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Introdução

Para  a  psicanálise  lacaniana  não  nos  serve  o  modelo  sindrômico  da  clínica 
contemporânea, que no seu afã reducionista opera com um nominalismo classificatório 
e  estatístico apaga  o real  do sintoma,  situando o diagnóstico nos  fatos  observáveis. 
Trata-se da clínica do DSM, que em sua versão nº. 4, não consegue dar lugar para a 
constituição de supostos ou hipóteses que sustentariam um diagnóstico e o tratamento 
de um caso clínico.

Não vamos aqui aprofundar essa discussão epistemológica, mas se nos valemos 
dela é para tentar situar o caso em tela. Ao invés de partirmos dos transtornos corporais 
para captarmos um diagnóstico, vamos nos valer de uma não exclusão radical do sujeito 
da palavra. E aqui já balizamos o que nos interessa: passarmos de um indivíduo que 
sofre para um sujeito que em suas vicissitudes subjetiva pela fala o seu sofrimento. 
Temos, pois, a palavra e a escuta e não o verificacionismo da evidência clínica.

Como situar a depressão?

E., de 21 anos com depressão grave após várias tentativas de suicídio e perda 
rápida de peso (de 100 kg passa a pesar menos 35 kg em três meses) em fevereiro de 
2004, também apresenta quadro de anorexia-bulimia e compulsão alimentar.

Uma  internação  no  Hospital  Espírita  André  Luiz  (HEAL)  com a  indicação: 
depressão grave, com ideação fixa de morte e alto risco para si. Seguem-se até então, 
como indicado pelos médicos,  mais de 14 tentativas de suicídio:  saltar  na frente  de 
veículos,  ingestão  de  medicamentos,  pular  de  uma  barragem  (?),  tentativa  de 
enforcamento com roupão ou fios elétricos, corte dos punhos, antecedentes que situam o 
sujeito num limite onde a vida está sempre posta em risco fatal, com as persistentes 
tentativas, mesmo que até o presente momento tenham sido frustras,  como nos indica 
sua analista ,  a Dra. Maria Cândida Marques.

Desde o momento de sua chegada ao NIAB, E. já anunciava sua  vontade de 
morrer, dizendo de seu problema em ser gorda e que na escola a chamavam de baleia 
assassina, dito que vindo do Outro não fica bem explicado nesse momento, mas qu3 no 
caso parece remeter ao movimento de sua satisfação mórbida, quando o sujeito quer 
realizar  sua  própria  morte.  Seria  a  morte  ou  seu  nascimento/surgimento  a  tentativa 
inglória de fazer, ou tentar fazer a castração? ($?).

Em outubro de 2003, conheceu seu primeiro namorado — V. — numa academia 
quando  E.  decide  emagrecer  fazendo  compulsivamente  um  regime  alimentar  e 
exercícios físicos em excesso. Mas quatro meses depois em fevereiro de 2004, antes do 
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carnaval, rompem o namoro. Ele que era casado diz que não gostava dela. Porque? O 
que teria acontecido? 

E. passa três dias na casa do namorado que não estava mais com a mulher (sua 
esposa?): ‘ele não me quis mais’; ‘acho que me deixou por outra’; ‘não atende mais  
minhas chamadas’.

Parece ser nesse momento que E. inicia  um movimento purgativo,  começa a 
vomitar se valendo do que vê na mídia:  quando me dá fome, temo muita fome, como 
em demasia (e) como não quero engordar, então provoco vômito...vi na televisão. E ela 
sabe como realizar o vômito: às vezes utilizava de colher, mas não consegue emagrecer. 
E anuncia: ‘ não quero mais viver’, ‘se não conseguir emagrecer, vou me matar’.

Parece que aqui caberia uma pergunta a ela: você tem fome de que? Podemos 
lançar mão dos ditos da cultura para provocar algum deslocamento, não?

Perdas não elaboradas

O que está em jogo nesse momento? O caso nos sugere que o sujeito E. tem um 
limite muito grande em relação á perdas. Perdas que não simbolizadas, não elaboradas 
voltam no real como passagens ao ato.  Um gozo não localizado que o sujeito tenta 
colocar  para  fora  numa tentativa  de  expulsar  esse  excesso  que  o  reduz  a  um resto 
submetido a um supereu feroz que não admite negociação: emagrecer ou morrer, ter 
namorado ou se deprimir mortalmente, quando na cama chorando e gritando, quando 
estava na casa de uma prima que bebe, E. ingere em excesso vinho, passa mal, fica na 
cama chorando e gritando pelo antigo namorado V. 

Essa sua dificuldade com perdas surge também, quando o sujeito acometido de 
intensa  angústia  com a  morte  da  avó materna,  E.  mantém o  hábito  compulsivo  de 
cheirar as roupas da avó falecida. O tempo para mim prejudica, porque quanto mais ele  
passa, mais saudade eu sinto de minha avó. Nesse momento encontrava-se na casa da 
avó, pois o pai tivera um derrame que lhe deixa uma seqüela — hemiplegia do lado 
esquerdo.

Grudada à mãe

Muito intrigante essa sua condição de parceria com a mãe, grudada à mãe como 
nos relata Maria Cândida, fato que nos sugere uma alienação brutal ao Outro materno. 
Desde os três anos dormia na cama dos pais e até sua adolescência se mantinha no 
quarto deles. O que resulta disso: uma enurese até os 14 anos de idade.

A parceria com a mãe se mantém até no momento do sofrimento dessa, pois E. 
como sua partner, a acompanha em périplos noturnos pelos bares, quando saíam à noite 
à procura do pai alcoólatra. Posição que nos permite dizer que ela saía atrás do Pai, 
como se fosse Diógenes que com uma lanterna, buscasse um homem.

Esse mesmo pai,  enfraquecido que não sustenta sua função, pois  ele para E. 
sempre  foi  um alcoólatra  que  ganhou  a  vida  parado. Essa  inexistência  da  função 
paterna, separando a filha da mãe, ele tenta realizar, ridiculamente num ato forçado: ao 
invés de orientar seu desejo à mulher, esfrega o lençol sujo (de urina) na cara da filha. 
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Vejam que o sujeito parece ter ficado preso a esse cheiro de coisa, como nos lembra sua 
compulsão em cheirar as roupas da avó morta.

E.  diz:  sempre  fui  muito  manhosa  e  agarrada  com  minha  mãe,  tendo  uma 
resposta pronta para isto: porque era ela que assumia a responsabilidade — como fica 
posto, protegendo-a das agressões do pai. Mas isso não é sem efeito: é essa proteção que 
também se torna insuportável. E. reagirá depois demonstrando um ódio à mãe, quando 
essa percebendo sua tristeza e quietude quer lhe dar o peito, a chamando para mamar: 
vem cá minha filha, meu peito está cheio pra te dar. Ao que reagindo a indecorosa 
proposta materna E. diz: ( eu) tinha vontade de morder os peitos da mãe.

Dois comentários nos advêm: 
primeiro a adesividade, a cola  de E. à sua mãe, aspecto que nos permite  propor 

que  há  uma  alienação  não dialetizada,  pois  essa  operação  lógica  para  situarmos  o 
sujeito não surge, como nos demonstra esse caso clínico em conjunção/disjunção à uma 
separação, mas radicalmente desarticulada, o que nos sugere uma forclusão do sujeito.

segundo o seio  como algo  alucinado pelo  sujeito  pode  vir  como um objeto 
perdido, o que colocará o sujeito no movimento de querer reencontrá-lo, mas aqui o que 
surge, o que vem é o objeto seio em sua concretude imaginária — não como objeto 
perdido, mas como expressão real de órgão – o peito – um organismo que surge como 
uma libra de carne que o sujeito recusa odiando, postado numa vertente que anuncia 
mais uma passagem ao ato, de um não querer saber nada disso.

Como se  o  sujeito  recusasse  esse  círculo  funcional  fatal  que  a  amarra  não-
borromeamente  ao  Outro  materno.  Outro  que  lhe  responde  a  partir  do  campo  da 
necessidade, querendo fazer Um com a filha, Innwelt, como se essa fosse parte dela.

O que percebemos a partir de suas inúmeras passagens ao ato é uma tentativa de 
fazer  surgir  uma  separação  que  não  adveio  de  uma  metáfora  paterna.  Se  é  pela 
separação que o sujeito pode inquerir sobre sua existência: quem sou eu? — condição de 
instauração de sua condição de sujeito desejante, aqui não há essa condição. E. tenta 
barrar o Outro e só consegue,  na falta  da função paterna,  se colocar na posição de 
identificada ao objeto a.

Postada como um corpo, objeto nada desligado do próprio sujeito, ela diz: esse 
corpo já me fez sofrer muito ao que acrescenta: saúde para mim é nada. Mostrando seu 
ódio ao Outro diz que sente raiva de quem a dá comida no que persiste inabalável quer 
emagrecer mais.

Em  suas  dificuldades  E.  não  parece  ignorar  que  sua  saúde  pode  estar  em 
conseguir se separar da mãe, solicita e em outubro de 2004 que a internem, pois a mãe 
não a deixava por nenhum momento, ela tem receio de uma nova tentativa de suicídio e 
dizia que não estava mais agüentando a mãe que a patrulhava 24 horas por dia, sempre 
perguntando:  onde estão as facas  ou  onde estão os remédios? Mas internada tentou 
enforcar-se duas vezes. A tristeza não passa, continuo com vontade de morrer.

3



Tentativas de reinserção social

Parece que as constantes medicações, as contenções com seus internamentos e a 
oferta  de  sua  escuta  semanal,  dispositivos  clínicos  essenciais  e  combinados  têm 
permitido ao sujeito pequenas ilhas de paz. É o que surge no final de 2004, quando 
manifesta  vontade  de  voltar  ao  trabalho,  onde  gostava  de  ir  e  era  bem  tratada  e 
considerada,  proposta  que  não  é  acolhida  pelo  pai  que  enfurecido,  completamente 
transtornado esbraveja sustentando que a filha não tinha condições de trabalhar e de se 
responsabilizar por nada e que se ele ganhara a vida parado (sustentado pelo Outro 
social, quiçá!) com ela  também deveria ser assim.

Esse episódio provoca um recuo na fala de E, que nas sessões parece não querer 
mais  falar  disso,  mas  que  aos  pouco retoma.  Aqui  vemos sobressair  o  trabalho  de 
muitos, trabalho combinado que leva esse sujeito a se responsabilizar por sua condição, 
trabalho  de  uma  transferência  múltipla,  propósito  logrado  às  duras  penas.  A  sua 
psiquiatra  —  a  Dra.  Ana  Raquel  fornece-lhe  um  documento  no  qual  declara  a 
possibilidade  da  paciente  trabalhar,  desde  que  sob  supervisão.  Esse  ato  clínico, 
psicanaliticamente  orientado  leva  E.  a  freqüentar  o  seu  trabalho  no  supermercado 
diariamente, sem vínculo formal e ela passa a sentir bem e mais encadeada. Viaja sem 
seus pais, freqüenta a casa de uma tia, irmã do pai que também tem depressão, mas que  
também gosta de caminhar e de fazer coisas animadas. 

Parece haver uma pequeninha luz no fim do túnel: há uma fase de melhora sem 
atuações e ideações suicidas:  estou até cantando em casa — frase que demonstra um 
apaziguamento, uma vivificação do sujeito. Quando trabalho, vejo meus pais de outra 
maneira. 

  
Recaídas

Um caso difícil de tratar. Como manejar aqueles com quem tem de lidar no dia-a 
dia?  E. parece demonstrar que mantém tênues ligações ao Outro e no trabalho disse que 
ficou cismada com uma colega de nome S. que ficava controlando o que ela fazia e que 
lhe teria dito provocantemente: quero ver se você consegue ficar no trabalho. Teria sido 
uma percepção delirante? Ou o fantasma sabe para quem aparece? Pois ela mesma diz 
que S. sentia inveja, por ela ser querida dos patrões. Depois do episódio ela solicita uma 
sessão extra, relata muita ansiedade, vômitos, acompanhados de compulsão alimentar, 
volta a revelar preocupação por estar engordando: ‘quando engordo, volta a vontade de  
morrer’; ‘as pessoas não olham mais para mim.. e se isto não acontecer, não vale mais  
a pena... viver.

 No supermercado tem outras dificuldades não consegue trabalhar direito e erra 
ao dar um troco.

Acho que valeria a pena insistir mais nesse lugar para ela, ou seja, que a paciente 
possa conseguir se estabelecer na vida via essa sua inserção no supermercado, para isso 
temos que ir até lá, negociar as condições possíveis para que isso se dê.
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