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Começarei minha apresentação tomando por inspiração a primeira frase da letra da música 
composta e cantada por Caetano Veloso, chamada “ Cajuína”  que nos provoca e convoca 
assim: “ Existirmos: a que será que se destina?” 

 Todos aqui sabemos que para existir um ser humano precisa muito mais que um ato sexual 
culmine em uma gravidez e posteriormente em um trabalho de parto, para existir é necessário 
que antes mesmo da presença física de um ser, este já seja investido pelo desejo do Outro. 

Mas para existir um sujeito, é necessária a introdução primária de um significante, o traço 
unário, que assume papel de marca formada a partir do S1 ( significante mestre) e da história 
particular de cada um. E anteriormente à estes dois fatores, há  a presença do Outro, lugar do 
significante. 

O sujeito então advém a partir de uma estrutura que se coloca desde muito antes de seu 
nascimento, a estrutura da linguagem. 

Para tratar desse panorama complexo que é a existência de um sujeito, escolhi como nova 
inspiração, uma paciente que se interrogara sobre sua existência, que destino dar à vida já que 
dizia não se lembrar mais de um dia em que estivera alegre, satisfeita e   nem mesmo de 
momentos de felicidade. 

 Roberta queixava-se de muito mal estar, um cansaço imenso, corpo pesado, dores no peito, 
sensação de falta de ar, desconforto, medo, dizia andar se arrastando...queixava-se dos 
frequentes e incessantes pedidos dos pais de que ela os socorresse, pois ambos se punham na 
vida estando sempre prestes a morrer. Embora ela dissesse que não podia mais suportar cenas 
familiares de extrema fragilidade e dramaticidade, não recuava às mesmas. 

Roberta funda a infância do seu sintoma se reportando quando ela era uma criança, em um 
momento de uma discussão entre os pais, quando a mãe descobre a existência de uma outra 
mulher na vida do pai, se apoiando na filha para permanecer no casamento. Foi dito à Roberta 
que ela precisava de um pai e nada se falou sobre o desejo da mãe nesse casamento. 

Contexto por si injurioso que não tardou a piorar: o nascimento de uma outra filha, o pedido 
dos pais para que essa nova criança jamais soubesse da traição do pai e uma mudança de 
endereço, que parecia ser a oportunidade perfeita para se trocar de ares e não falar mais no 
assunto... e foi aí que o ar ficou mais pesado... 

Roberta foi pau pra toda obra, boa aluna, não dava trabalho na escola, organizada, não 
adoecia, ajudava os pais nos cuidados da casa e com a irmã. Começa a engordar visivelmente, 
tentativa de se fazer ser vista pelos pais? 

 Infelizmente, o aparecimento de muitos quilos no corpo de Roberta não bastou, fez uma 
faculdade que só pôde investir enquanto aquela que era muito trabalhadeira, lugar gozoso que 
sabia ocupar. Diz não ter conseguido fazer amigos e nem vislumbrar uma carreira com seu 
curso. Mas mesmo assim seguiu em frente e finaliza –o. Tenta procurar trabalho em um ramo 
que acreditava lhe dar prazer e não encontrou demanda. Optou então por atender a demanda 
de um outro, trabalhando duro em um setor que não queria. Somente após alguns anos, já 
com sinais de problemas de saúde opta por um trabalho que de fato lhe dava prazer, mas ela 



não conseguiu sustentá-lo e encerra-o, voltando ao logro dos seus pais e de seu embate com 
sua própria existência. 

Roberta tinha projetos: emagrecer, iniciar novo trabalho, ter sua própria  casa, ganhar 
dinheiro...mas sabemos que para  que tudo isto se sustente é preciso enfrentar a relação com 
o desejo. Colocamos no Outro o que nos é precioso, o que nos causa. Assim, o neurótico 
deposita no Outro a esperança de que ele, o Outro diga o que lhe falta. O objeto causa do 
desejo ( a) dá acesso ao Outro. 

Segundo Valore, em seu trabalho intitulado” Adolescência e acting out. Uma questão para o 
nosso tempo”, para que se possa fazer a dedução do desejo no campo do Outro, é mister que 
o gozo do Outro não oprima o sujeito. Se isso acontece, ele não pode se perguntar pelo desejo 
do Outro. Mesmo quando um gozo que uma mãe experimenta na relação com um filho é o 
gozo fálico, para o filho, o encontro com uma mãe que goza sem parar toma o horizonte 
asfixiante do gozo do Outro. Mesmo que o gozo fálico seja ligado à palavra, ele pode incidir 
para o filho sobre o corpo, como gozo do Outro. 

 

Vale lembrar que o gozo do Outro é estruturalmente impossível, mas para que esta 
impossibilidade resguarde o sujeito, é preciso uma escrita que garanta em seu nome esta 
impossibilidade. Se essa garantia faltar, o sujeito se defrontará com esse gozo asfixiante e 
excessivo. 

Roberta fez uma inversão ao dizer que ser útil, boa filha e obediente, foi o modo que ela 
encontrou de se fazer necessária aos seus pais. A verdade é que não foi ela quem escolheu 
esse caminho que nada mais é do que a demanda dos seus pais. Porém, ela consegue escutar 
que somente seria amada se servir à todas as necessidades dos pais, numa dialética em que “ 
ou é ser isto ou é ser nada”. Poupando os pais, acreditando que ela quem escolheu este 
caminho, aceita um regime de servidão. 

No momento em que decide procurar ajuda, acredita que foi ela quem mais perdeu com as 
escolhas dos pais, que ela quem pagou a conta dos mesmos e não foi beneficiada, restituída 
em nome do seu sacrifício, se ressente de não ter lugar no desejo do Outro e por isso adoeceu. 
Agora, já adulta, ela apresenta uma grave doença. 

Roberta foi a típica filha que os pais se encubem de preparar para ser docilmente adaptada e 
não dar trabalho, mas ao preço de uma inibição e despreparo para lidar com questões 
referentes à sexualidade. 

Para Valore, “ podemos encontrar casos de inibição, de melancolizações do processo normal  

do luto e ainda assim não estarem excluídos do intervalo que separa o campo da neurose das 
outras estruturas. O que Lacan chamou de zona de relação do acting out. O significante Nome 
– do –Pai, quando está presente organiza uma estrutura neurótica, mas ao introduzir os nomes 
do pai no simbólico, no imaginário e no real, Lacan definiu como inibição o significante Nome – 
do –Pai no imaginário´. 

Ainda de acordo com Valore, essa ordenação determinada por  este significante, por parte do  
Outro, inibe-o de capturar eficazmente a imagem da criança  no espelho e no gozo do Outro; 
isto é, os pais não capturam o corpo todo da criança com um objeto de gozo deles, retirando a 



possibilidade dela ser significada como objeto de amor. Quando a criança é tomada como 
objeto obsceno, será sua própria inibição que terá de tentar se opor ao gozo do Outro.” 

 O estádio do espelho esboça a evolução do bebê em direção à autonomia e à sua posição de 
sujeito, ao seu eu, antes de tudo corporal. Neste estádio há uma relação essencial entre o 
momento jubilatório em que o bebê assume sua imagem especular e o movimento que faz ao 
se voltar para o adulto pedindo assentimento. Este pode ser considerado como indício da 
ligação inaugural entre o advento da função da imagem especular i ( a) e a relação com o 
Outro. 

O investimento especular se dá no interior da dialética do narcisismo, a partir da identificação, 
mas esse investimento está também na base do desejo, na medida em que ele supõe essa 
relação ao Outro. 

A primeira condição da estruturação para que se possa advir um sujeito, antes mesmo do seu 
aparecimento é o significante da falta de significante no campo do Outro, verdade da 
castração do Outro enquanto desejante. O primeiro objeto que o pequeno ser tem a oferecer 
ao Outro é a sua própria morte, formulada por  Lacan coma pergunta “ Podes me perder?” 

Dirigindo essa pergunta ao Outro, para respondê-la, dependerá que a falta possa se inscrever 
para o sujeito, constituindo-o como desejante. 

Assim, o pequeno sujeito precisará certificar-se que é a falta que é desejada. E em caso 
contrário, a inibição se apresenta como uma resposta possível ao Che Vuoi, como uma 
tentativa de tamponar a falta do Outro. E alguém só pode ocupar do que causa o desejo do 
Outro, tornando-se objeto, se tiver sido perdido. 

 Lacan, no seminário X, “  A Angústia” afirma que há inibição quando se dá a introdução numa 
função de um outro desejo diferente daquele que a função satisfaz, ou seja, o lugar da inibição 
indica também o lugar onde o desejo se exerce. Na inibição, há uma tentativa de permanecer 
desejante como defesa. 

Roberta nunca teve um namorado, quase não saía da sua casa, aliás era muito agressiva ao 
mencionar sobre colegas e pessoas do dia a dia, não ter amigos, novamente ressentindo-se de 
não poder contar com a ajuda deles quando precisava e dispensou-os. Falava também que não 
podia sair de casa pois era certo que seus pais lhe telefonariam e precisariam dela, que por sua 
vez, precisava da certeza  de ser um objeto útil aos mesmos e não ser jogada fora. Seu terror é 
que seus pais a deixem e se o fizerem, ela perder seu lugar, sua identidade e sobretudo, sua 
utilidade. Por isso a certeza de que os pais irão precisar dela. 

Diana Rabinovich em “  A Angústia e o desejo do outro”, defende que tudo que se refere à uma 
clínica da posição do sujeito desejante como objeto, não o encontraremos essencialmente no 
campo do sintoma e sim, entre os pólos designados pela inibição, é a elaboração de uma 
patologia do sujeito colocado em posição de objeto do desejo do Outro, como desejante. 

“ Descobrir que este Outro de cujo desejo o sujeito dependeria para desejar não existe, o deixa 
ao desabrigo de qualquer desculpa, mas o implicaria em ter que se haver com o próprio gozo. 
E ainda vale lembrar que o sujeito colocado em posição de objeto do desejo do Outro, como 
desejante é aquele para o qual a descoberta do vazio do lado do Outro não é segura e ao invés 
de poder suportar a dúvida do que é para o Outro, é uma certeza que o sujeito tem que 
aplacar com sua patologia.” 



Assim, a inibição faz parte da constituição do sujeito em sua relação ao desejo  do Outro e não 
se inscreve apenas numa dimensão clínica, é da ordem da estrutura. Portanto, a inibição não 
deve ser interpretada. 

Cabe ao analista poder escutar e apontar o luto que não transita na inibição, para que se 
produza um sintoma onde não foi possível fazê-lo. 

 Como sabemos, a busca pela significação não é a direção do tratamento psicanalítico. O que  
deve ser visado no processo de análise é o real , ou melhor, o que visamos é a possibilidade de 
fazer algo com o real, objeto causa do desejo ( a), isso que aponta  para o não senso, o que no 
discurso do paciente lhe traz angústia e  causa seu desejo. 


