
PROJETO EDUCAÇÃO SEM HOMOFOBIA

SEXUALIDADE E A

CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO

Débora Maria Gomes Silveira

Universidade Federal de Minas Gerais

Maio/ 2010



ESTUDO PSICANALÍTICO DA SEXUALIDADE –
BREVE HISTÓRICO

 “Na experiência e na teoria psicanalítica, “sexualidade”

não designa apenas as atividades e o prazer que

dependem do funcionamento do aparelho genital, mas

toda uma série de excitações e de atividades presentes

desde a infância que proporcionam um prazer irredutível

à satisfação de uma necessidade fisiológica fundamental

(respiração, fome, função de excreção, etc.) (...).”

(Laplanche e Pontalis, 2004).

Laplanche e Pontallis (2004). Vocabulário de Psicanálise. (P. Tamen, Trad.) São

Paulo: Martins Fontes. (Trabalho original publicado em 1982).



 Etiologia sexual das neuroses.

 Descoberta da sexualidade infantil.

 Independência do aparelho genital para a

obtenção de prazer.

 Obtenção de prazer X Saciedade de necessidades.

 O prazer independe de uma função biológica.



A CONSTITUIÇÃO SUBJETIVA SEGUNDO J. LACAN

 As manifestações da criança refletem o modo de

estruturação de sua relação com a alteridade (o

Outro) e de sua realidade psíquica.
Realidade psíquica: “Expressão muitas vezes utilizada por Freud para

designar aquilo que no psiquismo do sujeito apresenta uma coerência e

uma resistência comparáveis às da realidade material; trata-se

fundamentalmente do desejo inconsciente e das fantasias conexas.”

(Laplanche e Pontalis, 2004, p. 426).

 O Real, o Simbólico e o Imaginário.



1. DA PRECEDÊNCIA SIMBÓLICA AO SUJEITO

 “Antes de qualquer experiência, antes de qualquer dedução individual, [...]

algo organiza esse campo [simbólico], nele inscrevendo linhas de força

iniciais. [...] Antes ainda que se estabeleçam relações que sejam

propriamente humanas, certas relações já estão determinadas. Elas se

prendem a tudo que a natureza possa oferecer como suporte, suportes que

se dispõem em temas de oposição. A natureza fornece, para dizer o termo,

significantes, e esses significantes organizam de modo inaugural as relações

humanas, lhes dão as estruturas e as modelam[...] Antes de qualquer

formação do sujeito, de um sujeito que pensa, que se situa aí - isso conta, é

contado, e no contado já está o contador. [...] o jogo operatório operando em

sua espontaneidade, sozinho, de maneira pré-subjetiva...”.

J.Lacan (1964), Seminário XI, op.cit., pp.25-6.



 Suposição do sujeito pelo Outro. 

 Interpretação e nomeação das necessidades do 

bebê.

 Grito da necessidade            grito de apelo.

 Surgimento do desejo a partir do desejo do Outro 

alienação.   



 “(...) o agente materno supõe um sujeito na manifestação da necessidade

articulada pelo infans como grito. Transforma o grito da necessidade em apelo

que este agente articula como demanda de um sujeito. A essa demanda

suposta a um sujeito, o agente responde, trazendo o apaziguamento, e é na

fugacidade dessa ação de supor um sujeito no grito que se situa o ponto de

inseminação no simbólico. Por um lado, a interpretação materna dada ao grito

da descarga tensional, perfura, no organismo, a necessidade; por outro lado, o

grito, a resultante de uma tensão orgânica, é elevado à função de apelo,

interpretado como signo; ou seja, torna-se, para um outro, demanda de um

sujeito suposto desejante, tomado como presença subjetiva.” (Vorcaro, 1997, p.

74).

Vorcaro, A. M. R. . A criança na clínica psicanalítica. Rio de Janeiro: Cia de Freud, 1997. 193 p.



2. A FISSURA REAL INCIDE NO SIMBÓLICO

 “Só a implicação do infans no apelo atestará sua imersão na linguagem. A articulação

da criança no registro do apelo irá situá-la entre a noção de um agente que participa

da ordem simbólica e o primeiro elemento de uma ordem simbólica – o par de termos

opostos presença-ausência (mais-menos)” (Vorcaro, 1997, p. 77).

 “Esse enlace que amarra a origem da estruturação subjetiva desnaturalizará o Outro”

(Vorcaro, 1997, p. 77).

 “Instaura-se a situação de privação [e por agora basta entendermos que a privação é a

falta real de um objeto simbólico]. Na condição de privação, algo falta em seu lugar,

<<há um nada ali>>. A falta, portanto, só é apreensível por intermédio do já

estruturado, onde algo inominado falta na posição esperada. O grito, que se faz apelo

ao retorno da coisa alternante, é corpo que se oferece ao que falta na alternância

simbólica. Complexifica-se a estrutura inicial.” (Vorcaro, ano, p. 78).



 “O objeto de satisfação, portanto, só se esboça no simbólico ao emergir enquanto

falta radical. Algo do Real vem ao saber, mantendo uma parte de sua verdade

perdida, irrecuperável.” (Vorcaro, 1997, p. 79).

 Separação.

 “Há então, de início, um a, o objeto da caça, e um A, no intervalo do qual o sujeito S

aparece, com o nascimento do significante, mas como barrado, como não-sabido

como tal. Toda referenciação ulterior do sujeito repousa sobre a necessidade de uma

reconquista desse não-sabido original. Já aparece aí a relação verdadeiramente

radical concernente ao ser a reconquistar deste sujeito a esta junção do a, do objeto

da caça, com esta primeira aparição do sujeito como não-sabido, o que quer dizer,

inconsciente.”

J. Lacan (1962-3), Seminário X, L’angoisse, op.cit., lição de 12/12/62.



3. O IMAGINÁRIO RECOBRE A HIÂNCIA REAL NO

SIMBÓLICO

 “A hiância real, que faz do grito um significante do apelo no sujeito

inconstituído e da resposta um significante que não basta (...) fixa, no ser,

uma falta a buscar significância. (...) A demanda se dirige a algo mais do que

às satisfações a que apela – é demanda do que se situa aquém do que o

Outro pode suprir.” (Vorcaro, 1997, p. 91).

 “O Outro real, constituído do funcionamento simbolizante [na medida em

que provê significações ao grito do ser], pode ser agora tomado

imaginariamente, é o Outro imaginarizado como o privador da única coisa

pela qual a demanda seria satisfeita.” (Vorcaro, 1997, p. 92).

 “(...) a substituição da exigência de amor pela busca da satisfação da

necessidade é o que torna essa satisfação uma atividade erotizada. (...) A

satisfação da necessidade torna-se compensação, substitui a frustração do

amor, anulando a decepção do jogo simbólico pela captura do objeto real da

satisfação (...)”(Vorcaro, 1997, p. 93).



 “(...) o Outro não introduz o que responderia a seu desejo. O Outro não

responde a sua demanda. O efeito da impossibilidade de o Outro

responder-lhe constitui a natureza do objeto causa de desejo (...), passível

de ser preenchido por qualquer objeto tomado na forma de demanda, onde

o sujeito reitera, nos discursos que empreende em sua busca demandante,

o constorno desse resto que excede qualquer resposta possível.” (Vorcaro,

1997, p. 95).

 “O Outro que se revela imaginariamente à criança é imagem fundadora de

seu desejo, e dá o sentido e a função da frustração. Se o Outro constituiu,

na privação, a condição para a origem do desejo da criança, na

imaginarização ele se configura como identificação a uma imagem tomada

na potência totalizadora que o antecipa (...).” (Vorcaro, 1997, p. 96).



 O sexual está diretamente relacionado ao 

desejo.

 O Desejo se constitui na relação com o 

Outro.  

 Desmistificação da sexualidade como algo 

geneticamente programado. ,

 Sexualidade          condição desejante. 
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