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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo abordar sobre o papel do analista no hospital. A partir 

de um percurso de dois meses num hospital, foi possível observar os pacientes e profissionais 

envolvidos nessa área e a importância do analista trabalhar a subjetividade com cada sujeito.  
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A OBSERVAÇÃO 

 

Diante da experiência hospitalar, foi possível pensar o que angustia o sujeito, o que 

causa medo, temores e conflitos. Poderíamos descrever várias hipóteses que viessem 

desde a infra-estrutura até os problemas familiares, que, até neste ambiente implicam o 

sujeito. Porém, nenhuma dessas hipóteses são problemas quando o sujeito fala, pois 

desses assuntos ele fala muito bem, traz como demanda. Então percebe-se que há algo 

que não é falado, não utiliza da linguagem, pois para ser externado causa angústia e é 

exatamente disso que o sujeito foge, mas, controverso a isso, é a angústia que interessa a 

psicanálise, pois, só a partir dela o sujeito pode dar um sentido ou um novo sentido ao que 

o aflige, e neste caso, por estar em um hospital.  
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Quando encontra-se diante da angústia, muitas vezes o que resta são as lágrimas, até que, 

após o alívio, as palavras ganham lugar, trazendo sentido para o sujeito. Diante dessa 

observação, foi possível pensar sobre a imagem que o sujeito tem de si e a imagem que 

ele depara de sua real situação sobre um leito hospitalar. E para discorrer esse assunto, 

enforcaremos a importância dos três registros - o Simbólico, o Imaginário e o Real, que 

permitirá uma fundamentação ao assunto que se segue. 

 

O IMAGINÁRIO 

 

Para abordarmos o tema do imaginário é mister que voltemos ao estádio do espelho, 

a fase da qual o bebê de seis a dezoito meses distingue-se de um animal pela imagem. 

Imagem essa que se dá pelo Outro. A criança ainda prematura é incapaz de reconhecer-se 

por si só, ela precisa do Outro, é essa imagem que produz uma identificação, essa, é a 

imagem especular. Aqui Miller ao descrever os pensamentos de Lacan, denomina de 

alienação imaginária, a qual constitui o eu. Alienação porque o bebê não se constitui 

absolutamente só, ele ao identificar-se com essa imagem, torna-se semelhante ao Outro, 

sendo a sua imagem o Outro.  Miller explica: “Isso levou Lacan a idéia de que alienação 

imaginária, quer dizer o fato de identificar-se com a imagem de um outro, é constitutiva 

do eu (moi) no homem e que o desenvolvimento do ser humano está escandido por 

identificações ideais”. (MILLER, 1987, p. 17).  

 

O imaginário está inscrito. O eu é constituído por essas identificações, por imagens. 

O bebê pela imagem torna-se semelhante ao Outro, além disso, ele só vê a si, através do 

Outro. Esse Outro refere-se à mãe, que toma o filho como objeto de desejo, é o que a 

completa. Neste relacionamento intrínseco, não há falta, não cabe outros, há um 

sentimento pleno de onipotência e que revela a existência de um ego envaidecido, pois 

está numa posição de objeto de amor desse Outro. Esse ego envaidecido é denominado de 

ego ideal. Pertencente ao registro do imaginário, Lizana Dallazen ao citar alguns autores, 

retrata que o ego ideal provém deste momento, do estádio do espelho, a partir da 

identificação imaginária do bebê pela mãe.  
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Encontramos no trabalho desses autores as indicações que Lagache define o ego ideal 

como sendo resultante da identificação primária com a mãe, ao passo que Lacan trabalha 

o ego ideal como uma formação narcísica que tem sua origem na fase do espelho e 

pertence ao registro do imaginário. (DALLAZEN, 2010, p.114) 

 

A Separação 

O bebê está completo, o ego ama a si mesmo, sente-se perfeito. Porém, com o 

complexo da castração, essa alienação é rompida e o objeto se separa da mãe, ocupando a 

posição de sujeito, é agora um sujeito dividido, com perdas. Ele conhece um terceiro que 

foi o autor dessa separação, o pai agora inserido na relação, representa a lei. O bebê 

separado da mãe petrifica a imagem identificatória através de um significante. Agora ele é 

inserido num mundo de linguagem que aguardava-o, produzido pelo Outro. No texto 

Alienação e Separação, Éric Laurent elucida: “No momento em que o sujeito se identifica 

com esse significante, fica petrificado. É definido como se estivesse morto, ou como se 

lhe faltasse a parte viva de seu ser que contém seu gozo”. (LAURENT, 1997, p. 38).  

Agora, a completude e onipotência sentida pelo ego, não mais pertence a ele. É 

propriedade do registro imaginário, alimentando o ego ideal, essa imagem cristalizou-se. 

O herdeiro dessa castração resultante do complexo de Édipo é denominado por Freud de 

superego. Conhecido por recalcar o complexo de Édipo, o superego presentifica-se a 

partir da figura paterna e de outros que representam autoridade na sociedade. Junto a ele, 

Freud percebe-se a existência de outro conteúdo, o ideal do ego, com o papel de 

substituto, este supre as perdas que o ego teve com a passagem edípica, através de ideais e 

metas a serem alcançadas. O sujeito faz projetos, o sujeito cria ideais e identificações, o 

sujeito torna-se um ser incompleto. Incompleto porque foi separado de sua mãe, foi 

castrado, e falar de castração em psicanálise, é falar de um símbolo. Em nenhum 

relacionamento mãe-filho, vemos o pai literalmente castrando o seu filho para o separá-lo 

da mãe. Godino Cabas elucida: “[...] Antes de tudo, convém insistir em que falar de 

castração implica falar da separação de uma mãe de seu filho, e convém sublinhar que o 

instrumento com que é produzida essa separação, é sempre um símbolo”. (CABAS, 1982, 

p. 31). 
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O SIMBÓLICO E O REAL 

 

O sujeito inscrito pela lei torna-se um ser sociável, um sujeito que fala. É um sujeito 

do inconsciente, apodera-se de uma linguagem que existira antes de sua chegada ao 

mundo, ele é inserido em um mundo particular de significantes. A letra através do 

discurso é o meio pelo qual o inconsciente se apresenta. Miller ao descrever sobre esse 

registro em “Percurso de Lacan: uma introdução”, ele elucida que no simbólico há duas 

vertentes, a primeira, vertente da palavra e, a segunda, da linguagem. Na primeira, Miller 

relata que a palavra efetua identificações numa função pacificadora, uma função de 

mediador. A palavra permite o sujeito significar para si o que não tem sentido, organizar 

o que está confuso, aliviando a tensão existente no campo psíquico. A vertente da 

linguagem diz da ordem dos símbolos, de uma linguagem já existente para o sujeito. 

Refere-se à linguagem que existira antes do nascimento do sujeito ao mundo, o sujeito 

entra no mundo submetendo-se a essa linguagem que não modifica. O discurso ganha 

valor para o sujeito, é através deste que o inconsciente se apresenta. Miller ainda no texto 

referido relata: “[...]Mas a tese de Lacan é que se pode demonstrar que o descobrimento 

freudiano só encontra sua coerência a partir do axioma “o inconsciente está estruturado 

como uma linguagem”. (MILLER, 1987, p. 13). 

O simbólico realiza sua função, mas não há nesse registro uma plenitude possível 

para simbolizar a incompletude do sujeito. É diante disso que o sujeito não encontra 

palavras, está perante o Real. O Real é o campo do impossível, insuportável, não há 

palavras que o represente, é o que está fora da sua própria existência e, enquanto tal é 

denominado de ex-sistência. Ex-sistência porque é Outro em um campo fora do mundo, 

desse mundo subjetivo. Neste caso, apresentamos a doença, ela é insuportável. Fora do 

mundo do sujeito, porém como um invasor, manifesta-se em sua ex-sistência. O sujeito 

depara-se com esse Real, sem palavras, sem linguagem, sem sentido, pois agora, o ego 

ideal encontra-se ferido, sua imagem de onipotência depara-se com a incompletude, o 

ideal do ego encontra com o impossível e seus ideais sofrem perdas.  

É comum ao analista no primeiro atendimento com o sujeito internado no hospital 

encontrar o mesmo sem palavras e/ou com lágrimas, pois não tem o que dizer diante da 

enfermidade. Durante o período de observação no hospital, foi possível encontrar nos 

casos atendidos, principalmente nas pessoas diagnosticadas com câncer, esse sentimento 

de incompletude. Sentimento, porque não havia fala, não havia uma representação, estava 

diante de sua limitação, de um Real. Em um dos atendimentos o sujeito relata sobre a 
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dificuldade de identificar-se com seu novo eu, após o tratamento de quimioterapia e a 

queda do cabelo. O Real insiste em inscrever-se, o sujeito não pode fugir dessa doença. 

Porém, o Real não constitui o sujeito sozinho, ele só se materializa, pois, está interligado 

ao simbólico e imaginário. Ana Maria Carnevale Lopes ressalta:  

 

[...] Lacan utilizando das teorias dos nós, do nó de borromeu, onde esse nós se 

apresentam em forma de círculo ligados o círculo do real, do simbólico e o do 

imaginário e estes círculos, nos diz Lacan, são mantidos juntos apenas pela 

materialidade real do seu enlace. Deste modo cortando-se um deles, todos se soltarão. 

Neste nó o Real existe ao lado do simbólico ligado a ele pelo imaginário. A escrita dos 

nós nos mostra que há uma estrutura Real irredutível ao simbólico, mas a ele ligado.  

 

Esse Real pode até ser irredutível ao simbólico, porém, é por essa via que vem a 

cura. Cura não da doença, mas do psíquico, do sem sentido. É a partir do sem sentido que 

o sujeito dá sentido. Quando esse sujeito relata não se reconhecer com a queda do cabelo, 

ele conseguinte encontra um significante que fortalece seu ego e dá sentido para existir: 

“Não tem problema, meu cabelo vai crescer e isso tudo vai acabar”. Neste momento é 

possível ver a intervenção do simbólico no Real, permitindo que o que era ex-sistente, 

torne-se subjetivamente existente ao sujeito.  

Portanto, foi possível apreender dessa experiência, que o analista inserido no 

hospital tem a possibilidade de trabalhar com a psicanálise mesmo no contexto 

institucional, utilizando dos conceitos psicanalíticos para a condução do tratamento. A 

angústia do sujeito está posta a mesa, é o material que o analista encontra para começar 

seu trabalho. Mesmo no âmbito hospitalar, é possível trabalhar a subjetividade, é possível 

dar voz a esse sujeito que quer falar, é possível ao sujeito dar um sentido ao sem sentido, 

é possível à psicanálise operar.  
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