidez, da cortesia, mas mesmo da coerência» (LACAN, 1953-1954/2009, p. 239). E, por 

entender o processo analítico como «uma série de revelações particulares para cada sujeito» (Ibid., 

p. 348), Lacan (1953-1954/2009, p. 368) conclui que: «O discurso, desligado de um certo número 

de suas convenções pela regra dita fundamental, põe-se a jogar mais ou menos livremente em 

relação ao discurso ordinário, e abre o sujeito a essa equivocação fecunda por onde a palavra 

verídica encontra o discurso do erro».  

Mas, se tudo leva a entender que Lacan está defendendo que a análise consiste em rememorar 

o passado, basta acompanhar a primeira lição de seu seminário inaugural para perceber que não se 

trata disso. O importante, diz o autor em 13 de janeiro de 1954, é o que o sujeito reconstrói dos 

«eventos formadores da sua existência» (Ibid., p. 23). Sobre esse aspecto, pode-se afirmar, 

portanto, que Lacan se aproxima de Sartre. Mas há um abismo que separa esses autores e que se 

vincula, notadamente, ao modo como cada um deles ajuíza categorias como determinação, 

contingência e angústia. Para Lacan, se o homem se angustia, se ele se engaja em comportamentos 

paradoxais, não é por conta da má-fé ou de qualquer tentativa de escapar à contingência inerente à 

existência, tal como Sartre exaustivamente procura demonstrar em sua filosofia. De acordo com o 

psicanalista parisiense, «todo o sistema humano em volta já nos define», e, desse ponto de vista, 

será na «conexão entre a dimensão imaginária e o sistema simbólico» que a história do sujeito irá 

se inscrever (Ibid., p. 208-209).  

No seminário sobre A carta roubada, que tem como núcleo o comentário do conto de autoria 

de Edgar Allan Poe, Lacan considera fundamental verificar como, pela via imaginária, o simbólico 

pode vir a exercer seu comando. Certamente, trata-se, com isso, de tentar elucidar como o homem 

se torna um ser aprisionado na ordem simbólica. A bem dizer, o autor chega a vislumbrar um 

«ponto zero do desejo» no qual a natureza seria anulada para dar lugar à cultura. Contudo, com sua 

ironia habitual, Lacan (1966, p. 40) ressalta que a única resposta plausível àquele que se dispõe a 

interrogar o domínio do simbólico só pode ser essa: «Come teu Dasein».  Assim, submeter-se à 

análise implicar a assunção da tarefa de encarar a existência tal como ela se apresenta. Nesse 

sentido, a análise concebida como um «exercício dialético» teria como objetivo primordial colocar 

em evidência a distinção essencial dos planos do imaginário e do simbólico para «restituir ao 

discurso seu sentido de discurso» (LACAN, 1954-1955/2001, p. 419). Ou seja, trata-se de conceder 
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ao simbólico o reconhecimento que ele insistentemente busca, pois somente assim seria possível 

retirá-lo de uma condição em que ele permanece taciturno. 

No entanto, é em Variantes do tratamento-padrão, texto de 1955, no qual se encontra 

explícita a tese lacaniana de que o desejo é sempre desejo de reconhecimento, que o autor 

estabelecerá a diferença entre o analista e o homem comum, na medida em que o primeiro faz um 

uso da linguagem que não está ao alcance de todos. Em suma, na primeira metade da década de 

50, ele nota que a atitude do analista é de alguém que se mantém «permeável à fala autêntica do 

outro» (LACAN, 1966, p. 352). Acima de tudo, na perspectiva instaurada por Lacan, no que toca 

à intervenção clínica, a indicação técnica de uma «neutralidade benevolente» mostra-se 

completamente insuficiente para garantir o andamento adequado da sessão analítica (Ibid., p.349). 

Daí que, segundo o autor, o analista precisaria ocupar um lugar invisível para o sujeito, com o 

objetivo de criar condições favoráveis ao surgimento de uma imagem narcísica em estado puro. 

Destarte, no início de sua trajetória intelectual, Lacan conceberá o fim da análise como o momento 

de um «declínio imaginário do mundo», de uma «experiência no limite da despersonalização». A 

isso, ele acrescenta: «É então que o contingente cai – o acidental, o traumatismo, os obstáculos da 

história – E é o ser que vem então a se constituir» (LACAN, 1953-1954/2009, p. 302, grifos do 

autor). 
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