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HAMLHT- Prince of Denmrke

Angustia e Desamparo

Letlcia Fonsècci

Ao cnveredar pela releltura do Semlnârio A Angustia1, buscâvamos enfocar o aspecto do desamparo quando, tomados pelos
debates e lntervençôes realizadas por ocaslâo das Jornadas preparatôrlas ao Fôrum Brallselro, uma questâo brotava: de quai
desamparo falam? Serâ que das Hlljloslglelt - tal como nos é trazldo por Freud e retomado por Lacan - coïncide com a vlsâo fllosôflca, sôclo-cultural, ou polltlco-econômlca ora abordada?
E, repensando uma vez mais sobre a lnslstência de Lacan em
dlstlngulr o discurso pslcanalîtico sobre a angûstia de qualquer
outro discurso cientîfico, as indagaçôes perslstiam: nâo serâ que
ao lançar mâo desses outros vleses estamos procurando também
dar conta do desamparo, vlsando a amestrâ-lo, ou querendo fazer
dele uma colsa outra? No que pesem os aportes valiosos que podem advir dessa abordagem Interdisclpllnar, nâo serâ que, quanto ao desamparo, hâ sempre algo de slngular, inerente ao campo
especlflco da pslcanâllse?
Essas sâo as questôes que nortelam e dellmltam a nossa fala.

O Desamparo da Metapsicologia3
A falta de elucidaçâo do sentldo pslcanalîtico de “desamparo" vocâbulo cuja pollssemla permlte lelturas varladas e, por vezes,
envlesadas - repercute lndubltavelmente na forma de apreender a dlreçâo da cura, incidlndo evldcntemente na prâtica clînlca. Partlndo dos avanços dados por Lacan, face à releltura
de Freud, tentaremos elucidar o referldo concelto, buscando
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dcsprcndê-lo de suas amarras fcnomcnolôgicas c/ou fllosôficas - que fatalmcnte deixam a metapsicologla cm desamparo
- para tentar dcstacar sua dimensâo cspccîfica c singular de
estrutura, no cerne da expcriência do desejo, inerentc nâo apenas
à constitulçâo do sujcito cm psicanâlisc, mas inerentc lambém à trajetôria psicanalîtica. Detendo-nos sobre a metapsicologla
vlsamos, portanto, indicar contribuiçôes que a leorizaçâo lacanlana
possa trazer à clînica.
Intilulamos nossa intervençâo de “O desamparo da
metapsicologla" pretendendo com isso dar margem à ambiguidade
da leitura e destacar as duas vertentes que ela permite. Por
um lado queremos enfocar a peculiaridade do conccito de
desamparo dentro da metapsicologla e, por outro, apontar o
quanto uma confusâo a esse respeito pode deixar a prôprla
metapsicologla e, possivelmente, a clînica, em desamparo. Em
desamparo, talvez por sermos exatamente tentados a nos amparar
quer na fenomenologia, quer na filosofia, ou ainda na antropologia, fazendo delas - quem sabe - a nossa mitologia. Evocamos entâo Kierkegaard, que nos diz:
“Quando a razâo se atola na esfera mîtica nâo
dâ de si mais do que palavreado vazio. “ 1
Poderîamos talvez dizer, tomando um viés psicolôgico mais
difundido, que o desamparo tem a ver com a falta, com a
perda, ou com o trauma... Contudo, investigando mais
detalhadamente este conceito, numa perspectiva metapsicolôgica,
encontramo-lo constantemente articulado à angûstia. Cabe entâo
indagarmos: o que dizer sobre o desamparo e a angûstia?
como eles se articulam?
Voltamos entâo aos primôrdios da histôria da psicanâlise.
Observamos que, jâ em 1892, o tema da angûstia ocupava
lugar de destaque. Em seus documentos dirigidos a Fliess4,
Freud enfocava o problema da angûstia, indagando sua etiologia
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e abrindo um vasto campo para posteriores elaboraçôes. É
sobre a angûstia que versam vârias das suas correspondências. Verificamos ainda que, em 1926, ao retomar o conceito de
trauma em seu livro Inlblçâo, sintoma e angûstia, Freud faz
vârias referências à situaçâo de desamparo; situaçâo à quai
ele désigna como traumâtica. Diz-nos: “A angûstia é, por um
lado, uma expectativa de um trauma e, por outro, uma repetiçâo dele em forma atenuada. Sua vinculaçâo com a expecta
tiva pertence à situaçâo de perigo, ao passo que sua indefiniçâo
e falta de objeto pertencem à situaçâo traumâtica de desampa
ro. Assim, os dois traços da angûstia têm origem diferente.”
Lacan, em seu seminârio sobre O desejo e sua interpretaçâo, retoma Freud e sublinha: “...a angûstia se produz como
um sinal no eu sobre o fundamento do desamparo, ao quai
ela é chamada, enquanto sinal, a remediar”. Entretanto, ele
especifica mais um pouco: “É na presença primitiva do desejo
do Outro como opaco, como obscuro, que o sujeito fica sem
recursos" - hilflos - ou seja: desamparado. Constatamos entâo
que, tanto em Freud como em Lacan, o desamparo nâo pode
ser pensado sem uma articulaçâo com a angûstia.
Setenta anos apôs o inîcio da teorizaçâo freudiana sobre a
angûstia, no ano de 1962, Lacan retoma este tema tentando
avivar-lhe as cores, ressaltar-lhe as nuanças desgastadas pro
venantes de leituras obliquas ou de traduçôes precârias feitas ao texto freudiano, dedicando-lhe um ano de seminârio. O
seminârio A Angûstia é imediatamente consecutivo ao semi
nârio sobre a identificaçâo. Refletindo sobre essa sequência
poderiamos, jâ, aventar o que seriam algumas pistas daquele
que é aqui nosso intento, salientando alguns dados:
a) enfocamos a identificaçâo à maneira pensada por Lacan
em seu seminârio de 1961, ou seja, enquanto pura diferença;
identificaçâo do sujeito enquanto efeito de signiflcante, produto de linguagem, o que é diferente da identificaçâo imaginâria.
b) por outro lado, serâ que, apôs ter destacado esse lugar
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da diferença, apôs apontar o $ - sujeito desejante - Lacan
envereda pela angûstia para delimitar a borda da diferença
radical e, com Kierkegaard, ressaltar o salto? Séria essa di
ferença radical a morada do desamparo?
Existem vârias formas de se encarar, de se définir a angûstia e o desamparo. Numa referência filosôfica, podemos dizer
que a angûstia é alguma coisa que nos confronta com o nada.
Mas se essa formula é justificâvel numa certa perspectiva de
reflexâo, nâo é isso que nos norteia. A angûstia é algo que,
precisamente, nâo tem nada deste carâter difuso daquilo que
se chama experiência existencial da angûstia.
Para Lacan a angûstia nâo é sem objeto. Todavia, é indispensâvel que se explicite de que objeto se trata: nâo é de um
objeto palpâvel, especularizâvel ou sequer imaginarizâvel. Fazendo
uma bascula do campo do eu para o campo do Outro, Lacan
desenvolve toda uma elaboraçâo reportando-se - nâo ao trauma do nascimento, onde temos a separaçâo entre a criança e
a mâe, mas - à constituiçâo do sujeito, enquanto sujeito desejante,
por uma partiçâo, um corte, no campo do Outro. Ponto em
que sobra um resto nesta divisâo: o objeto a. É deste objeto
que se trata em tudo aquilo que tem a ver com a angûstia.
Assim, sempre atento à letra em sua releitura de Freud,
Lacan busca nâo apenas resgatar-lhe o sentido mas, antes,
forçando um pouco mais os conceitos e visando ir mais além,
ele procura enfocar e suportar aquilo que escapa ao sentido.
E entâo, afirmando que trabalhar com a angûstia é trabalhar
sem rede - coisa que evoca o acrobata - ele destaca: “... cada
malha nâo tem sentido senâo deixando o vazio no quai hâ
angûstia” 6.
É apenas nesse sentido que podemos entender o que Lacan
afirma, em seu seminârio, a respeito do texto de Freud; “...graças
a Deus no discurso de Intbiçâo, sintoma e angûstia, Jala-se
de tudo, exceto de angûstia". E, em face de uma eventual indagaçâo
sobre o porquê nâo se fala de angûstia nesse texto, certamen-
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te poderemos retorquir: por virtude da prôpria angûstia e nâo
por falha da leorlzaçâo frcudiana.
Fazendo entâo um paralelo entre Freud e Lacan observamos: se, em 1926, é em face das idéias de Otto Rank sobre o
trauma do nasclmento que Freud retoma o tema da angûstia
e escreve Inibiçâo, sintoma e angûstia, Lacan, em 1962-1963,
dedlca seu seminârlo a esse tema, nâo sem antes referlr as
criticas que lhe sâo feitas e rebater as falhas que lhe lmputam
de elidir os afetos em sua teorlzaçâo. Lacan destaca, entâo, a
angûstia como o afeto por excelêncla. Sublinha o afeto enquanto efelto - é/feito - da estrutura, que se ventila com palavras. Todavia, é também com palavras que o mesmo afeto
se évapora. E, asslm, quando se começa a falar da angûstia
jâ se estâ fazendo com ela outra coisa; Jâ se estâ recorrendo
ao imaginârio e à composlçâo fantasmâtica que a suporta.
Do mesmo modo, se falamos de desamparo, nâo sera que
jâ estamos nos amparando numa teorlzaçâo? Se o desamparo
tem a ver com o trauma, e é novamente repassâ-lo, trauma
que é da ordem do Real e que escapa à linguagem como
poderiamos colocâ-lo em palavras?
Retomando as orlgens pré-psicanalltlcas do estudo sobre
esse tema, podemos apreender um pouco o sentido do de
samparo, nas palavras de Kierkegaard. Kierkegaard, considerado por Lacan o mais ousado investigador da aima anterior
a Freud, nos diz: “a angûstia pode ser comparada à vertigem Vertigem da liberdade, que surge quando, ao desejar
o espirito estabelecer a sintese, a liberdade imerge o olhar
no abismo das suas possibilidades e agarra-se à Jinitude
para nâo soçobrar... Em tal vertigem a liberdade afunda 7
Atentemos entâo para as assertivas:
- um sinal no eu concernente a alguma coisa que se passa
em outro lugar.
- sinal no eu sob o fundamento de desamparo
Para tentar articular o desamparo, vamos entâo lançar mâo
• • •

•• •

»

• • •
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de um recurto utlllxado por Lacan no scmlnârlo O Deaejo e
$ua Inlcrprctaçâo e rctomado poslerlormcntc no acmlnârlo A
AngûsUa: a grafo do desejo. Procuraremos arllculâ-lo à IraffHlia de Hamlet. considerada o drama do dcscjo por cxcelência, magistralmente enfocado por Shakespeare.
Rceorrendo um pouco ao Imaglnârio, que é o que nos catlva. nos prende - tâo bem uUllzado por Shakespeare, na Iragédia. quando na rcpresentaçâo teatral os saltlmbancos flsgam a consclêncla do rel - observemos, na figura 1, Hamlct
num tempo chave. Vemo-lo no Instante em que 6 abordado
pelo fantasma de seu pal, atônlto, estupefato, em face da re
velaçâo que lhe fora felta: seu pal, vitlma de tralçâo, arreba*
tado na flor de seus pecados. A revelaçâo da mlsérla em que
se encontra, cujos sofrlmentos padecc, é de uma Intensidade
tal que Jamais poderla ser expllcltada a Hamlet, pois sua carne
nâo suportarla. Revelaçâo do engodo que Inebrla sua mâc,
pois aquele a quem ela deseja nada vale, ou seja: ail nâo hâ
nada, apenas um embuste. Deste modo, ai estâ Hamlet, afetado, ou melhor, envenenado, também pela orelha; nâo corn
herbona, mas através das palavras do pal.
Nesse momento da revelaçâo podemos Indlcar o tempo do
desamparo. Momento em que nâo se sabe mais o que fazer,
quando nâo mais se encontra em que se agarrar. É o momento
do C/te vuoi? - questâo que Lacan retoma do Dlabo Amoroso
de Casotti, na ambiguldade do: Que queres de mlm? Ou, que
me queres?
Esse é o momento de fadlng, de evanescêncla do sujeito;
momento era que o sujeito vaclla. Ponto em que ele sofre ao
mâximo a virulêneia das palavras e do quai a angûstia é o
alnai. Aqul, é da experiêncla da barra que se trata.* Nesse
embaraço - embarras - presentifica-se o sujeito barrado, que
repassa, revive mais uma vez a experiêncla do corte; corte que
nâo é separaçâo, mas partlçâo no lnterior do sujeito.
Asslm, Hamlet se vê sem rccursos face ao que o Outro
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demanda c à consignaçào que
lhe é fclta.
Entretanto. valc à pena
subllnhar que. se a experléncla do desamparo dlz respeito a essa tomada pclo Real,
ao evocarmos Hamlct ou o grafo
do desejo, Jâ estamos lançando
mâo de um recurso Imaglnârlo, na tentatlva de falar daquilo que sempre résiste às
palavras. É importante atentarmos entào para a importâncla
da obscrvaçâo de Lacan sobre a angûstla, enquanto ponto de
partida da inscriçâo stgnificante. Ela é a chave, diz-nos Lacan,
o que serve para abrir, para presentlflcar o vazio do Outro. E
o Unhelmllch - essa inquiétante estranheza - é a dobradlça
indispensâvel para apreender tal questâo.
Vejamos, entào: o sinal no eu, onde colocâ-lo? Temos aqui
a relaçâo imaginâria, onde podemos situar o eu e o outro.
Podemos dizer que o sinal se dâ aqui, nesse eixo imaginârio
m.
- o eixo i (a)
E o fundamento do desamparo?
Bom! Hâ algo que aponta para um lugar outro, do Outro:
aponta ao significante da falta do Outro. É nesse momento
que esté Hamlet, padecendo a questâo que lhe consome, espancado pelas palavras, por elas envenenado.
E aqui arriscamo-nos a aventar uma hipôtese: que serâ que
nos sugere a elisâo dessas linhas aqui, desses vetores para a
esquerda e para a direlta, no grafo acima? Nâo serâ que apon
ta ao fundamento do desamparo?
A Hllfloslgkelt em Freud é esta poslçâo fundamentalmente
primltiva (permito-mc aqui a redundâneia) e Lacan ratlflca: a
angustia é o sinal do desamparo face ao desejo do Outro:
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mesmo

mas, ao
retomar, pelos avatares d
nlzaçào, posto que
a
drama da reJaçâo do desej0 °
sUcu«lb'r
o faz
o aspira, que
7b be or not to be - 0|1 d°
desejo. É nesse
fantasma, seu
deflnlda.8
C **
do
Outro
sujeito corn o desejo
liticamente
ana
estrutura
apôs sugado pelo desejo do ou.
constitui a l
Hamlet.
que
Assim como
tro, glra atordoado nesse torvelinho.
também o anallsante, apôs desainpa
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X
«
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rado face à ineficâcla do enquadramento
fantasmétlco. é tomado peJa angüSUa
e busca saidas para dar conta do real
E assün. segue desflando a tcla daa
construçôes fantasmâticas. quem sabc
até o ponto de uma lnvençâo
Entâo, se a questâo se dirige ao
fantasma, este é também o sustenté*
• ••

culo do desejo do sujeito. A comDofantasmâtica
val
lhe
servir
de
plaça
glratôrla
na
relaçào
siçâo
do sujeito face ao desejo do Outro. Que fazer para sustcntar
seu desejo diante do Outro? Suportâ-lo enquanto desejo Insa*
tisfeito ou cultlvâ-lo como Imposslvcl? Para llamlct é com o
lmpossivel que ele se debate face ao Outro. Assim, clc esté
sempre a vacilar, sempre na duvlda, sempre a adiar a tarefa
da vlngança-para o dla segulnte.
Numa analogla com a clînica lembramos: quando se trata da
angustla tem-se que trabalhar sem rede. Se ela é o ponto de partida
da inscriçâo signlflcante é preciso suportâ-la e ver onde leva a
vacilaçâo - où porte le porte-à-faux - ou ainda, onde leva o sem
razâo. E, se o fundamento é o do desamparo. vale lembrarmos que
apenas por ele, ou através dele.
presentlfîca-se a estrutura.
Portanto, se a forma de destacar
o desamparo parece-nos
ârida. recorrendo ao grafo do desejo
ele pode ser apontado.
Ele é fundamental. Todavia,
mesmo que percorramos uma
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representaçâo grâfica tentando ilustrâ-lo, nem por isso ele é
demonstrâvel, ou inscritlvel. Ele nâo cessa de nâo se escrever.
Assim, se as palavras nos afetam e a angustia nos lnvade,
por ela também as palavras brotam, oriundas de um lugar
outro, numa dimensâo outra... E com palavras o afeto se transmuda.
Nâo obstante, diz-nos Lacan, “verificar o que o analisante pode
suportar da angustia é sempre o que nos pôe à prova. 10
Entâo, como sera que Hamlet vai resgatar seu desejo? Pela
identificaçâo imaginâria face ao pequeno outro, assumindo o crime?
Ou através do luto, na identificaçâo com o objeto perdido, Ofélia?
E o analisante? Como sera que ele sai desse redemoinho de
traumas que animam sua vida fantasmâtica?
Detenho-me nesse ponto para dar margem aos debates e
para suportar o tema - angûstia e desamparo.
Ratificando portanto, vale à pena atentarmos nâo sô para a
questâo metapsicolôgica que norteia a clinica, mas também
para a ética que a rege.
... é sobre o gume da angûstia que temos de nos sustentar; é
sobre esse gume que espero conduzi-los mais longe. il

Assim, que se possa suportar essa questâo: a do Outro.
Que a clinica psicanalltica se permita transitar pelo desampa
ro, ser por ele habitada, para que nâo termine desamparada,
numa ortopedia qualquer, despencando do lugar que lhe cabe.
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Valentin Nuslnoulcl

Desta feita tendo em mente o V Fôrum Brasilelro sobre Psicanâlise e
Desamparo, reallzado em Reclfe, 1999.
2 O Fôrum propunha-se a trabalhar o desamparo sob très aspectos: De
samparo e Clînlca, Desamparo e Cultura, Desamparo e Metapsicologia.
Aqui fazemos um trocadilho lndlcando, através do titulo uma subversâo da Idéia proposta pelo subtema "desamparo e metapsicologia".
3 Freud, Sigmund. Rascunho A - sem data; sugerem que foi escrito no
final de 1892.
4 Freud, Sigmund. Inibiçào, slntoma e angûstla -AdendoB. (Grifonosso)
6 Lacan, J. Seminârio X, A angûstla, Liçâo de 14 de novembro de 1962.
6"0 nada da angustia représenta uma espécie de complexo de pressentimentos refletidos sobre si prôprios e aproximando-se cada vez mais
do homem; nâo um nada que seja indiferente ao indivîduo, porém um
nada em comunicaçâo viva com a ignorância da inocência.” Kierkegaard,
S. A. 0 Conceito de Angûstla
7 Lacan, J. Seminârio X, A angûstla, Liçâo de 14 de novembro de 1962.
8

Lacan Desejo, Liçâo de 10 de junho de 1959:

9

Lacan, J. Seminârio X, A angûstla, Liçâo de 14 de novembro de 1962.

10Idem. Op. Cit.

