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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo discutir, a partir de um caso clínico, a articulação entre 

a Angústia e a Inibição, à luz da psicanálise. Partindo do trauma como fator fundante do 

psiquismo e desencadeador do estado de desamparo, destacamos a castração, como 

marca de um perigo a ser recalcado, até chegar à angústia primitiva, afeto que prepara o 

caminho para a emergência do sujeito. No primeiro momento, abordamos a evolução do 

conceito de angústia em Freud, ressaltando o modo como ele a articulou à inibição e ao 

sintoma, marcando, ainda, a diferença entre a angústia, como consequência direta do 

momento traumático, e como sinal de uma reprodução do trauma originário. Em 

seguida, investigamos o conceito de angústia em Lacan, enfatizando os avanços 

conceituais promovidos para o mesmo, notadamente no Seminário X; destacando-se a 

introdução do conceito de objeto a e os desdobramentos dessa invenção teórica. No 

segundo momento, focamos no conceito de inibição em Freud, seguido pela leitura 

lacaniana a esse respeito. Finalmente, refletimos acerca da delimitação que o conceito 

de objeto a dá às possíveis relações entre sujeito e objeto, buscando extrair algumas 

consequências clínicas das respostas que o sujeito constrói frente ao enigma do desejo 

do Outro, entre as quais a inibição e a angústia, articulando, desse modo, o caso clínico 

às discussões levantadas. 

 

Palavras-chave: psicanálise; pesquisa teórico-clínica; objeto a; desejo do Outro; grafo 

do desejo. 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to discuss, from a clinical case, the link between anguish and inhibition 

on the psychoanalysis perspective. Starting from trauma as a factor in the founding of 

the psyche and triggering a state of helplessness, we include castration as a mark of a 

danger to be repressed, reaching a primitive anxiety, which is an affect that prepares the 

way for the emergence of the subject. At first, we discuss the evolution of the concept of 

anxiety in Freud, emphasizing how he articulated the inhibition and symptom scoring, 

although pointing the difference between anguish as a direct consequence of the 

traumatic moment, and also as a sign of a reproduction the original trauma. Then, we 

investigate the concept of aguish in Lacan, emphasizing conceptual advances promoted 

by him on this field, especially in Seminar X, highlighting the introduction of the 

concept “object a” and the consequences of this invention theoretical. After, we focus 

on the concept of inhibition in Freud, followed by reading of Lacan about it. Finally, we 

reflect about the delimitation that the concept of the object a gives to the possible 

relations between subject and object, trying to extract some clinical consequences of the 

responses that the subject constructs against the enigma of the Other's desire, including 

inhibition and anguish, articulating, therefore, the clinical case to raised discussions. 

 

Keywords: psychoanalysis, theoretical and clinical research; object a; desire of the 

Other; graph of desire. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo surgiu de interrogações derivadas do atendimento 

psicanalítico a uma jovem de 21 anos, a quem chamaremos Melina, com dificuldades de 

adaptação na universidade e baixo desempenho escolar. O tratamento teve a duração de 

aproximadamente três anos, com algumas interrupções, seguindo até o momento em que 

ela retornou à sua cidade de origem. Logo de início, ao ter contato com o caso, uma 

questão se impôs para mim: as dificuldades escolares de Melina seriam resultado de 

lacunas relativas ao conhecimento educativo ou tratavam-se de lacunas de uma outra 

ordem? Se por um lado ela não conseguia cumprir as tarefas escolares e quando 

solicitada a se pronunciar era tomada de forte angústia, a fala saía truncada, gaguejando 

muito, dificultando o entendimento do que dizia para seu interlocutor; por outro, em 

situações fora do âmbito escolar, funcionava sem evidências de dificuldades que 

comprometessem seu desempenho intelectivo. 

Na tentativa de identificar o estatuto de suas dificuldades, passamos a investigar 

seus impasses com a aprendizagem escolar a partir da escuta analítica. A seguir, 

apresentaremos fragmentos do caso clínico para melhor situarmos as questões que nos 

levaram ao empreendimento do presente trabalho.  

 Melina veio me ver após o contato de uma de suas professoras, que me solicitou 

atendimento para a mesma, baseada nas dificuldades que ela apresentava. Fazia parte 

desse cenário a dificuldade de interação com os colegas e professores, que resultava em 

seu isolamento em sala de aula. Faltava frequentemente às aulas e, quando comparecia, 

não falava nem participava das atividades, recusando-se a apresentar os trabalhos 

escolares. Em consequência, suas notas eram baixíssimas. 
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Na época de suas primeiras entrevistas, Melina, assim como em sala de aula, 

apresentava-se emudecida nas sessões. Só falava quando lhe era perguntado algo, com 

muita dificuldade, gaguejando muito, tornando seu discurso ininteligível. Oriunda de 

uma cidade distante, estava em Natal para cursar o ensino superior. Melina estava 

isolada. Sua família encontrava-se longe, não tinha um ponto de apoio próximo. Tinha 

contato com a família apenas por telefone, o que se dava muito raramente e, quase 

sempre, por iniciativa dela. Dentre as dificuldades apresentadas por ela, a que mais 

chamava a atenção era a inibição. Esta se apresentava, principalmente, no desempenho 

escolar e nas habilidades sociais, acompanhada de uma angústia que se evidenciava no 

próprio corpo: constantemente, roía as unhas das mãos ou dos pés, até sangrarem, e 

cutucava partes de seu corpo, pernas e braços (escarificações), até se ferir e sangrar. 

Acrescentava-se a isso a presença da enurese, que se constituía em verdadeiro obstáculo 

ao seu convívio social. 

 Primeiramente, deparamo-nos com a enorme dificuldade de fala de Melina. Seu 

discurso era monossilábico. Como não conseguia expressar em palavras sua dor, ao 

começar a tomar a palavra, suas frases saíam truncadas, mutiladas, faltando algo. Além 

disso, sua fala se referenciava quase sempre a acontecimentos de seu cotidiano, sem que 

ela se implicasse neles. Trabalhar com ela era um constante desafio, o que me levou à 

procura de teorizações que me ajudassem a entender a profusão de sintomas 

apresentados e a delimitar a sua estrutura, permitindo um melhor manejo clínico.  

 Ao longo do tratamento, ela foi, pouco a pouco, falando e se deixando 

compreender. A angústia, antes presa ao corpo de forma silenciosa, foi, diante da função 

da fala na clínica psicanalítica, tomando uma nova direção, passando a apresentar-se 

como “ataques de pânico”, aos quais ela se referia como dor no peito e sensação de 

morte. A falta constante às aulas, o risco de reprovação, o medo de sair de casa e passar 
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mal eram fatores que apontavam para a urgência de uma solução para a angústia. Além 

disso, a falta às sessões ameaçava a possibilidade de análise. Com o decorrer do 

processo de tratamento, houve um abrandamento da angústia, o qual permitiu que ela 

tomasse a palavra com menos dificuldade, possibilitando-a subjetivar seu sofrimento e 

deixar de se queixar dos outros para se queixar de si mesma. As agressões ao corpo 

diminuíram e, depois de vários encontros, intercalados com muitas faltas, o excesso de 

angústia deixou de ser a questão e Melina começou a buscar o que ela, a angústia, 

denunciava.  

 Melina referia-se à sua mãe como alguém que não lhe dedicava atenção, era muito 

dura com os filhos e tinha como objetivo enviá-los para outras cidades do país para 

estudar e, com isso, garantir uma renda futura. Quase todos os seus irmãos, mais velhos 

que ela, moravam fora do país, exceto uma a quem a mãe julgava como inadequada para 

os estudos e apropriada para os afazeres domésticos. Quando chegou a vez de Melina, a 

mãe tratou de encaminhá-la para cumprir seu destino, independente de seu desejo.  Ela 

não queria sair de sua cidade, nem ficar longe de seu pai, com quem mantinha uma boa 

relação. Falava dele como alguém que lhe dedicava uma atenção especial, o que 

desagradava à sua mãe e às irmãs.  Mesmo assim, era de sua mãe que Melina sentia 

mais falta. Sempre que conseguia algum dinheiro, enviava para ela. Às vezes 

dispensava o dinheiro que o pai lhe enviava todos os meses para que sua mãe pudesse 

ficar com ele, sem que seu pai soubesse, ainda que precisasse muito do mesmo, na 

tentativa de agradá-la.  

 Ela ansiava por voltar a estar no seio da família e, principalmente, estar com a sua 

mãe. A análise lhe fez sair de uma posição de passividade, de espera que sua mãe lhe 

enviasse meios de visitá-los e passou a elaborar formas de conseguir uma visita a sua 

cidade por esforços próprios. Conseguiu voltar e rever a família. Ao retornar trazia 
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consigo uma firme convicção: não queria mais morar lá. Aqui, ela teve acesso a um 

nível de vida bem diferente da extrema pobreza em que vivia em sua cidade. Também 

concluiu que não conseguiria mais se submeter aos caprichos de sua mãe, tampouco 

voltar a fazer serviços caseiros, ficar presa em casa, sem liberdade para ir e vir, 

conforme sua vontade.  

 Ao longo do seu percurso clínico, questões importantes foram emergindo no seu 

discurso, possibilitando a instauração do trabalho analítico. Em uma de suas falas refere 

sua animação em uma festa com conterrâneos, a qual compareceu e que surpreendeu a 

todos com sua desenvoltura, inclusive na dança. Associou sua animação nas festas a ser 

criança, e o ser adulto a coisas sérias. Diz-me que não quer ser séria, e relaciona à sua 

dificuldade em assumir compromissos. Lembra que até os 18 anos não podia sair de 

casa, “vivia presa”. Só saía para ir à escola e não podia se atrasar ao retornar. Acha que 

sua mãe não queria que elas (as filhas) saíssem para se divertirem, por querer utilizar o 

dinheiro para sua própria diversão (a mãe era bem mais jovem que seu pai e 

frequentadora assídua de eventos ligados à igreja).  

 Sua análise possibilitou uma mudança na sua posição subjetiva em relação à sua 

mãe, com lembranças de sua história e sofrimentos anteriores de abandono. Dos efeitos 

terapêuticos obtidos neste período de quase três anos, localizo a diminuição da angústia 

de se sentir desamparada pela mãe, enganada pelo Outro, bem como o desaparecimento 

de alguns sintomas, entre os quais a enurese, que se apresentava, frequentemente, 

quando ela se aproximava da escola.   

 Os efeitos da análise mostraram-se evidentes, também, na vida escolar de Melina. 

A mesma professora que a encaminhou para tratamento procurou-me para falar de suas 

mudanças no âmbito escolar. Ela já conseguia falar em sala de aula, ainda que 

timidamente, e em grupos pequenos, apresentava trabalhos e conseguia, mesmo com 
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dificuldades, cumprir tarefas. Para isso, já conseguia buscar ajuda com colegas de sala.  

Melina terminou o seu curso dentro do prazo que lhe restava para permanecer na 

Universidade. Na sua última sessão, falou dos seus progressos e do quanto a análise a 

havia ajudado, lamentando sua interrupção. Além disso, emocionou-se, ao se reportar ao 

suporte que a análise lhe deu, falando de seu sofrimento durante sua permanência aqui. 

Ao despedir-se, abraçou a analista chorando, agradeceu e disse que se conseguisse 

voltar à cidade, retomaria a análise. 

 

Questão de pesquisa 

 

 O trabalho clínico trouxe dúvidas e reflexões, levando-me a procurar explicações 

teóricas que me ajudassem na elucidação e condução do caso. Com o decorrer do 

processo de análise, observei que as dificuldades apresentadas por Melina não eram 

apenas de cunho estritamente escolares, mas produtos de situações concernentes à sua 

subjetividade. Conforme observa Zimmermann (2009), as dificuldades escolares 

surgem quando a situação de aprendizagem mobiliza conteúdos conflitantes, cujas 

forças o sistema defensivo falha em controlar: neste momento, irrompem os sintomas, 

cuja função é encobrir uma verdade inconsciente impossível de ser falada.  A relação do 

sujeito com o conhecimento, além de incorporar os aspectos objetivos presentes nos 

processos educativos e socioculturais, supõe, também, aspectos subjetivos marcados 

pela incidência do inconsciente. Tais aspectos, segundo Diniz (2006), movem ou 

paralisam o sujeito, incidindo sobre a sua produção ou apreensão do conhecimento. A 

condição de paralisia de Melina diante da aprendizagem evidenciava uma inibição 

referida à função da aprendizagem associada a atos compulsivos de agressões ao próprio 

corpo, que manifestavam sua angústia. Baseada nisso, interrogava-me como a angústia e 
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a inibição se articularam nesse caso clínico. Para isso, revisei a literatura a respeito da 

articulação entre os dois temas. 

 Freud (1926/1976), ao estudar a angústia a articula à inibição e ao sintoma. Ao 

longo de suas investigações, ele introduz a relação entre a geração de angústia e a 

formação de sintomas, verificando que os dois processos se representam e substituem 

um ao outro. É analisando a fobia do caso Hans que ele pode desvendar o que 

caracterizava um sintoma e uma inibição, concluindo que a angústia está na origem e 

põe a formação de sintomas em movimento (Dias, 2006). 

 Coppus (2010) observa que tanto o sintoma quanto a inibição tem a função de 

evitar a angústia, porém utilizam mecanismos distintos para isso. O sintoma implica o 

recalque para proteger o sujeito da angústia e opera a partir de uma substituição 

significante que, por sua vez, tem o efeito de metáfora. As inibições antecipam o perigo 

através do uso de mecanismos que consistem em manter fora da ação a função 

erotizada. Assim, evita-se o surgimento da Angústia e um novo recalque. 

 Na tríade inibição, sintoma e angústia, Freud traz a inibição no registro da 

expressão de um limite que surge no eu como limitação.  Garcia (1998) destaca que 

Lacan vai trabalhar a mesma tríade no seminário sobre a angústia; e é sob o 

questionamento da angústia que ele se interroga sobre a inibição, trabalhando-a pelo 

viés da causa.  

 Santiago (2005) considera que tanto a teoria da inibição quanto as hipóteses sobre 

a pulsão de saber constituem o solo conceitual no qual emerge a abordagem dos 

fenômenos clínicos próprios à inibição intelectual. Tomando como referência o 

seminário sobre a angústia, a autora situa, a partir de Lacan, a função da causa do desejo 

como ligada ao real de um movimento, de uma ação. Assim, toda ação do sujeito no 

mundo visa reencontrar o objeto primordial e é animada pela função do desejo. “Nesta 
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perspectiva, a inibição configura-se como uma ação que contraria a função, da qual se 

origina o ato” (p 145). Em consonância com esse pensamento, Souza (2007) considera 

que a articulação, feita por Lacan, da inibição ao desejo e ao ato é uma questão 

primordial para discutirmos como se articula a inibição intelectual. 

 Baseada nas afirmações dos referidos autores, passei a me interrogar a respeito da 

posição de Melina como sujeito desejante. Nesse caso clínico, acreditamos que a 

questão com os conhecimentos está ligada à questão da angústia. As questões relativas à 

aprendizagem produziam um excesso de angústia que revelavam um modo particular de 

relação ao saber inconsciente. Qual seria o lugar da angústia neste caso? Como a 

inibição e a angústia estariam articuladas? Apesar da multiplicidade de defesas 

apresentadas pelo sujeito de nosso estudo, esses dois aspectos, a inibição e a angústia, se 

constituíram como questão para nós. A primeira por tratar-se da principal defesa 

utilizada por ela e a segunda, pela sua presença e importância em um tratamento 

psicanalítico.  

 Santiago (2005) observa que a escuta do sujeito possui o alcance de integrar ao 

diagnóstico da dificuldade escolar a dimensão subjetiva e a psicanálise se configura 

como a única via possível para a transformação da queixa escolar em uma demanda de 

tratamento propriamente analítico. Foi apostando nisso que iniciamos o trabalho 

analítico com Melina. E as inquietações, advindas desse trabalho, nos conduziram à 

presente pesquisa. 

 Este estudo visa, portanto, discutir as relações entre a angústia e a inibição, e 

como, no caso clínico em questão, elas se articularam à luz da teoria psicanalítica.  

 Se o método indica o caminho a seguir para se alcançar um objetivo, na 

psicanálise esse caminho não é desprovido de dificuldades. Freud (1922/1976) traz 
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apontamentos que nos orientam a pensar a pesquisa em psicanálise. A seu respeito 

enumerou três aspectos:  

 PSICANÁLISE é o nome de (1) um procedimento para a investigação de 

processos mentais que são quase inacessíveis por qualquer outro modo, 

(2) um método (baseado nessa investigação) para o tratamento de 

distúrbios neuróticos e (3) uma coleção de informações psicológicas 

obtidas ao longo dessas linhas, e que gradualmente se acumula numa 

nova disciplina científica. (Freud, 1922/1976, p. 287) 

 Esses três aspectos estão sempre juntos e, de acordo com Nogueira (2004), não 

podemos pensar em pesquisa psicanalítica a não ser na relação analítica. Portanto, a 

psicanálise é um campo que já nasce como método de investigação. Nessa perspectiva, 

Garcia-Roza (1991) ressalta que o verdadeiro laboratório de pesquisa é a prática clínica 

fundada na transferência. Logo, a verdadeira pesquisa em psicanálise é aquela que nos 

permite constituir um Saber sobre o inconsciente e isso só é possível na experiência 

clínica. Birman (1989), nessa mesma direção, destaca que a clínica psicanalítica é 

representada como sendo o lugar fundamental onde se empreende a constituição da 

teoria em psicanálise. 

 Caon (1994), por sua vez, destaca o inconsciente como o campo de estudo que 

singulariza o pesquisador psicanalítico. Assim, se a psicanálise produz um saber que 

deriva de seu próprio campo, a partir das incidências do inconsciente, não é possível 

pensar um método que exclua a singularidade do sujeito na realização da pesquisa 

(Guerra, 2001). 

 Nessa perspectiva, ao comentar sobre a psicanálise na universidade, Caon (1996) 

afirma que a pesquisa psicanalítica é a refundação, no campo das comunidades 

universitárias de pesquisadores, daquela experiência anteriormente fundada na situação 
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psicanalítica de tratamento. Esse movimento de refundação baseia-se na pesquisa de 

Freud, o qual, a partir de cinco casos clínicos, conceitualizou o material clínico, criando 

a própria teoria da psicanálise, ou seja, ressignificou as primeiras experiências clínicas 

refundando-as. 

 Conforme Nogueira (2004), há dois níveis de pesquisa, a realizada pelo 

analisante, que ocorre no interior de uma análise, e outra realizada pelo analista, que se 

caracteriza pela construção teórica elaborada a posteriori da experiência analítica. Desse 

modo, a clínica psicanalítica representa o lugar fundamental onde se empreende o saber 

psicanalítico. Entretanto, podemos, a partir da experiência clínica, estudar determinados 

conceitos psicanalíticos e isso, também, constitui uma pesquisa psicanalítica, pois há, 

nessa produção teórica, um atravessamento dos efeitos da clínica. 

 A esse respeito o referido autor aponta, ainda, que uma tese em psicanálise vai, 

basicamente, ou construir o caso clínico, ou fazer uma construção conceitual, tentando 

discutir um conceito em Psicanálise. Desse modo, “[...] um pesquisador da psicanálise 

pode fazer uma pesquisa teórica, no sentido do conceito, mas ela não é teórica na 

medida em que a Psicanálise não separa a prática da teoria” (p.104). De um lado, aquela 

teoria foi construída a partir da prática, e de outro, quando fazemos uma investigação 

em um texto psicanalítico, estamos implicados nisso. Quando investigamos um conceito 

psicanalítico, através de autores psicanalíticos, estamos aprofundando esse conceito. E 

para que isso seja possível, é necessário que tenhamos feito nossa pesquisa pessoal, 

analítica. Só assim conseguiremos acompanhar aquilo que os autores falam sobre o 

conceito analítico. 

 Assim, o presente estudo se constitui como uma pesquisa teórico-clínica, 

suscitada pela experiência de escuta de um sujeito, tendo como referência a psicanálise. 

Nele, traremos recortes do caso clínico, na perspectiva de articulá-los aos conceitos de 
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Angústia e de Inibição. Para isso, empreendemos um levantamento teórico, a partir das 

obras de Freud e Lacan acerca dos temas Angústia e Inibição, visando percorrer os 

trajetos de cada um deles, em diferentes momentos de suas obras, em relação a esses 

conceitos. Além disso, também utilizamos autores psicanalíticos da atualidade, que 

discorrem sobre um e outro conceito, considerando as suas contribuições e procurando, 

em seus trabalhos, o que cada um traz acerca da temática aqui tratada. 

 A leitura dos textos nas obras de Freud e Lacan buscou fazer emergir 

convergências e divergências dentre as concepções dos conceitos aqui estudados. O 

recorte que fizemos teve por objetivo procurar nos textos freudianos e lacanianos 

elementos que pudessem elucidar a questão, estabelecendo um diálogo com as 

produções teóricas e apontando, ao final, as articulações da Angústia e da Inibição, 

destacando o modo como tais articulações se deram no caso clínico.  

 A dissertação consta de quatro capítulos. No primeiro, iniciamos nosso percurso 

partindo do trauma como fator fundante do psiquismo e desencadeador do estado de 

desamparo, passamos pela castração como marca de um perigo a ser recalcado e 

aportamos na angústia primitiva, como afeto que prepara o caminho para a emergência 

do sujeito. Em seguida, percorremos a trajetória teórica de Freud sobre a angústia. Em 

sua obra, esse conceito ocupa um lugar de destaque desde os seus primeiros escritos, 

fazendo-se presente em todos os casos de neurose e, na teoria, passando por profundas 

reformulações. Percorremos as diferentes conceituações do objeto da angústia em 

Freud, detendo-nos no modo como ele articulou-a à inibição e ao sintoma e marcando, 

ainda,  a diferença que ele traz entre a angústia como consequência direta do momento 

traumático e como sinal de uma reprodução do trauma originário. 

 No segundo capítulo, “A angústia em Lacan”, abordamos a angústia sob a 

perspectiva lacaniana, com ênfase nos avanços conceituais que o autor promoveu sobre 
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esse conceito, notadamente no Seminário X, no qual ele trata da angústia. Nesse 

Seminário, Lacan, entendendo a angústia a partir de uma falta postulada como estrutural 

para o sujeito, distancia-se de Freud, para quem a angústia surge diante da ameaça de 

perda de um objeto amado, e constrói toda a sua teorização em torno da iminência de 

que o próprio sujeito se torne o objeto que virá preencher a falta do Outro. Desse modo, 

Lacan nos traz a angústia como o encontro com o desejo do Outro, na medida em que o 

desejo se manifesta como um aspecto do real. 

 É a partir do “desejo como desejo do Outro”, estruturado por Lacan em torno do 

grafo do desejo, que constituímos o terceiro capítulo. O grafo está articulado em função 

do desejo e, portanto, em torno do Che vuoi?, a  pergunta acerca do que me deseja o 

Outro, que permite separar nele as perguntas e as respostas. Diante do enigma do desejo 

do Outro, o sujeito responderá de modo a se defender, a obturar, de maneiras diferentes, 

a castração, a falta no Outro. Aqui, utilizamos o grafo do desejo para trabalhar cada 

resposta do sujeito: sua petrificação no ideal do eu, a paralisação da inibição, a saída 

pelo sintoma e o recurso à fantasia. 

 No quarto capitulo, detemo-nos na Inibição, trazendo a evolução do conceito em 

Freud e os avanços de Lacan para o mesmo, entremeados pelos recortes clínicos do caso 

acima relatado. Em seguida, passamos, enfim, às considerações finais. 
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