
 

 

 

 
Resumo

Motivados pela obra cinematográfica “Vestígios de um dia” e a obra literária “Resíduos do dia”, que originou o filme, procedemos a

análise das posições subjetivas dos dois principais personagens: Mr. Stevens e Miss Kenton, obsessivo e histérica,

respectivamente. Analisou-se também, a dinâmica desejante nesta interrelação. Fundamenta-se nos pressupostos teóricos da

psicanálise freudo-lacaniana, partindo dos parâmetros da pesquisa bibliográfica e aplicada a um estudo de caso. O problema

desta pesquisa se constituiu da observação, no senso comum, de que seres que a principio parecem “se completar” empreendem

grandes embates e revelam grandes diferenças subjetivas. Formulou-se a hipótese de que na relação entre um obsessivo e uma

histérica há uma dinâmica que envolve falta e desejo e que, no caso do obsessivo, seu movimento é o de escamotear a ambos,

enquanto que no caso da histérica, seu movimento subjetivo foi de demover o obsessivo da sua condição. Nossa conclusão

ratifica a hipótese apresentada, acrescida da percepção de que o laço, na relação conjugal, pareceu ser mais viável a partir da

aceitação da sublime diferença que marca os diferentes sujeitos em suas posições subjetivas. 
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