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Prosseguirei aqui, com vocês, a um trabalho so-

bre a clínica borromeana e o nó de quatro, do 

qual já tive oportunidade de apresentar alguns 

aspectos na Itália . Isso me permitiu ilustrar a 

clínica do sintoma como nomeação do simbóli-

co com o caso de Joyce, e a da angústia como 

nomeação do real com o caso Dick de Melanie 

Klein, retomado por Lacan em seu Seminário

1.Hoje, vou lhes falar da clínica da inibição, 

apoiando-me numa abordagem teórica desen-

volvida a partir da planifi cação do nó Bo que 

Lacan esboça no início do Seminário 22, e do 

pequeno desenvolvimento que ele faz disso em 

A Terceira. Tentarei ilustrá-lo com um caso clíni-

co tirado de minha prática.

Ao longo da elaboração que prosseguiu durante 

seus dez primeiros Seminários, Lacan fez valer 

a função da realidade como proteção do sujeito 

contra o real e a angústia. A realidade é então 

concebida como um tecido, um véu feito de 

simbólico e de imaginário destinado a recobrir 

o real.

O avanço epistemológico que Lacan opera com 

a teoria dos nós leva-o a colocar no mesmo ní-

vel Real, Simbólico e Imaginário. Eles são topo-

logicamente equivalentes. A realidade resulta, 

desde então, do simples fato de que, para um 

sujeito, Real, Simbólico e Imaginário consigam 

manterem-se juntos: é a própria condição da 

existência de uma realidade que consista para 

esse sujeito. Podemos observar, a esse res-
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ISA E O NÓ BO
Um caso clínico de inibição

peito, a relatividade dessa noção de realidade, 

própria a cada sujeito, tomados um por um. É 

do modo particular com o qual, para um sujeito, 

mantêm-se juntos Real, Simbólico e Imaginário 

que depende sua realidade particular.

Na solução perfeita do enodamento borromeano 

de três, “Os Nomes-do-Pai é isso, o simbólico, 

o imaginário e o real; são os nomes primeiros 

enquanto nomeiam alguma coisa”, o que quer 

dizer que qualquer um não apenas é um nome, 

dá nome, mas também enoda os dois outros e, 

como terceiro, traz igualmente a efi ciência do 

enodamento como quarto implícito. 

No nó de quatro, Lacan complementa, suple-

menta um dos três com sua função primeira, o 

dar-nome, a nomeação. Dito de outra forma é 

exatamente no dar-nome, na nomeação que re-

side a suplência, a saber, o que responde a S (A) 

(S de A barrado), à falta do Outro.

Lacan também pôde propor “três formas de 

Nome-do-Pai, as que nomeiam o imaginário, o 

simbólico e o real” (RSI, 18 de maço de 1975); 

“Não é apenas o simbólico que tem o privilé-

gio dos Nomes-do-Pai, não é obrigatório que a 

nomeação esteja conjunta ao furo do simbóli-

co”, precisa ele em seguida (RSI, 15 de abril de 

1975).

À nomeação do simbólico como sintoma acres-

centa-se, assim, a nomeação do imaginário 

como inibição e a nomeação do real como an-

gústia: é o que indica Lacan no fi m de seu Se-

minário RSI.

Desse nó de quatro, eis aqui outra fi guração, 

que permite perceber melhor em quê esse quar-
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to como suplemento a um dos três, R, S ou I, 

restitui um enodamento borromeano. 

E, na esquematização borromeana desenvolvi-

da em meados nos anos 70 por Lacan a partir 

da planifi cação do nó, não só o sintoma, mas, 

também, a angústia e a inibição encontram seu 

lugar.

                                

Inibição, sintoma e angústia são tão heterogê-

neos quanto o Imaginário, o Simbólico e o Real, 

indica Lacan em RSI. Mas eles estão articulados 

e apresentam homologias estruturais em suas 

respectivas conexões com os gozos que Lacan 

diferencia, articula e explicita com a ajuda desse 

esquema.

Notemos que esse esquema não representa um 

nó, mas uma planifi cação do nó borromeano. 

Tal planifi cação permite explorar campos e per-

ceber a articulação deles. Esses pontos estão 

desenvolvidos por Lacan nas primeiras lições 

de RSI, de 10 de dezembro de 1974 a 21 de 

janeiro de 1975, e na sua Conferência de Roma, 

A Terceira.

De início, a angústia
- Em que registro ela se situa? A angústia é um 

afeto que não engana, que tem o traço da evi-

dência, e que toca o corpo (isso quer dizer que 

se traduz diretamente por efeitos somáticos, o 

bolo na garganta, por exemplo), e que, como tal, 

participa do Imaginário.

- Do quê ela se origina? A angústia está ligada 

à proximidade do gozo do Outro, às duas acep-

ções desse “gozo do Outro”; por um lado, ela 

está situada como fronteira do gozo do corpo 

do Outro, desse gozo impossível que, se exis-

tisse, faria existir, em consequência, a relação 

sexual: a eventualidade de um acesso a esse 

gozo devastador não acontece sem produzir 

angústia, muitos sujeitos femininos nos dizem 

isso; mas também, é a proximidade desse gozo 

do Outro cujo objeto não seria nada mais que o 

próprio sujeito: Qual é o objeto (a) para o gozo 

desse Outro?

- Como ela se produz? A angústia se produz 

quando R vem invadir I, quando I não pode mais 

fazer barreira a esse real que vem perturbar o 

corpo. 

- O que é que responde à angústia e o que é 

que lhe responde? A angústia parte desse im-

possível, desse real, e dá sua signifi cação fá-

lica ao único gozo permitido ao ser falante, o 

gozo fálico: a angústia encontra sua resposta no 

gozo fálico J(ϕ), eles são correlatos.  A ponto 

de a angústia poder encontrar sua catarse, po-

der descarregar-se no gozo fálico. Lembrem-se 

dessa observação clínica de Lacan, a propósito 

da angústia, da página em branco que culmina 

e se transmuta na ejaculação, em determinado 

sujeito masculino.

Enfi m, a angústia é a resposta de um sujeito em 
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luta com um gozo impossível, fora signifi cante, 

que viria fazê-lo desaparecer enquanto tal. Sua 

saída, sua reabsorção está do lado do gozo fáli-

co. É o ponto clínico a reter. A angústia se reab-

sorve numa mutação, ou ao menos um desloca-

mento de gozo, de J (A) a J (ϕ).

Mais fundamentalmente, o acesso à linguagem 

e, ao mesmo tempo, ao gozo fálico passa pela 

angústia.

É o que eu havia desenvolvido recentemente a 

propósito do caso Dick de Melanie Klein. Que 

a angústia falta em Dick é precisamente o que 

ela observa. E é justamente daí que parte, ar-

ticulando em três pontos o que guia sua ação 

terapêutica nesse tratamento: Para ela trata-se 

de início de ter acesso ao inconsciente do su-

jeito - diríamos antes que não há nele traços do 

inconsciente, e que ela intervém em sua estru-

tura; em seguida, trata-se de fazer nascer a an-

gústia da criança atenuando sua forma latente, 

desatando-a pela interpretação; enfi m, trata-se 

de elaborar essa angústia para permitir o desen-

volvimento da simbolização.

 

Em outras palavras, a angústia assim produzida 

é necessária ao recalque, à queda do S1 sob 

o qual o sujeito estava petrifi cado, e conjunta-

mente a alienação, o que quer dizer que a esco-

lha do Outro pode operar.

Aqui, o enxerto da simbolização edipiana como 

quarto, como tomada simbólica sobre o real, “a 

que nos dá a angústia, única apreensão última 

e como tal de toda realidade”, como nomeação 

do real, complementa o real e faz medida co-

mum entre R, S e I, ou seja, constitui-se como 

modo de defesa contra o impossível a suportar 

do real, abre a porta à simbolização, à concate-

nação signifi cante e ao gozo fálico.

Isso me leva a lhes propor completar o esque-

ma de Lacan, para fazer valer as correspondên-

cias entre essas manifestações sintomáticas, 

respectivamente ligadas ao Imaginário, ao Sim-

bólico e ao Real, que são Inibição, Sintoma e 

Angústia, e os gozos que Lacan distingue: go-

zo-sentido, J (ϕ), J (A).

Agora, vejamos o sintoma.
- O sintoma é real; é mesmo o que o sujeito tem 

de mais real, como Lacan formulará alguns me-

ses mais tarde. O sintoma é um efeito produzido 

no real.

- O sintoma se origina do gozo fálico, o único 

permitido: é o efeito no real da irrupção dessa 

anomalia em que consiste J (ϕ), como se expri-

me Lacan. Esse gozo criptografado no signifi -

cante lhe permanece opaco e o sobrecarrega.

- O sintoma se produz quando S invade R, 

quando o que não foi simbolizado retorna no 

real como portador da mensagem cujo sentido 

tem que ser transmitido. 

- O sintoma vem no lugar de uma signifi cação 

recalcada, de um gozo-sentido insistente, mas 

oculto. O sintoma tem que ser interpretado, ele 

pode ser reabsorvido, transmitindo seu sentido 

por intermédio da cadeia signifi cante em que 

consiste a interpretação; ele encontra sua res-

posta no campo do sentido-gozado. O sintoma 

dá o sentido, diz Lacan. Mas ele pode, igual-

mente, alimentar-se disso.

Em outras palavras, a produção de um saber na 

análise, de um saber que faz sentido, esvazia 

o sintoma do sentido, do gozo-sentido que ele 

tinha que fazer reconhecer. Mas a operação tem 

um resto, o que do inconsciente permanece ile-

gível, o que atinge o objeto (a), ou o S1 - não es-
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queçamos a que ponto Lacan os aproxima em 

seus escritos sobre Joyce, esse resto é o resto 

de gozo opaco que constitui o sinthoma, quer 

dizer, o pouco de ser que resta ao sujeito. No 

que permanece aí ilegível, encontra-se o que é 

desde sempre perdido para o signifi cante - em 

termos freudianos, a Urverdrängung ou o roche-

do da castração. Segundo nos aponta Lacan, 

é com esse resto, é com seu sinthoma que o 

sujeito tem que se identifi car. Desde o Seminá-

rio 11, Lacan insistia nisso: a interpretação que 

deve visar o não sentido, esse resto. Cabe ao 

sujeito, frente ao equívoco, diante do enigma, 

escolher seu sentido; em outras palavras, é por 

aí mesmo que ele produz esse sentido, fundado 

sobre o único ato do sujeito - sua escolha, em 

seu estatuto de fora sentido, ou seja, ele regis-

tra o gozo que funda essa escolha e que será, 

desde então, o fundamento do sujeito; é esse 

ato do sujeito que precede e funda sua certeza; 

é por esse ato que ele esvazia o sintoma de sen-

tido e isola o sinthoma. 

Inversamente, uma prática da interpretação que 

alimenta o sujeito com sentido, e especialmente 

com sentido sexual, só pode alimentar o sinto-

ma e fazer pulular seus avatares, eternizando a 

análise.

Retenhamos que, em sua essência, o sintoma 

é a produção de um sujeito obstruído pela in-

sistência de um gozo tomado em seus signi-

fi cantes, que o obstrui na medida em que lhe 

permanece opaco, e que pode se reabsorver ou 

se transformar, porque grande parte desse gozo 

pode encontrar a via de sua transformação pela 

liberação de uma signifi cação que o faz passar 

à categoria de sentido gozado, de gozo-sentido 

imaginário, trazido por um enunciado. O sinto-

ma é reabsorvível, não sem resto, numa muta-

ção de gozo de J (ϕ) ao sentido gozado.

Abordemos agora a inibição.
- A inibição opera enquanto interdição, ela pros-

creve, exatamente como uma cadeia simbólica; 

alguma coisa está proibida ao corpo. Ela tem 

um efeito de prescrição para-simbólica - se vo-

cês me permitem essa expressão - que concer-

ne o corpo, que concerne uma ação ou um mo-

vimento implicando o corpo.

- A inibição se situa na fronteira com o sentido 

gozado (gozo-sentido); ela resulta de uma irrup-

ção desse gozo imaginário que toca o corpo, de 

um gozo criptografado numa imagem, de uma 

marca imaginária que marca o corpo.

- A inibição resulta de uma intrusão de I sobre S, 

acionando a produção no simbólico de uma for-

ma - que permanece aquém de uma fórmula -, 

de uma forma proibidora que provoca um efeito 

de paralisação; a imagem levou vantagem sobre 

o signifi cante; ela permanece fora sentido, mas 

não fora signifi cação: ela proíbe.

- A inibição remete ao enigma do gozo do corpo 

do Outro, resposta a esse gozo proibido J (A).

Percebe-se imediatamente, no esquema, em 

quê reside a difi culdade da clínica da inibição: 

o gozo correspondente, o gozo do corpo do 

Outro é proibido pelo fato da fala, justamente 

porque ele se situa fora do Simbólico, fora do 

alcance do signifi cante. O signifi cante não tem 

mais ascendência aí, e a inibição não encontra 

sua saída nesse gozo proibido. Salvo a escolha 

da psicose, nada de mutação possível do gozo 

da marca imaginária em J (A). 

O gozo fálico procede do signifi cante; a experi-

ência analítica e a interpretação permitem uma 
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simbolização do não dito, do recalcado e, com 

a liberação de uma signifi cação, de um sentido 

gozado; e a fala leva vantagem sobre esse gozo. 

A interpretação, enquanto visa o fora sentido, 

opera um esvaziamento desse gozo; o sintoma, 

na cura, é redutível ao sinthoma.

O encontro com o gozo do Outro, interditado ou 

impossível, coloca o sujeito diante da escolha 

de seu próprio desaparecimento enquanto su-

jeito nesse gozo devastador ou da aceitação de 

um gozo amputado, mas permitido, do gozo fá-

lico, do gozo veiculado pelo signifi cante, aquele 

que o analisante tem que reconhecer e aceitar 

como o único permitido, ou seja, aquele que é o 

correlato da castração simbólica e que permite 

despertar a angústia.

O gozo do corpo do Outro não dá margem ao 

simbólico. É do imaginário, do corpo marcado 

por sua captura no Real que ele procede. A ini-

bição não pode encontrar aí nem catarse, nem 

reabsorção; a não ser, talvez, no caso da psi-

cose, mas nesse caso é esse gozo que invade 

toda linguagem.

O que pode, então, a análise? Bem, não esque-

çamos que a inibição, a inibição como nome-

ação do Imaginário, não é menos que um dos 

três nomes do pai primeiros que nos indica La-

can, no fi nal de RSI. É na própria inibição que o 

sujeito vai ter que encontrar a muleta, o suporte 

do qual ele deve aprender a se servir para poder 

prescindir dele, e o analista tem que acompa-

nhar, até mesmo guiar e sustentar essa aprendi-

zagem. E, para isso, os parâmetros estruturais - 

mesmo sutis - que Lacan nos deixou sobre esse 

ponto são particularmente preciosos. 

Psicose, histeria, fobia, angústia... ou inibição?

Vou, então, tentar ilustrar essa questão da ini-

bição com o auxílio de um caso clínico que me 

levou a considerar todas essas hipóteses.

Uma mulher jovem, que chamarei Isa nessa 

ocasião, em referência à Inibição, Sintoma e An-

gústia, vem ver-me pelo que ela pensa ser uma 

fobia. Ela é elegante, exprime-se com facilida-

de. Mas ela tem medo de sair de casa: fora ela 

não é mais ninguém, não tem mais consistên-

cia, é o pânico, ela desmorona como uma pe-

quena pilha de papéis, apoiada em algum muro 

e depois fi ca caída na calçada até que venham 

ajudá-la. Ela nada pode fazer, é muito incapa-

citante. Além do mais, ela é professora, e esse 

sintoma a impede de exercer sua profi ssão, ela 

não pode ir trabalhar...

Aconteceu, progressivamente, e aumentou re-

almente no fi nal de seus estudos, quando sua 

irmã caçula tornou-se grande, independente, 

fez brilhantes estudos e começou a ter êxito na 

vida profi ssional...

O pai de Isa exerce importantes responsabili-

dades profi ssionais, é do mundo dos negócios, 

sempre esteve ausente o tempo todo.

Sua mãe morreu quando ela tinha apenas cinco 

anos, de uma doença fulminante. A lembrança 

que fi cou disso, algumas semanas antes dessa 

morte, está gravada em sua memória. Isa tem 

então cinco anos, ela está com sua mãe, sua 

irmãzinha ainda bebê está num carrinho, e as 

três estão num cruzamento, esperando poder 

atravessar a rua: sua mãe cambaleia, se apóia 

contra o muro de um imóvel e desmorona como 

uma pequena pilha de papéis sobre a calçada.

Depois da morte de sua mãe e uma temporada 

desastrosa com uma família amiga a quem seu 

pai a havia temporariamente confi ado, esse pai 

contrata uma jovem, uma empregada, dizia ele, 
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para cuidar das duas garotinhas. Há agora uma 

mulher em casa. Isa gosta muito dela. Essa jo-

vem cuida muito bem de Isa e de sua irmãzinha, 

apaixona-se pelo pai e não demora a tornar-

-se sua amante. Mas o pai não a tomará jamais 

como esposa. Ele a demite uns doze anos mais 

tarde, quando as meninas já são adolescentes. 

Isa, que a considera quase como uma segunda 

mãe, mantém contato com ela.

Isa está terminando seus estudos quando o que 

ela considera como sua fobia começa a se am-

plifi car. Ela tem um projeto profi ssional, tenta 

exercer sua profi ssão de professora próximo de 

sua casa, se interessa pela psicanálise, lê La-

can, tenta encontrar motivações para se aven-

turar fora de casa, mas nada a sustenta muito 

tempo. É de outra coisa que ela precisa para 

ousar ir lá fora.

Isa está isolada. Seu pai está sempre ausente 

e não cuida muito dela, sua irmã viaja sempre 

ao exterior, sua família mora muito longe. Ela 

só tem uma prima idosa, que mora perto dela, 

como ponto de apoio próximo.

Isa precisa de um homem. Ela encontrou um 

marido gentil e atencioso, que cuida muito dela, 

a ponto de materná-la. O melhor que esse ho-

mem trouxe para a sua difi culdade diária durou 

pouco tempo. Seus impedimentos sintomáticos 

se amplifi cam.

Mesmo estando de carro, com seu marido, ela 

precisa de outro homem, um terceiro, para tran-

qüilizá-la, fazê-la manter-se.

É nesse momento que ela vem me ver com uma 

demanda de análise. Esse trabalho se prolon-

gará por quatro anos, e ela virá regularmente a 

suas sessões, apesar de sua difi culdade, mais 

ou menos auxiliada por seu entorno, de acordo 

com a ocasião. Ela inventa estratagemas para 

enganar seu sintoma: por exemplo, ela vem a 

suas sessões correndo.

Então Isa procura amantes, e os escolhe ma-

chões. Ela precisa de um verdadeiro cara, que 

a maltrate de vez em quando e com quem ela 

rivaliza.

Para manter-se, para fazer-se consistir enquan-

to corpo, para manter-se de pé, ela precisa de 

um tutor, no sentido mais hortícola do termo: um 

falo ereto.

Mas ela usa seus amantes e eles se cansam de 

só serem usados como tutores.

Seu marido também se cansa, fi ca com raiva 

enfi m, a traz de volta para ele e quer um fi lho. 

Ela consente, achando aí também o falo que a 

fará manter-se.

Nessa mesma época, sua irmã sofre um grave 

acidente, uma queda na rua, e esse desmoro-

namento a deixa incapacitada por longos me-

ses. Em consequência, a rua se torna um pouco 

mais acessível à Isa.

Depois do nascimento de seu fi lho, Isa atraves-

sa uma depressão post partem. Ela retomou as 

sessões depois da interrupção devida ao parto. 

Termina por reinvestir o fi lho e, após alguns me-

ses, interrompe a análise.

O sintoma “medo de ir lá fora, temor pânico do 

desmoronamento” não desapareceu, mas ela 

aprendeu a geri-lo e tamponá-lo. Sua responsa-

bilidade em relação a seu fi lho a auxilia. Ela as-
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sumiu, a duras penas, a imagem de uma mulher 

e de uma mãe.

Eis aí então o caso, muito resumido. O tratamen-

to permitiu o desdobramento de numerosas ca-

deias signifi cantes, a historização, a construção 

de sua história, a atualização de tudo que lhes 

resumi, a saber, a imagem indelével da lembran-

ça-encobridora , a fragilidade de uma imagem 

materna e feminina com a qual identifi car-se, as 

esperas frustradas em relação a seu pai, a riva-

lidade com sua irmã e, de forma mais geral, a 

ameaça de ser aniquilada pela Outra mulher e 

seus avatares, a função dos amantes, etc.

Enfi m, boa parte do saber inconsciente foi atu-

alizado e assumido por esse sujeito que, dora-

vante, sabe um bocado sobre seu gozo.

Então, se me detenho ao essencial, há para 

esse sujeito:

- um défi cit imaginário: nada de identifi cação fe-

minina ou materna que se sustente. A mãe cai; a 

empregada, objeto de desejo do pai, é rejeitada 

por este último como objeto indigno de se tor-

nar sua esposa. 

- uma fragilidade simbólica, ligada a um pai au-

sente, a uma identidade incerta entre os dois 

grupos familiares paternos e maternos, que não 

falam a mesma língua nem têm a mesma cultu-

ra. Isso, a análise permitiu revisitar.

Mas há outra coisa: a marca, sobre a imagem 

do desmoronamento da mãe, do gozo louco, do 

gozo proibido do corpo do Outro, marca indelé-

vel que funda o próprio ser desse sujeito. Aqui, 

os signifi cantes não têm ascendência. A análi-

se não tem ascendência sobre o que se mostra 

como sendo nada mais que a inibição.

Nem psicose - o desenrolar do tratamento dá 

provas disso -; nem fobia - não há nenhum sig-

nifi cante fóbico; nem angústia - também não se 

trata da intrusão do desejo do Outro visando o 

sujeito enquanto objeto; nem histeria - a inter-

pretação não tem ascendência alguma. O que 

há é Inibição.

A inibição que faz o “sintoma” desse sujeito, 

“sintoma” que já é de fato sinthoma, é a no-

meação desse imaginário marcado por esse 

gozo real; é a inibição enquanto nome-do-pai 

que funciona aqui, e que permite a esse sujeito 

fazer consistir sua realidade, na própria incon-

sistência de seu corpo. A inibição que não se 

reabsorve é o preço a pagar para funcionar fora 

psicose, para dizê-lo rápido.

Resta aprender a prescindir desse nome do pai 

aí. A condição, vocês o sabem, é de servir-se 

dele. Os achados do sujeito não são aí do re-

gistro do simbólico, mas tem a ver com o Real 

e o Imaginário. São atos (actes) que o sujeito 

produz. O trabalho do analista com o sujeito é, 

então, registrá-los. (en prendre acte) 

Agradeço-lhes a atenção.
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