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Para quem trabalha com a clínica psicanalítica, a escuta dos sujeitos que ouvimos nos coloca a 
refletir. E especificamente neste trabalho, fui convocada a refletir por várias vias até que pude 
formular claramente o que me inquietava: o que a clínica das neuroses, nas mudanças de suas 
apresentações, nos conta da subjetividade contemporânea através de suas formas deprimidas 
e inibidas que estão cada vez mais presentes nos adolescentes? E como podemos entender a 
demanda de análise nesses casos? 

 Falar em adolescência já é um erro, pois existem as adolescências e nesse caso, me refiro à 
adolescentes muito tristes, detidos em várias esferas da vida, com inibições na função de 
aprendizagem, alguns com histórico de repetição escolar, dizem que preferem ficar em suas 
casas enquanto a turma toda está reunida, dizem que a vida não tem graça, não se imaginam 
como adultos, não namoram. 

Essas falas já de saída são alarmantes. Quando nos deparamos com jovens em plena 
descoberta dizendo que a vida é chata e desinteressante, algo deve estar muito errado. Penso 
que aqui pode estar uma aposta no sujeito, ou melhor, uma aposta que a fala do paciente se 
sustente enquanto demanda de análise, questionando e interrogando seu sofrimento, pois o 
analista pode ouvir que há um sofrimento e suporta escutá-lo sem querer curá-lo ou sem se 
impacientar. 

Uma dessas adolescentes, vista por seu meio social como linda, rica e popular, fala que seus 
amigos dizem lhe invejar porque ela tem tudo que eles queriam, mas se soubessem como ela 
se acha infeliz e solitária, não a invejariam jamais. 

Outra moça, reconhecida socialmente pelas mesmas insígnias, diz que não sabe porque é 
admirada pelos colegas e que esse fato lhe traz um enorme peso, de sustentar o que nem ela 
mesma sabe o que é. 

É por esse caminho que o neurótico tenta responder ao que acredita que o Outro lhe 
demanda, num logro gozoso em que quanto mais ele tenta responder, mais se distancia da 
lucidez. E o que pode ser mais grave, mesmo não desejando, podem se aproximar da morte. 
Quanto mais o sujeito caminha em direção ao objeto do desejo, mais apto está a morder o 
anzol do Ideal, da imagem e assim, se afastando do desejo como desejo do Outro. 

Em um dos primeiros momentos da minha escuta clínica com esses adolescentes, fui tomada 
pelo pensamento  de solidão, nessa solidão que é a do sujeito no mundo, para quem sua fala 
se dirige e como o analista virá a responder. Pois afinal, é através do desejo do analista que a 
transferência efetiva-se como viabilização do tratamento. 

Um pouco depois, me chamou atenção o fato destas jovens moças serem trazidas à clínica por 
seus pais, mas não por estarem preocupados com elas e sim, com o que suas filhas feriram ou 
agrediram seus narcisismos. Dizem não entender o que falta às filhas, já que lhes dão tudo...eis 
o engano....não lhes dão sua castração e alguém só pode se tornar objeto, ocupar o lugar do 
que  causa o desejo do Outro, quando o Outro o perder. 

Um desses pais, quando soube que sua filha estava induzindo o vômito, tomando laxantes 
emagrecer e que  chegou a ser hospitalizada por esse quadro, ficou furioso porque foi o último 
a saber, apenas por esse motivo e por nada mais. Que  modo mais decadente de assistirmos o 



cenário em que um pai não se interroga se o que acontece à sua filha está atrelado  a sua 
função de pai? Quem são esses homens que sustentam  em carne e osso a metáfora do Nome-
do –Pai atualmente? Qual a relação entre essa decadência da função paterna e as inibições e 
depressões nos filhos adolescentes? 

Outra observação que considero importante se refere à um episódio em que um outro pai  
abusa de álcool e quando amanhece o dia, a filha o encontra caído no jardim da casa em que 
moram. O irmão mais novo começa a chorar, pensando que o pai poderia estar morto, mas a 
filha ri, se diverte, acha legal o pai bêbado, pois assim ele poderá ao menos ficar umas horas 
quieto... 

Nestes casos, pelo o que pude notar, são pais e mães com fortes traços histéricos e perversos, 
que vivem em um mundo onde tudo e todos são consumíveis. 

O imaginário social se uniformiza de um modo curioso, em que a própria morte se 
espetaculariza e sob o domínio da imagem especularizada, há um investimento desmedido na 
aparência, por meio de uma estética ditada culturalmente. O valor do sujeito é dado pelo que 
parece ser, pelas imagens que produz no cenário social. E a violência corre solta, onde não 
existe alteridade, o outro é só passível de existência se servir como objeto de gozo do Outro e 
portanto, incapacitados de se questionarem pelo desejo do Outro. 

O sujeito se encontra num estado de alienação radical à imagem, na impossibilidade de causa, 
impedido de fazer o luto de que objeto foi para o Outro. Luto, que na inibição não transita. 

Para Rabinovich,  “ inibição, sintoma e angústia são as três formas de não querer saber acerca 
do desejo do Outro, isto é, de não saber acerca do desejo do sujeito enquanto este é definido 
como desejo do Outro, como desejo de ser causa desse desejo.” 

O modo de apreensão do desejo do Outro na operação de constituição do sujeito marca as 
diversas formas que o objeto a( objeto causa do desejo) adquire nos estágios de estruturação 
do desejo. Os objetos oral, anal, fálico, o olhar e a voz aparecem como possíveis semânticas 
para o objeto causa do desejo, que se produz diante da demanda do Outro. 

Lacan aponta o objeto anal como o que melhor representa a série dos objetos cessíveis porque 
sobre ele se exerce o caráter mais angustiante do desejo do Outro, representado aqui pela 
figura da mãe. Mas sem o discurso analítico, não se pode distinguir a função determinante do 
objeto anal na economia do desejo. 

 A dinâmica que se estabelece em torno desse objeto institui a presença da demanda no 
campo do Outro e podemos dizer que o objeto anal é justamente “ o resto da demanda do 
Outro.” Não há perda do objeto anal sem que implique uma dialética comandada por uma 
demanda alternante que ora diz” guarde”, ora diz “ dê”. 

Assim, ceder ou não ceder na posição anal se faz questão fundamental para a inibição. 
Cedendo ou não, o Outro vai sempre gozar, mas o pequeno sujeito acaba decidindo em não 
ceder e essa posição que ainda é muito primitiva, poderá mais tarde implicar em uma inibição. 

A inibição é apartada da angústia, ou seja, ela está relacionada com a detenção do movimento 
de advir, sujeito inibido na ação, sujeito que não comparece. 

 Será então que os adolescentes de hoje querem voltar aos hospitais psiquiátricos, de onde 
Freud ajudou as histéricas saírem dando legitimidade às suas falas? Que tempos são esses... 



Nossos tempos são tempos de novos sintomas, produzidos enquanto suplências que os 
sujeitos se dão para fazerem face à falência de toda exceção. São tempos já antecipados por 
Lacan onde os efeitos do discurso da ciência desencadeiam mais e mais processos de 
segregação. São tempos nos quais se multiplicam novos regimes de gozo, de uniformização 
dos modos de gozar. São tempos de tentar responder em permanência à questão de como o 
ato analítico, diante dessa universalização dos gozos pode operar com  o sintoma. 

São tempos em que a carência do Outro atinge grande parte dos jovens, aqueles jovens menos 
apoiados pelas famílias ou pelo o que resta delas, jovens que passam ao ato – adolescentes 
exemplares da pós modernidade. 

Não por acaso me deparo com a dificuldade desses adolescentes em sustentar seus pedidos de 
análise, pois em uma sociedade em que é dominada pelo culto à imagem, que tem por ideal 
sucesso e felicidade a qualquer custo, sendo seus valores maiores, não existe direito ao 
sofrimento, à tristeza, à dúvida. Amordaça-se a angústia, seja pagando o preço de uma 
dependência química, seja se alienando às seitas, seja se hospitalizando... 

E nesse contexto, a inibição não ajudará  o sujeito a constituir uma demanda analítica devido à 
dificuldade que lhe é peculiar: a inibição não é uma formação do inconsciente, logo não é 
manifestação de um conteúdo recalcado. Se o analista insistir em interpretar o paciente 
inibido em alguma função do movimento, podemos inclusive evocar a promoção de um acting 
out no corpo do mesmo e também evocar a interrupção da análise. 

 O que o analista deverá fazer é enigmatizar o paciente para que se possa fundar um saber 
para o saber insabido. E aqui é bem vinda a contribuição de Lacan sobre o objeto causa do 
desejo. 

Melman, diz que não sabe como se pode compreender nossa sociedade se não se tem uma 
idéia do objeto causa do desejo. E nos lembra que o desejo é organizado por uma falta e se em 
um falasser não se estabelece essa falta, não há desejo. 

O objeto causa do desejo funciona para o sujeito onde a existência do Outro falha. Ele tem 
várias roupagens imaginárias tecidas para cada sujeito por intermédio dos significantes do 
Outro. 

O objeto causa do desejo se caracteriza por conter em seu cerne um vazio, o vazio da 
castração indicando que para o humano jamais foi possível uma completude e que algo de seu 
ser tem de ser perdido em nome de sua hominização. 

Assim, a função do objeto causa do desejo nos permite uma verdadeira retórica da castração, 
os objetos não se distribuem somente ao longo da história libidinal do sujeito, como as versões 
dos objetos parciais, mas se apresentam como os precipitadores da função central de falta. E é 
precisamente a promoção dos objetos  do desejo primordiais que torna possível um 
parelhamento da função desejo/ demanda e da função “ Outro”, sendo  o objeto fálico o 
permutador que torna possível a circulação desses objetos. 

Se o que sustenta o investimento de desejo é a falta de objeto, reflito sobre o que a sociedade 
atual contribui para o desserviço ao trabalho de elaboração de nossos lutos, pois nos convoca 
a acreditar que existe um objeto para o desejo e sobretudo, que nossa falta pode e deve ser 
preenchida. 



Aqui me recordo de um exemplo usado por Alfredo Jerusalinsky que conta que  uma certa vez 
recebeu em seu consultório uma mãe cujo filho mordia todo mundo e logicamente que esse 
fato se tornou um problema para a escola que encaminhou a mãe do garoto a procurar ajuda. 

Coerente à lógica do mercado, a mãe diz ao filho que se ele quisesse morder algo, que então 
mordesse uma banana, o que Jerusalinsky responde que não. Não é pelo fato de que a banana 
não se queixe de mordidas que nos dá o direito de mordê-la. A questão é outra, não é para 
morder nada e ninguém, a falta deve aparecer e não ser coberta. 

É preciso que o Outro dê sua falta, sua castração para que um outro possa ser objeto causa do 
desejo para ele. No entanto, é preciso que como objeto causa do desejo, o sujeito possa 
causar o desejo do Outro e não tampá-lo. 

Cabe ao analista, como aquele que não recua de seu desejo trabalhar no avesso da lógica do 
mercado, trabalhar na vertente em que na transferência deve abster-se do poder concedido 
pelo paciente para conservar um espaço onde será o próprio paciente que construirá seu 
saber, pagando não por obter respostas prontas, não por ter seus narcisismos alisados, mas 
por sua produção. Nosso desafio maior parece ser o de testemunhar que a criação de Freud 
não foi outra coisa senão esta: a invenção do psicanalista. Testemunhar que é preciso falar ao 
Outro se o sujeito quiser saber o que ele deseja, pois como já disse Picasso, “ a doença é o 
tempo que a gente perde a não aprender o que a gente deseja.” 

 

 


