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“Sobre o complexo de Édipo” Seminário de Jacques Lacan em 06/03/1957 
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AGENTE FALTA OBJETO 

Pai real Castração* 

S 

Imaginário 

Mãe simbólica 

(Pai simbólico) 

Frustração* 

I 

Real 

Pai imaginário Privação *’ 

R 

Simbólico 

 

*Castração é a falta simbólica de um objeto imaginário. 

*Frustração é a falta imaginária de um objeto real. 

* Privação é a falta real de um objeto simbólico. 

 

O pai imaginário, o rival, é suporte da lei, e priva a mãe da posse de seu objeto criança-falo.  

A mãe frustra a criança de ser seu objeto de completude, e isso porque nela, o pai opera 

como quem orienta seu desejo (pai simbólico). 

Entrada do pai real (pai da realidade) pela operação da castração simbólica, interditando a 

criança como falo imaginário da mãe. 

Nas partes iniciais de seu seminário, Lacan elabora as questões sobre o objeto em torno do 

conceito da falta como um operador lógico.  Falta que o sujeito vive na relação com o Outro, nas 

experiências de privação, frustração e castração.  Lacan analisou como nas relações 

intersubjetivas do período pré-edipiano, o sujeito vive a experiência essencialmente imaginária de 

domínio entre onipotência-impotência que vai levá-lo a simbolizar a falta. É em torno dessa 

reflexão que ele fundamenta seus comentários. 



_______________________________________________________________________________________ 

LAGNADO, Grace (2017). “Sobre o complexo de Édipo” Seminário de Jaques Lacan em 06/03/1957. 
Biblioteca Virtual do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. São Paulo, 2017. 
	

_______________________________________________________________________________________ 

www.voxinstituto.com.br	
2 

Essa 4ª parte do seminário IV se intitula: Estrutura dos mitos na observação da fobia do 

pequeno Hans. O autor trabalha a estrutura dos mitos e sua função, a partir da observação do 

pequeno Hans.  

O mito constitui-se como uma narrativa que visa a origem da espécie, da criação do homem, 

e tem um caráter atemporal de ficção. Ficção em que toda modificação implica por sua vez uma 

outra, sugerindo invariavelmente a noção de estrutura.  Claude Levi-Strauss havia acabado de 

publicar “A estrutura dos mitos” (1955). E Lacan vai do mito à estrutura. Trata do mito, no caso de 

Hans, em desenvolvimento, como um discurso a respeito de sua própria posição na existência.  

No centro do Complexo de Édipo está o complexo de castração. O complexo de castração é 

a resposta peculiar de cada um, é um mito individual para dar uma forma discursiva às experiências 

de privação e frustração que o sujeito sofreu.  

Para chegar ao Édipo, Lacan analisa primeiro o que se deu antes, e ele já vai anunciando 

onde quer chegar a propósito do falo.   

Ele formula essas perguntas: 

- Como se dá a entrada da criança na relação com o objeto simbólico, na medida em que é o 

falo imaginário a moeda principal. (p.162) 

- Em que momento a criança descobre a falta do falo na mãe. 

- Quando e como a criança faz essa descoberta, a partir da qual, vai se ver engajada em 

substituí-la. (p.179) 

A premissa é que à mãe falta o falo, e é porque ele lhe falta que ela o deseja. (p 194). E 

vai ser no nível do Édipo que a dialética do falo se articula, se elabore, se resolve. “Trata-se do falo, 

e de saber como a criança realiza mais ou menos conscientemente que sua mãe onipotente tem falta 

fundamentalmente de alguma coisa, e é sempre a questão de saber por que ela vai lhe dar esse 

objeto faltoso, e que sempre falta a ela mesma” (Lacan, p. 196).  

Assim, o falo que se trata nesse momento pré-edípico, é o falo imaginário que a mãe 

buscou no seu pai, e não herdou de sua mãe.  

O falo, ninguém o tem, nem o detém, ele circula, ele se esconde.  E nessa etapa crucial antes 

do Édipo, a criança ingressa na dialética intersubjetiva do engodo para satisfazer uma mãe 



_______________________________________________________________________________________ 

LAGNADO, Grace (2017). “Sobre o complexo de Édipo” Seminário de Jaques Lacan em 06/03/1957. 
Biblioteca Virtual do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. São Paulo, 2017. 
	

_______________________________________________________________________________________ 

www.voxinstituto.com.br	
3 

insaciável, com a boca aberta de crocodilo, pronto para devorá-la. Trata-se de um desejo de 

completude absoluta para tapar essa falta que não pode ser preenchida. 

Como não pode satisfazê-la pois há sempre um mais-além da demanda, a criança se enreda 

no engano. O engano é constitutivo e próprio à linguagem. 

O que se situava até então no plano da alternância presença-ausência, pela repetição das idas 

e vindas da mãe para oferecer à criança o objeto de sua necessidade (o seio), de súbito, passa para 

outro registro. Torna-se algo que a mãe pode recusar e que detém toda a potência de dar ou não dar 

àquilo que a criança necessita.  A partir do momento que a criança e a mãe dependem dessa 

potência, isso tem valor de troca simbólica. Pela experiência da frustração, ela espera algo que 

pode ou não receber de sua mãe. E esse objeto é o dom de amor.  A criança assume para sua mãe a 

função simbólica de sua necessidade imaginária de falo, algo que a satura. A mãe vive o prejuízo da 

falta de falo nela, e é a maneira como vive isso que ela vai transmitir à criança.  

À mãe falta o falo. E a criança se empresta para ser o falo da mãe. Ela se aplica nisso, 

tornando-se cativante, exibindo-se.   

Então, em primeiro lugar é a história da criança com a mãe. Depois entra o pai na jogada. E 

quem vai franquear o pai, será o desejo da mãe. 

 

Em suma, o caminho da subjetividade segue através de: 

1- Presença-ausência do objeto. 

2- A criança precisa se virar com a frustração da demanda. 

3- Transformar essas experiências em metáforas e metonímias (lei da 

linguagem). 

 

E como eclode a fobia? A partir de que momento a fobia se torna necessária? 

A fobia evolui lentamente, e leva tempo para eclodir. É o temor da criança pela mãe 

castradora e voraz, e serve para protegê-la. O caso do pequeno Hans serve para articular a noção do 

objeto fóbico. 
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 A criança não está só, ela está inserida na ordem simbólica na presença com sua mãe. 

Inserida nos lugares e relações na família. Mas também existe uma ordem simbólica que preexiste, 

e que é anterior a ela.  

 

A questão colocada: o que está em jogo no final da fase pré-edipiana e na borda do 

Édipo?  

 

É a entrada do pai. Ele é o pivô do drama. A qualidade da intervenção do pai na dupla 

mãe-criança é a solução para permitir o ingresso da criança na relação com o objeto simbólico.  A 

intervenção do pai na relação da dupla mãe-criança é necessária para o falo ser significante do 

desejo materno. 

 

E o pai vai operar segundo três funções: 

1- Como pai simbólico. 

2- Como pai imaginário. 

3- Como pai real. Nesse ponto, entendemos que se trata do pai da realidade. 

 

Muito mais do que o Édipo ser uma experiência normativa de escolha de objeto 

heterossexual, o centro da problemática é situar-se corretamente com referência à função do 

pai, o que permite um dia, ser um pai. 

Anteriormente, na relação especular marcada pela presença-ausência, idas e vindas da mãe, 

experiencias alternadas de prazer-desprazer, a criança lida com a falta do objeto de completude, 

pois não há objeto de completude, embora esse figure como uma nostalgia.  

 

Essa nostalgia do falo seria a “falta-a-ser” 
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A criança está no centro do desejo de falo na mãe. Falo que a mãe vive como “falta-a-ser”, e 

que a criança vai procurar descobrir esse mais-além: a falta no objeto materno. Pois o que sempre se 

visa, não é o objeto de satisfação, e nem o objeto real; o que se visa, é esse objeto capturado naquilo 

que lhe falta, o mais-além do objeto.  

Ela vai ocupar esse lugar, tentar preencher essa falta na mãe, e também sair desse 

aprisionamento.  

E nesse momento em que criança está no centro, e tudo gira em torno dela, o que ela 

encontra a partir da experiência edipiana?  

Ela encontra o pai como portador do pênis real que poderá dar como dom de amor. Na 

menina, o falo desliza do imaginário para o real, o pênis equivale ao bebê que ela ganhará do pai. 

A herança dessa fase pré-edipiana, nas meninas, é de um superego que exige a completude no 

sentido da perfeição, e intolerante á espera e frustração. Lacan não vai, nesse capítulo, explorar as 

questões da sexualidade feminina introduzidas por Freud.  Isso será desenvolvido mais para frente. 

Trata-se do caso do menino. A função do Édipo, no menino, o leva a identificar-se com o 

seu próprio sexo, por via da relação imaginária e ideal com seu pai. Mas isso não é o mais 

importante para Lacan.  O que importa, é que a experiência do Édipo leva o menino, um dia, 

também ocupar essa posição de ser um pai. 

Para Lacan, é uma posição problemática e paradoxal. Para cada homem, é a busca de ter 

acesso a essa posição paterna, sendo que jamaisjh ninguém o foi por completo.  Supõe-se,  na 

dialética edipiana, que um assegurou plenamente essa posição de pai, o pai todo-poderoso e 

totêmico, mas caberá a cada homem, em particular, nas relações intersubjetivas com a criança, 

ocupar esse lugar. 

Hans necessita sair da posição de engodo em relação a sua mãe para ocupar outra posição, e 

mudar de cena:  a de se perguntar acerca da questão sobre o que é ser um pai.  

Para isso, precisa supor um saber em algum lugar. 

O que está em jogo na fobia de Hans? Apesar de todo o amor do pai, toda sua gentileza, 

toda a sua inteligência, o pai real não existe. E Hans não consegue sair dessa relação especular de 

engodo com sua mãe.  Ou ela ou ele. Ou Hans ou a mãe, sem que jamais se saiba qual.  A fobia tem 
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esse caráter paradoxal de ser a saída que a criança encontra para se descolar da mãe, mas também a 

mantém presa a ela. 

Claudica a intervenção sancionadora da castração, operação dada à presença do 

Outro. 

Então, o objeto fóbico vem desempenhar o papel de suplência em razão da carência de um 

pai que foi reduzido à impotência.  E para ilustrar como isso se dá, o estudo do caso do pequeno 

Hans vai tentar mostrar de que forma o pai dele ocupou essa posição. 

Hans quer saber onde está realmente o faz-pipi: ela compara, ela equipara.   Em primeiro 

lugar, Hans questiona sua mãe. Imagina que ela também tem um pênis. No caso, a mãe de Hans 

confirma sua hipótese. E, ele precisa fazer a prova da realidade.  

Como nessa fase pré-edipiana, Hans se exibe à mãe, imaginariamente, ele acredita que ele é 

tudo para sua mãe. Ele oferece à mãe o objeto imaginário do falo, para proporcionar-lhe a satisfação 

completa. Gruda nela. 

E o que resulta desse colamento? 

Aparece a angústia. 

E o que vai tentar dar conta dessa angústia, no sentido de tamponá-la? 

É o objeto fóbico. 

O objeto é uma sentinela, uma proteção contra a angústia.  

E a fobia quando se desenvolve, é uma tentativa de solução ao difícil problema existente nas 

relações incestuosas mãe-criança. No caso, o menino permanece fixado ao seu primeiro objeto de 

amor: a mãe. Ele não se desvencilha desse objeto primeiro materno. Essa dialética imaginária 

especular, da qual Hans não sai, desperta sua angústia, à qual o sintoma fóbico vem em resposta.  

É um socorro, um apelo a um elemento simbólico singular: o pai.  

  Para a criança, o pai é o rival quase fraterno. A passagem que se dá na infância, é 

superar a agressividade dirigida ao pai (pai imaginário), pela obra do recalque. Essa operação 

resulta no supereu.  Quando a criança se exibe e se oferece à mãe, isso só tem valor, se houver 

testemunha: a presencia do Outro. (p.213) E não é qualquer Outro. É um Outro que tem o falo. 

E que é capaz de jogar e de ganhar. É ele que tem o trunfo maior. É ele que têm o pênis real.  
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A presença do Outro introduz nova configuração nos termos: criança-falo-mãe-pai. 

A mãe está privada do objeto (criança/ falo) por aquele que tem (o pai), que sabe que o tem, 

que o tem em todas ocasiões (e não no nível de ausência-presença). Somente assim, a criança pode 

conceber que esse mesmo objeto simbólico lhe será dado um dia.  

Esse é o jogo que o menino joga com seu pai. 

O jogo de quem perde (ser o falo imaginário da mãe), ganha (o falo simbólico), pela 

operação da castração. É a entrada do pai para privar a mãe do falo imaginário (a criança). 

A criança conquista o caminho por onde nela será depositada a primeira inscrição da lei. 

Insere-se outra instância, a Realidade, pois é essa que traz a figura intrusiva do pai. 

Essa configuração não é suficiente para estruturar um sujeito, pois é preciso que se dê outro 

deslocamento, que não ocorre apenas no plano da Realidade, mas também no plano Simbólico.  

Isso porque a mãe, em seu discurso, faz a criança entender que é o pai que ela deseja, e é dele que 

ela espera receber o que lhe falta. Ao mesmo tempo em que se dá essa mediação simbólica, é 

preciso haver também a presença real do pai, que deve colocar-se como aquele quem dita a lei à 

mãe. 

Como se ingressa na ordem da lei? Pela via do crime imaginário do assassinato do pai. 

Totem e tabu marca a organização e a fundação da vida marcada pela interdição como 

condição social para instaurar o laço social. Em Freud, Totem e tabu é o mito que vai dar conta da 

ideia de que os filhos, para se tornarem pais, precisam matar esse pai singular, único, verdadeiro 

para que continue vivo através da interdição. É o gozo do sem lei que Freud descreve muito bem no 

mito do Totem e tabu, da horda primitiva.   Nesse mito, fica claro que existe o antes e o depois do 

pai. Antes do pai, não havia significante. E depois do assassinato do pai, por incorporação e 

identificação, realiza-se a comunidade dos irmãos que estabelecem um laço social. O Pai totêmico é 

um mito. É um mito que tenta articular e entender a estrutura, isso porque não existe acesso à 

vigência do Pai Totêmico. Não existe acesso à experiência da horda primeva embora ela nos 

constituiu.  

Lacan indica que o pai é alguém que está ali, na realidade. Que não é simplesmente 

presença-ausência (p.214). E o pai simbólico é impensável, não está em parte alguma, é o “tu és 

aquele que és”.   
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“Tu es celui que tu es », em português significa « tu és aquele que és”, mas em francês, por 

homofonia e trocadilho, também pode ser ouvido como “Tu es celui qui tuait” (“Tu és aquele que 

matava”). E Lacan sublinha que matar, em alemão, quer dizer conservar. Pois o pai simbólico não 

pode ser morto. É desencarnado. 

E o pai tem esse lugar decisivo no Complexo de Édipo, herdeiro do Totem tabu (teorização 

organizadora da vida grupal). O pai do parentesco evoca esse pai totêmico de Totem e tabu. 

 

O que se lê no Complexo de édipo? 

1- O assassinato do pai imaginário.  

2- A proibição de se gozar como ele. 

 

Para Freud, toda organização grupal repete aquilo que foi da organização da família 

primitiva. E a entrada no Complexo de Édipo se dá a ver pela rivalidade quase fraterna com o pai 

para ocupar o lugar privilegiado junto a mãe, sendo a superação da hostilidade ao pai, uma operação 

do recalque. 

Importante se referir ao lugar: alguém que ocupa um lugar ao qual o sujeito não tem acesso. 

Porque não tem acesso? Por que o sujeito se vê privado desse gozo do Pai, e não por causa do 

Outro, mas por ser filho da linguagem.  Os filhos são privados do gozo do Pai porque foi a partir 

deles que se criou a linguagem, e por consequência, a comunidade.  A esse respeito, no seu 

seminário “Problemas cruciais para a psicanálise”, administrado em 2004, Mauro Mendes cita o 

exemplo que o sujeito neurótico acaba evocando essa história quando afirma que existiria um Outro 

que goza mais do que ele por ter algumas regalias. E essa forma de contar é necessária porque é a 

maneira que ele encontra de problematizar a interdição dele ao gozo por ser filho da linguagem, e 

achar que sempre tem alguém que goza mais do que ele. 

Concluindo, o final do complexo de Édipo se dá com a instauração da lei, como recalcada 

no inconsciente, mas permanente.  Permanente sob a forma de consciência moral, ou seja, de 

supereu. Freud considera que o complexo de Édipo foi concluído no momento em que o menino 

abdica do objeto escolhido pelo seu pai, e o substitui por outro objeto marcado por uma perda e que 

tem a ver com outro tipo de escolha amorosa que não é mais a mãe. Em Hans, não há um pai real 
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que retira Hans desse lugar incestuoso, grudado à mãe.  Por isso, Hans fabrica uma fobia 

para dar conta de sua angústia de ficar preso à mãe, e ser devorado por ela.  
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