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Caros leitores,

Apresentamos a vocês este livro Mulheres de hoje: Figuras do fe-
minino no discurso analítico. Não é um livro como outro qualquer. Um 
singelo fonema a ele se acrescenta como suplemento, e declara dessa 
forma, tratar-se do feminino: e-book. 

Trata-se de um livro para um encontro, XIX Encontro Brasileiro 
do Campo Freudiano (Salvador, 23 e 24 de novembro de 2012), e ele 
próprio é um encontro. Um encontro entre as questões que animavam 
a comissão científica e os ensaios de colegas do Brasil e de outros cantos 
da orientação lacaniana no mundo, que pudessem abrir sulcos no con-
tinente negro e bem dizer sobre as mulheres que existem: as mulheres 
de hoje, suas maneiras de amar, de gozar e de adoecer, a relação com 
suas mães, com seus pais, com seus filhos e com seus parceiros; seus 
segredos, suas loucuras, suas máscaras, suas angústias e seus poderes; a 
feminização do mundo, o declínio do viril, a retirada dos homens, o en-
cantamento com a impotência, sua facilidade com as crenças; mulheres 
artistas, figuras lendárias, divas fatais. Como se ama no século XXI, com 
quem se dorme, o que implica ser queer, o que é ser bissexual, circular 
de burca, gozar de deus ou amar à distância. Abismar-se. Eróticas.

Na segunda parte, escolhemos uma série de notícias, resenhas 
ou fragmentos de livros publicados ao redor do feminino cujas leituras 
pudessem nos preparar para o debate.   

Registramos aqui o agradecimento a todos os colegas que nos 
cederam amavelmente seus textos, assim como os que os traduziram, 
estabeleceram e revisaram.

Sem a aposta do diretor do Encontro, Marcelo Veras, da Comissão 
Organizadora e da Diretoria da Escola Brasileira de Psicanálise, que 
souberam reconhecer o entusiasmo com o ineditismo da nossa propos-
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ta de e-book, isso não seria possível.
Finalmente, quero agradecer especialmente à editora do bo-

letim Outras Palavras, Tânia Abreu e toda sua equipe, que acolheram 
muitos desses textos entre suas páginas virtuais, preparando-nos para 
o Encontro.

Marcela Antelo
Organizadora
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Apresentação

A diretoria da Escola Brasileira de Psicanálise buscou, em sua gestão 
2011-2013, dar ênfase ao lugar privilegiado que a letra e o escrito têm 
em psicanálise: são parte de nossa formação e através deles transmiti-
mos nosso saber, um saber que é construído pela experiência de cada 
um e que trocamos com nossos pares, em nossa comunidade de traba-
lho. Por isso, penso poder afirmar que os livros são, para nós psicana-
listas, objetos a. Estão em nossas bibliotecas particulares, escolhidos e 
guardados um a um. E os manuseamos diariamente. 

E por não ser a teoria psicanalítica da ordem do intuitivo, pas-
sando pelo corpo de cada sujeito, nós lemos e relemos os textos de Freud 
e de Lacan, e também daqueles que nos ajudam a fazer essa leitura. À 
frente de todos esses leitores, temos os caminhos da nossa orientação 
traçados por Jacques-Alain Miller, não sem os colegas da Associação 
Mundial de Psicanálise, com os quais os compartilhamos.  

Os livros, como objetos, têm sua história; e muitos deles guar-
dam a pulsação de seu processo de elaboração. A diretoria da Escola 
Brasileira de Psicanálise apostou na transmissão da psicanálise através 
dos escritos e buscou publicar livros com temas que interessam e fazem 
trabalhar nossa comunidade, com textos de muitos colegas de nossa Es-
cola. Eles dão testemunho de nossa elaboração e têm sido pretexto para 
discussões e conversas que presentificam o Um de nossa Escola.

Agora temos a oportunidade de trazer a público, pela primeira 
vez, também um e-book, objeto curiosamente distinto dos que manu-
seamos e que faz uso das possibilidades e ofertas do mundo digital. É 
uma nova aposta, uma nova oportunidade de dar lugar a esse desejo de 
sustentar, presentificar e transmitir, de todas as maneiras possíveis, a 
psicanálise em nosso mundo. A psicanálise existe a cada vez que damos 
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consistência e lugar a seu discurso.
Os textos aqui reunidos fizeram parte da pesquisa que sustentou 

o trabalho de preparação para o XIX Encontro Brasileiro da Escola Bra-
sileira de Psicanálise e que teve como tema “Mulheres de hoje: figuras 
femininas no discurso analítico”. Foram organizados pela coordenadora 
da comissão científica do Encontro, Marcela Antelo, a quem agradece-
mos o empenho e dedicação que tornaram este objeto possível e dispo-
nível para nós. 

É um livro que reúne textos que nos ajudam a continuar a in-
vestigação sobre o tema do feminino em psicanálise e, seguramente, vai 
contribuir para a preparação do simpósio de Miami, “O que Lacan sabia 
sobre as mulheres”, que ocorrerá em maio-junho de 2013.

A cada um desejamos um bom uso deste objeto. Nosso voto é 
que esta primeira edição a incluir um e-book faça série. Não para subs-
tituir nossos livros, mas para dar a eles, mais do que nunca, a chance de 
continuarem a existir.

Cristina Drummond
Lilany Pacheco 
Ondina Machado
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Escritos
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Joan Rivière e o segredo do feminino1

Alicia Calderón de la Barca (AMP/ELP - Barcelona)2

“Lê-se uma biografia quando se conta com documentos suficientes 
para testemunhar o que se acredita ser uma vida”, disse Lacan no Semi-
nário XVII. A breve biografia de Joan Rivière que Athol Hughes cons-
truiu foi elaborada, fundamentalmente, com base em longas conversas 
que manteve com sua filha e alguns documentos e cartas.

Fornece algumas luzes, mas também sombras. Grande parte da 
documentação se refere às cartas entre Joan Rivière e Freud que estão 
depositadas na Sociedade Britânica de Psicanálise, e sobre elas pesa uma 
proibição que se manteve até 2000. 

Para abordar o tema do seu final de análise, me apoiarei nessa 
biografia e na que seu amigo Vincent Brome escreveu sobre Ernest Jo-
nes. Tomarei três eixos:

— o drama subjetivo de sua existência;
— os dados lacunares de sua análise;
— as consequências que deles deduzo.

A pergunta a responder é: “Como se articulam suas construções 
teóricas com a saída da análise?” Dos dados da biografia destacarei seu 
lugar como a mais velha de três irmãos e seu amor ao pai, um advogado 

1  CALDERON DE LA BARCA, Alicia. “Joan Rivière y el secreto de lo femenino”. 
In: Uno por Uno 36, Buenos Aires: Revista Mundial de Psicoanálisis, 1993.
2  Tradução Ellen Freitas (IPB - Bahia).
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com inclinações intelectuais. No prólogo do livro, Hanna Segal assinala 
como traço fundamental o gosto de Rivière pela escrita. 

Seu tio — um irmão do pai, professor de línguas clássicas em 
Cambridge e que ela compara a Freud pela fascinação que exercia em 
seu círculo — a introduz no grupo de Bloomsbury. O motivo de sua 
vinculação ao grupo foi sua inclinação para a arte e o desenho. 

Aos 17, passa o ano todo na Alemanha, onde aprende o idioma. 
Sua posterior capacidade para uma elegante tradução para o inglês en-
tusiasmou Freud. De seus interesses iniciais, destacarei sua participação 
nos encontros da Sociedade de Investigação Psicológica, onde conhe-
ceu James Strachey, e seu acentuado interesse pelos “desenvolvimentos 
psicológicos no romance”. O motivo de sua vinculação com o grupo de 
Bloomsbury foi sua inclinação para a arte e o desenho. Também partici-
pou ativamente do movimento sufragista.

Após a morte de seu pai, em 1909, quando contava 26 anos, co-
meçam suas diversas enfermidades. Apesar de sempre ter tido doenças 
de origem obscura, é, no entanto, a partir desse momento, quando sua 
filha tinha dois anos, que ocorre um desmoronamento, com sucessivas 
internações. Um de seus documentos proibidos é justamente um diário 
que vai de 1905 a 1917. Mas, pelo que pude reconstruir a partir de al-
gumas cartas que ela escreveu a Jones em 1918, é possível supor que em 
1910 tratou-se de uma tentativa de suicídio, “desmoronamento” que ela 
relaciona à morte do pai e a um episódio amoroso.

Esses são os antecedentes de seu primeiro pedido de análise 
a Ernest Jones, em 1916. Foi movida por motivos de índole pessoal e 
não pela intenção de ser psicanalista. Sabemos da paixão transferencial 
ocorrida nessa análise que transcorreu entre 1916 e 1920, com uma in-
terrupção durante todo ano de 1918, pela profusão de cartas trocadas. 
A interrupção foi devida a diversas enfermidades, dentre elas a tubercu-
lose. Também nesse período se sucedem suas ameaças de suicídio, con-
sideradas como uma repetição do que havia ocorrido oito anos antes.

Nessas cartas, o engano do amor de transferência se traduz 
como a relação com um “objeto atormentador”, e nelas passa sucessiva-
mente da censura pelo tratamento recebido à declaração apaixonada de 
amor, até chegar à interpretação do desejo de seu analista. Diz: “Permita 
que eu te analise, considero fora de qualquer dúvida que sua mulher é 
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minha substituta”. No ano seguinte, reiniciará essa análise que, para seu 
analista, será impossível reconduzir. Nesse ínterim, começara a receber 
pacientes, tornando-se também membro-fundador da Sociedade Britâ-
nica de Psicanálise.

O encontro com essa histérica decidida é excessivo para Jones; 
por outro lado, desde outubro de 1918 o Outro está barrado: “Você não 
pode ser condenado, minha conclusão é que você não pode ser leva-
do a sério”. Em 1921 ela solicita análise a Freud. Também em 1921 há 
uma carta na qual Jones a apresenta a Freud, tentando justificar o que 
considera “o maior fracasso de sua vida de analista”. Ele acentua o que 
considera seus dois erros: “tentar ganhá-la para a causa analítica por sua 
inteligência e lucidez e a subestimação do incontrolável de suas emo-
ções, seu gigantesco narcisismo e sua identificação masculina. Uma his-
teria com transtornos de caráter, impossível de curar”. Mas, nessa mes-
ma carta, Jones mostra seu fantasma: “ela dedicou-se a me torturar sem 
descanso, com considerável sucesso”.

Joan Rivière conhecera Freud pessoalmente no Congresso de 
1920, e também já iniciara a tarefa de tradução das Obras completas. Em 
1921 é, além disso, nomeada Membro do Comitê de Nomenclatura, do 
qual faziam parte o próprio Freud, Anna, Jones e os Strachey.

Em um trabalho escrito um ano depois da morte de Freud, ela 
comenta sua íntima impressão de seu encontro com ele. Fala de sua re-
serva, força e dignidade, e de seu humor encantador, que reassegurava 
“que os deuses do Olimpo também são mortais”.

Durante todo ano de 1922, Rivière se analisou em Viena com 
Freud seis dias por semana, análise que começa com a imposição de 
Freud para que Jones dê um lugar a ela na Revista Internacional, justa-
mente o cargo que Jones ambicionava, o de Editor Tradutor — “como 
compensação”, disse Freud, “por ter complicado a análise dela com sua 
conduta inconsequente”. Também esclarece a Jones que ela tem, desde 
tenra idade, um alto e severo Ideal do eu e que é necessário dar-lhe uma 
oportunidade. Mas Joan também tem queixas em relação a Freud, “que 
lhe dava preferência como tradutora e não como paciente“.

Em seu último texto, de 1958, “Um traço do caráter de Freud”, 
faz uma descrição do que ela pensava a seu respeito como escritor e 
como analista. Diz que, como escritor, utilizava um estilo no qual a es-
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trutura de argumentação visava convencer. Em contrapartida, pessoal-
mente, não tinha a menor intenção de influenciar, nem de ensinar e 
nem sequer, inclusive, de curar — o que, para ela, implicava um para-
doxo. E relata um episódio analítico: após trazer uma explicação teórica 
que ocorrera a ela, Freud disse: “escreva, escreva isso, coloque isso pre-
to no branco, é a maneira de lidar com isso, dar-lhe existência fora de 
você”. Nos anos seguintes, ela se dará conta da importância criativa do 
trabalho. Como resultado de sua análise, Joan Rivière testemunha como 
mulher e como analista.

Em 1929, e como contribuição original à polêmica sobre a fase 
fálica, ela contesta Jones e sua classificação da sexualidade feminina. 
Nesse exemplo de uma mulher intelectual que, após falar em público, 
tem o sintoma de seduzir certos homens substitutos do pai, mostrando-
-se nessa dialética entre ter e ser o falo, ela fala de si mesma; de sua 
posição subjetiva, deduz e inventa um significante novo, a mascarada 
feminina. A tese forte de Joan Rivière é que entre a feminilidade verda-
deira e a falsa não há nenhuma diferença, ou seja, a feminilidade é a pró-
pria mascarada — proposta que, por certo, resulta totalmente estranha 
à moldura kleiniana na qual Rivière a fundamenta, e que marca uma 
ruptura com o discurso em que se apoiava.

Em 1934, Joan faz um comentário sobre os últimos artigos de 
Freud sobre a feminilidade e critica sua pergunta acerca do enigma da 
mulher. Ela diz: “Existem satisfações e segredos nas mulheres. Qual o 
segredo da mulher? Ela o carrega consigo e não precisa de um pênis 
(...). Tudo o que Freud nos diz do complexo de castração na mulher é 
verdade, mas não passa da metade da história da mulher (...)”.

Seu artigo sobre a mascarada é uma forma de testemunhar sobre 
o “nem tudo é fálico”, já que a própria mascarada é o segredo do femini-
no, e, nesse sentido, implica um franqueamento do plano da identifica-
ção, uma forma de cingir o vazio, uma suplência à ausência de signifi-
cante dentro do campo do Outro.
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O feminino entre o fascínio e a difamação3

Antônio Teixeira (AMP/EBP)

O que vos interessará mais, por sem dúvida, é saberdes que 
os guerreiros de cá não buscam mavórticas damas para o enlace 
epitalâmico; mas antes as preferem dóceis e facilmente trocáveis 
por pequeninas e voláteis folhas de papel a que o vulgo chamará 
dinheiro – o “curriculum vitae” da Civilização... 

(Mário de Andrade, Macunaíma – “Carta pras Icamiabas”)

“Chamemos, por definição, heterossexual aquele que ama as mulhe-
res, seja qual for o seu sexo próprio”, proclama Lacan, em “L’Étourdit” 
(LACAN, 2001: 467). Se existe portanto disjunção dos sexos em relação 
à escolha de objeto, desde esse ponto de vista, essa diferença deve ser 
pensada segundo uma fórmula que diz respeito menos à distinção em-
pírica dos predicados sexuais do que às categorias discursivas do Mes-
mo e do Outro (heteros). No intuito de elucidar o que significa atribuir 
o sentido do Mesmo ao sexo masculino, reservando ao lado feminino 
a dimensão do Outro sexo, caberia inicialmente destacar a noção de 
Alteridade em sua relação com o tema do Mesmo. Propomos, para esse 
fim, designar pelo nome de Mesmo o que se reconhece como elemento 

3  Versão ligeiramente modificada da conferência publicada originalmente sob o tí-
tulo “Do Mesmo ao Outro sexo”. In: A soberania do Inútil . São Paulo: Annablume, 
1997, pp. 33-42.
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esperado no interior do universo do discurso (no sentido em que excla-
mamos, em nosso vernáculo, “é isso mesmo” diante de algo que confir-
ma nossa expectativa), reservando o nome de Outro para os elementos 
cujo surgimento se desencadeia dessa sequência, e apontam para fora 
do limite desse universo. O leitor já deve ter notado que essa via nos 
permite pensar, entre outras coisas, o desencadeamento psicótico nos 
termos do empuxo ao Outro sexo. 

E, de fato, a noção freudiana de perda da realidade (Realitäts-
verlust) na psicose adquire aqui seu pleno valor se tratarmos a noção 
de Realidade nos termos de um encadeamento do Mesmo. Só reconhe-
cemos algum fenômeno como pertencente à realidade em razão de sua 
regularidade empírica, ou seja, quando podemos encadeá-lo no atributo 
do Mesmo. Quando falamos de uma perda de realidade, na psicose, a 
realidade assim perdida é algo cuja consideração tende a se impor para 
o sujeito, a despeito do seu desejo, ao modo de um encadeamento sig-
nificante necessário, de sorte que toda situação caprichosa, na qual este 
encadeamento necessário se desfaz, traduz-se, para o sujeito, como o 
sentimento de angústia que acompanha a perda da realidade. 

O problema é que todos nascemos sob os auspícios de um su-
jeito invariavelmente caprichoso — a mãe, que, embora nem sempre o 
queira, permanece sendo mulher até segunda ordem. Sucede pois que 
a mãe, longe de se contentar em prover as necessidades naturais de sua 
cria, deleita-se horas a contemplá-la e depois desaparece, sem que a 
criança saiba ao certo o porquê. Ao contaminar, com o capricho do seu 
desejo, o sistema das necessidades vitais da criança, a mãe cria a de-
manda de amor, incitando o sujeito a captar o que ele significa para ela 
nos signos desencadeados por esse algo a mais, por essa outra coisa que 
não se deixa apreender no encadeamento significante do Mesmo. Será 
preciso a entrada, em regime de exceção, daquele que priva o sujeito 
do desejo caprichoso da mãe para que se possa reencadear a realidade 
como Universo do Mesmo, regido pelo Nome-do-Pai. Por se encontrar 
originalmente marcada pela falta do índice fálico do Mesmo, a mulher 
jamais se verá dotada do justo padrão que lhe advém, como ocorre no 
caso do homem. Há sempre uma falta e um excesso que nela se expri-
mem em discordância com as totalizações.

A estrutura do ter se repercute assim sobre a apreensão subjetiva 
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do ser, conforme nos lembra Jacques-Alain Miller (MILLER, 2002: 11): 
“Se o todo vale como Um e confere, a quem se inscreve neste Um-niver-
so, o valor de identidade do Mesmo, no sentido freudiano da Psicologia 
das Massas, aquele que do Todo se encontra excluído se manifesta na 
forma da diferença inassimilável por suas regras de composição”. Tal é, 
pois, o signo que Lacan atribui ao feminino, cujo ser se funda fora da lei 
(LACAN, 1966: 31). Ao trazer consigo a brecha da Alteridade no Uni-
verso do Todo, a mulher rompe justamente com a sequência que obede-
ceria à expectativa do Mesmo em todo exercício social de controle. Se 
disso deriva a percepção do feminino como um ser essencialmente não 
confiável e caprichoso, cuja impossibilidade de regulação serve de tema 
para a “École des femmes” de Molière, em sua versão cômica, o poema 
trágico por sua vez dela faz — desde Antígona de Sófocles às heroínas 
de Paul Claudel — a salvaguarda mais confiável da singularidade que 
não se enquadra no Universo do Todo, da dignidade ímpar que não se 
inscreve como unidade de nenhuma coleção. 

Isso, no entanto, não quer dizer que a posição feminina não 
se circunscreva, ao menos em parte, no campo delimitado pelo Um. 
Existem igualmente razões para se atribuir à mulher um certo apego 
ao limite que se reconhece nas virtudes da temperança e da sensatez. 
É instrutivo ler, caso tenham paciência, o melodramático romance O 
feijão e o sonho, de Origines Lessa. Ali se encontra a descrição exemplar 
de uma tendência nitidamente feminina para a contenção do Mesmo, 
numa direção, portanto, absolutamente contrária a essa dimensão do 
desvario de que falávamos até aqui. O termo “la bourgeoise”, que desig-
na, na língua francesa, a mulher do trabalhador, diz respeito justamente 
a essa função, tradicionalmente atribuída à esposa, de ser provedora dos 
limites e do comedimento que regulam a estabilidade do lar (MILLER, 
2002: 14)4. “La bourgeoise” tem, aliás, seu equivalente chauvinista em 
nossa língua pátria, como se nota na expressão do marido contraria-
do com a obrigação de chegar mais cedo em casa para prestar contas à 
“patroa”. Tanto aqui como do outro lado do Atlântico, a “bourgeoise” ou 
a “patroa” se configuram como guardiãs prudentes do Mesmo, sempre 
prontas a reterem o idealismo incauto do homem para trazê-lo de volta 

4  A referência a esse termo, em Lacan, encontra-se em O Seminário, livro 19: ... ou 
pior, na lição de 17 de maio de 1972.
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à dura realidade. 
Tem seu interesse, todavia, notar que tais expressões se refe-

rem, invariavelmente, à mulher na condição de casada. É porque, se 
para aquele que se posiciona como homem, o limite que faz a margem 
do Um encontra-se desde sempre estruturado pelo índice fálico; para 
a mulher, comenta Jacques-Alain Miller a partir de um artigo de Hans 
Sachs, esse índice não é dado pela estrutura. Ela deve zelar por esse li-
mite justamente porque ele não lhe é estruturalmente dado. Trata-se de 
um limite que a mulher adota de maneira contingente no encontro com 
o homem que a ama, desde que ela acorde importância a esse amor. Tal 
lhe parece ser o caso de Brigitte Bardot, que de destacada mulher de 
esquerda, no momento em que vivia com um eminente advogado do 
partido socialista francês, passou a emitir teses ignóbeis de ultradireita 
sobre a desigualdade das raças desde que esposou um líder da Frente 
Nacional (MILLER, 2002: 19). 

Não existe, nesse sentido, um Universal feminino a ser articu-
lado ao Universal masculino. Trata-se antes de uma oposição entre o 
Universal e algo que não se universaliza,5 cujo limite só pode ser tomado 
de empréstimo. Talvez não seja casual que a língua alemã aplique ao 
substantivo “mulher” o artigo nominativo neutro (das Weib), normal-
mente empregado para designar a criança (das Kind) ou o animal (das 
Tier), como se o gênero feminino participasse da mesma ausência de 
diferenciação simbólica que a cultura atribui a esses últimos seres. Pois 
se considerarmos que o emprego do artigo nominativo neutro acusa, 
em seu uso gramatical, a indeterminação do substantivo que ele desig-
na6 — exemplarmente verificável na referência à coisa como “das” Ding, 
antes de ela se diferenciar em seu emprego simbólico como “die” Sache 
—, chama atenção o fato de que a mulher só adquira a dignidade do 
artigo nominativo “die” enquanto esposa de um homem, na forma de 
“die” Frau, historicamente complementado pelo sobrenome do marido. 
É para não permanecer como pura alteridade indeterminada que ela 
busca, no encontro contingente com um homem, o limite do Universo 
como via de construção de uma identidade possível. 

5  Cf. J. LACAN, “Le savoir du psychanalyste”, lição inédita do dia 3 de março de 
1972.
6   O mesmo se dá, na língua inglesa, com o pronome “it”.
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Mas, seja como for, por mais que a mulher tente se “mesmar” 
junto ao homem, o limite que ela assim constitui precisa ser continua-
mente refeito. Diversamente do Universo masculino, cujo limite está 
desde sempre constituído pelo elemento de exceção que nele não se dei-
xa explicitar, o lado feminino, por não dispor dessa exceção fundadora, 
obriga aquele que ali se encontra a uma tarefa contínua de construção 
e explicitação desse limite.7 Disso se segue que o limite feminino, por 
não ser estrutural, traz sempre o aspecto de um contorno artificialmente 
composto. Carente da estabilidade do Mesmo, a mulher, enquanto Ou-
tro, irá se servir, dentre outros recursos, do artifício cosmético como en-
quadre suplementar do seu ser. Tal aspecto, ao qual Lacan já aludia em 
1958, a propósito da mascarada (LACAN, 1966: 732), encontra-se fina-
mente observado por Baudelaire, no artigo sobre a mulher que precede 
seu “Elogio à maquiagem”. Aos olhos de Baudelaire, o fascínio feminino 
não se deixa explicar unicamente pelo equilíbrio natural do seu corpo. 
O suplemento que adorna a mulher, longe de se acrescentar a ela, faz 
parte do seu próprio ser: “a mulher compõe uma totalidade indivisível 
com seu traje; não se pode separá-la de sua indumentária, sob o risco de 
perdê-la inteiramente” (BAUDELAIRE, 1980: 809).8 

Todo artifício de composição do Mesmo traz consigo, no en-
tanto, a suspeita de sua contaminação pelo Outro. A invenção que o 
artifício comporta, em sua tentativa de homogeneizar o Outro, é per-
cebida como um simulacro do Mesmo em razão de sua metamorfose 
constante. Por esse motivo, o suplemento cosmético elogiado por Bau-
delaire, que nele vê um elemento indissociável do sexo feminino, é o 
mesmo fator que vem expor a mulher à difamação. Ele será duramente 

7  O Deus da ciência moderna constitui, como se sabe, esse elemento de exceção que 
funda a noção moderna de uma Mathesis universalis. Salvo o próprio Deus, todos 
os fenômenos do Universo podem ser tratados cientificamente. Disso decorre que 
as tentativas de explicitar a exceção, expondo os motivos de Deus, põem invaria-
velmente a perder a consistência deste Universo, conduzindo a impasses que dizem 
respeito justamente ao lado feminino. É o caso do bispo de Berkeley que, ao justifi-
car a criação do Universo pelo desejo que sentia o Todo-poderoso de ser admirado 
pela criação, faz de Deus uma mulher coquette. A esse respeito, leia-se REGNAULT, 
F. “De deux dieux”. In: Dieu est inconscient. Paris: Navarin, 1985.
8  Para um desenvolvimento mais amplo do tema, leia-se o excelente mémoire de N. 
CHARDIER, Pourquoi les femmes se font-elles belles?, St. Denis, 1996-97, especial-
mente o sub-item 4.3.1: “Le maquillage entre masque et voile”, pp. 79-81.
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criticado por Platão em seu ataque ao sofista Górgias, num diálogo em 
que Sócrates compara a atração produzida pelo cosmético à persuasão 
obtida através da retórica. Por ser alheio à ordem do Mesmo, ou seja, 
sem universalidade própria, o cosmético toma de empréstimo um efeito 
estético estrangeiro (heteros) que corrompe a beleza própria das formas 
naturais (Górgias, 465d).9 Dessa aversão ao heteros resulta, na república 
homossexual de Platão, que o artifício da maquiagem será desqualifica-
do como uma prática de simulacro, não regida pela ideia do bem e da 
verdade. Seu efeito consiste na realização de um excesso que se distancia 
da natureza, produzindo a ilusão do belo no lugar da beleza autêntica. 

Há por conseguinte uma difamação que se atribui, por razões 
de estrutura, à condição feminina, condensada por Lacan num célebre 
jogo de homofonia: “La femme, on l’a dit femme”. Vale destacar aqui o 
quanto a difamação do feminino encontra-se ligada à ideia de uma in-
fração pelo excesso impossível a circunscrever no Universo da norma. 
Pois se é na ausência do limite do Universo que se coloca o feminino, a 
mulher vem testemunhar justamente a experiência de um gozo exces-
sivo, não regulado pela norma fálica. Isso a leva por vezes a difamar-se 
a si mesma, como ilustra a cólera de Hera, que puniu Tirésias com a 
cegueira por ele ter afirmado, por sua experiência própria, que a mulher 
experimenta uma volúpia maior do que o homem durante o ato sexual. 

Digamos então que ser heterossexual desde a posição mascu-
lina, como se ilustra em sua versão baudeleriana, significa tomar por 
causa de desejo a singularidade do heteros, cuja dimensão faz de cada 
ser feminino um caso único e inclassificável. A prova de amor que ali 
se oferece consiste nas tentativas de inventar a forma que possa conter, 
mediante metáforas sempre renovadas, o estigma do excesso que afe-
ta a mulher. Mas a mulher não desconhece, por sua vez, o circunspeto 
Platão que habita cada lírico Baudelaire. Para escapar à difamação inse-
parável de seu fascínio, ela procura fazer do homem um homossexual, 
no sentido em que visa se mesmar no desejo masculino (LACAN, 1975: 
29).10 Ela quer que ele a queira não mais como heteros que o fascina e 
perturba, mas na identidade do homo que, em torno dele, ela constrói 

9  Cf. N. CHARDIER, “Mascarade féminine et demande comestique”, op. cit., p. 46.
10  Cf. igualmente REGNAULT, F. “Je rougis, je pâlis à sa vue”. In: La Cause Freu-
dienne n° 40. Paris: E.C.F., 1999, p. 66.
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para si. É mais seguro ser a respeitável bourgeoise de um ensimesmado 
marido do que a musa inspiradora — por tantas vezes execrada — do 
amante apaixonado.  

A histeria, no entanto, dá provas da indestrutibilidade do desejo 
que singulariza, expondo constantemente a bourgeoise (no sentido de 
die Frau) às vicissitudes da mulher (no sentido de das Weib). É o que 
mostra o impasse representado pelo sofrimento das senhoras histéricas, 
na época de Freud, diante das tentativas de uniformização do compor-
tamento geradas pelas ciências disciplinares. Ali onde o saber do mestre 
encontrava, no esquema classificatório, a norma de regulação do Mes-
mo, a histeria traria à tona o desejo que se manifesta na forma de um 
padecimento inclassificável, não agrupável por nenhum tipo de saber. 
De sua associação quase constante com a condição feminina, a histeria 
será, então, percebida ora como mistério que fascina, ora como alvo de 
difamação. É o que já se lê desde o Timeu de Platão, para quem os sinto-
mas histéricos derivariam do comportamento indócil do útero que, nas 
mulheres, age como um animal errante (Timeu, 91c), associando assim 
a histeria à animalidade feminina não domesticada pela cultura. 

Mas o mesmo padecimento histérico desqualificado por um 
Meynert, que nele vê uma impostura dirigida a ganhos secundários, 
será celebrado com o tema da “beleza convulsiva” por um André Breton. 
Existe pois um impasse do pensamento face a esse cintilante enigma do 
Outro sexo, que se traduz num movimento pendular constante entre 
fascínio e difamação. E, ao que parece, não há meios para sairmos dessa 
oscilação indefinida, se não abandonarmos a convicção relativa à potên-
cia reguladora do Mesmo na figura do Um. 

É preciso enfim, como sugere Lacan em “...ou pior”, parar de 
suspirar pelo Um. É preciso parar de acreditar no poder segregador do 
Um que somente prescreve, em seu Universo, quem dele faz parte como 
unidade do Mesmo, na medida em que proscreve quem dele se exclui 
como alteridade que não cabe em sua coleção. No lugar de afirmar que 
“o Um é”, como ocorre na prescrição ontológica do Mesmo pela metafí-
sica, cabe apenas dizer que “há do Um” (Y a d’l’Un). Ou seja: que o Um, 
longe de ser naturalmente dado, ocasionalmente se produz enquanto 
efeito contingente do agenciamento do ser por um discurso que poderia 
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muito bem jamais ter existido, como é o caso do discurso metafísico.11 
Fazer crer que “o Um desde sempre é”, como potência normativa do ser, 
corresponde tão somente à impostura ideológica que tenta nos conduzir 
a aceitar a ordem imposta como uma organização natural das coisas no 
mundo.

Ali onde a histeria interrogava o mestre terapeuta com sua 
doença inclassificável, como Lacan exibe na parte superior do matema 
do discurso da histérica ($ → S1), a psicanálise só pode extrair um saber 
sobre o inconsciente (S2) no momento em que, no lugar do fascínio 
e da recusa, Freud abandonou a prescrição e inaugurou uma escuta. 
Se a aurora da psicanálise coincide com o ocaso da hipnose, é porque 
foi preciso que a histérica deixasse de acreditar em Freud como mestre 
para tomá-lo também, na suposição amorosa do saber, como causa ou-
tra do seu desejo avesso à uniformidade das representações. Somente 
então o Um perdeu o seu poder segregador para se multiplicar, como 
“y a d’l’Un”, na forma sumamente contingente dos S1 que se depositam 
como produto do discurso psicanalítico. Não se trata, pois, de propor 
que a histérica seja largada no mundo em sua singularidade outra, como 
pura divisão subjetiva. Isso não mais seria do que outra versão desastro-
sa do fascínio pela histeria. Cabe apenas dar-lhe a possibilidade de tecer 
um meio de representação próprio no espaço social do discurso em que 
ela se abriga. E que dessa representação ela não seja mais a serva, na 
estrita medida em que dela pode se servir. 

11  A referência aqui utilizada é do Seminário 19:... ou pior, do dia 15 de março de 
1972. Para maiores esclarecimentos dessa difícil passagem, é recomendável a leitu-
ra de A. BADIOU: “Lacan – a antifilosofia e o real como ato”. In: Letra Freudiana, no 
22, R. J., Revinter, 1997, p. 8 e sq. 
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Não é queer quem quer!12

Aurélie Pfauwadel (AMP/ECF)13 

Queer é o adjetivo da moda da última década. Tornou-se um quase 
sinônimo de bacana: dizemos “isso é queer”, como dissemos em outros 
tempos “isso é cool!”, ou “está in”, para os menos ligados entre nós. Mas 
queer é um muito mais chic e demoníaco, uma palavra americana com 
ares de escândalo e de transgressão, e o giro foi feito: o significante queer 
passou tal e qual para a língua francesa, e serve para designar tudo o que 
parece um pouco extravagante — das manifestações artísticas de van-
guarda aos modos de vida subculturais, basta, no limite, enfiar um par 
de sapatos ligeiramente exuberantes para se tornar queer.

O seriado de sucesso do TF1 “Queer, cinco especialistas ao 
vento”,14 no qual os especialistas em fatos e coisas em voga reatualizam 
uma lista de has-beens [velharias, fora da moda] à deriva, contribuiu 
certamente para esse fenômeno de moda. “O queer é tendência”, e a pro-
va é que o significante queer tornou-se um argumento comercial, do 
tipo que deixa nosso cérebro inteiramente disponível. E os mais sortu-
dos, os que têm TV a cabo, já terão dado uma olhadela na excitante série 
americana “Queer como Gente“,15 que narra a vida truculenta de gays e 
lésbicas em Pittsburgh.

 Quem for um pouco melhor informado pensará que queer é 

12  Artigo publicado originalmente em Le diable probablement, automne-hiver, nu-
méro 1, Paris: 2006, pp. 11-14. http://www.lediableprobablement.com/numeros/
pdf/01.pdf
13  Tradução Julia Jones (IPB - Bahia).
14  “Queer, cinq experts dans le vent”. 
15  “Queer as Folk”.
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simplesmente um sinônimo de gay ou lésbica. E é nesse ponto que a 
tradução se torna indispensável: queer quer dizer “suspeito”, “bizarro”. 
Originalmente, era um insulto, tão ofensivo quanto “sale pédale” em 
francês [pederasta]. No final dos anos 1980, esse termo estigmatizante 
foi recuperado de maneira afirmativa pelos mesmos indivíduos que ser-
vira para marginalizar. Essa reapropriação estratégica pelos “anormais” 
de todos os horizontes permitiu à época uma concepção radicalmente 
nova da relação entre lutas políticas e identidades, assim como formas 
de militância até então inéditas (Act Up ou Queer Nation). 

 Todos aqueles que são excluídos da população “normal” (bur-
guesia branca heterossexual) em função de sua sexualidade, do seu 
meio ou de sua cor, são, por definição, queers, “anormais”. O movimento 
queer buscava inicialmente separar-se da identidade comunitária gay e 
lésbica e de suas reivindicações integradoras a fim de promover um dis-
curso não-identitário e antiassimilacionista. Acabou encarnando uma 
distância crítica a respeito das coações normalizadoras em geral.

 É lamentável constatar que, através desses numerosos desliza-
mentos de sentido, a utilização do sintagma queer em francês perdeu 
suas implicações políticas originais, e hoje se limita a etiquetar os cli-
chês moderninhos, lamentável porque as lutas políticas queer, que se 
inspiraram largamente nas análises de Michel Foucault quanto aos “mi-
cropoderes”, são de uma criatividade preciosa. E porque, por trás da vul-
garização empobrecedora do “queer”, os queer and gender studies, áreas 
de pesquisa bastante vivas nos Estados Unidos, apenas obtiveram na 
França um débil eco.16 

 Talvez não tenha sido um acaso que o queer tenha apenas co-
nhecido essa forma superficial de fascinação, que o termo tenha ficado 
preso às lógicas fashion e comerciais. O jogo das reversões e a polivalên-
cia tática dos discursos querem isso: assim como os queers se apropria-
ram de um termo inicialmente estigmatizante, também sua bandeira foi 
recuperada pelo discurso do consumo e do lazer. 

 Mas essa recuperação normativa da subversão queer se explica 

16  A “teoria” queer é por definição muito heterogênea. Seus teóricos mais conheci-
dos são: J. Butler, P. Califia, M. Foucault (como inspirador), T. de Lauretis, G. Rubin, 
E. Sedwick, M. Wittig. Sobre o assunto queer, ver também: Homos, de L. Bersani, 
Saint-Foucault de D. Halperin e Théorie queer et psychanalyse, de J. Saez. 
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certamente também pelo que existe, no fundo, de realmente normati-
vo no discurso queer, ou seja, a visão de uma sexualidade amplamen-
te controlável. Através desses múltiplos deslocamentos de sentido, um 
elemento que pertenceu originalmente ao movimento queer persiste 
de fato, e pode dar conta do devir deste termo: a maneira pela qual os 
queers articulam sexualidade e política. 

 Que a sexualidade não dependa somente da esfera íntima e pri-
vada, e se encontre presa às múltiplas redes de poder, isso parece cla-
ro, se pensarmos com Michel Foucault que ela se encontra no coração 
do “biopoder” característico de nossa época. A crise da Aids o atesta 
suficientemente, mas pensamos também nas legislações e políticas de-
mográficas que a visam, nos controles dos quais ela se torna objeto ou 
no peso das normas sociais. Quer se aceite isso ou não, certas questões 
sociais são irremediavelmente políticas e sexuais.  

 O movimento queer supera essa simples constatação de imbri-
cação e insiste na significação política das próprias práticas sexuais. Se-
guindo a linha de M. Foucault, certos teóricos queer afirmam que as 
práticas sexuais rejeitadas como “fora das normas” ou “desviantes” po-
dem ser consideradas como técnicas de resistência contrárias aos dis-
positivos de normalização sexual (a heteronormatividade, a imposição 
de identidades sexuais, a genitalização obrigatória do prazer). O corpo 
e seus prazeres são concebidos como tribunas de lutas políticas. O sexo 
queer dispõe de um potencial transformador, a partir do qual é possível 
experimentar novos prazeres, elaborar relações inéditas entre os indiví-
duos e inventar processos culturais e políticos subversivos. 

 Na sua luta contra as identidades sexuais, o movimento queer 
recusa a ideia de que as práticas sexuais e prazeres possam ser catalo-
gados de acordo com as categorias psicológicas ou pressupostos psica-
nalíticos — “o” perverso, “o” fetichista, “o” masoquista —, ou constituir 
a expressão de um desejo inconsciente. Nem causalidade psíquica, nem 
explicação teórica: as diversas práticas sexuais estão à disposição de to-
dos. Cada um pode usar sua sexualidade de maneira lúdica e estratégica 
ao mesmo tempo, segundo o contexto social e histórico.

Eis aí, sem dúvida, o que agrada tanto no queer, mas que explica 
igualmente a recuperação, finalmente tão pobre, daquilo que reinvidica-
mos, essa concepção livre e lúdica da sexualidade. 
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 Que a sexualidade nada tenha de “natural” e que as identida-
des sexuais decorram em boa parte do imaginário, podemos dar como 
certo. Que seja preciso despsicologizar o prazer, também. Que as cate-
gorias clínicas, como todas as categorias, não dão conta do real singular 
do gozo, isso sem dúvida alguma. Mas, justamente, se é conveniente 
estar atento ao real do gozo singular, no qual reside um ponto de vis-
ta antinormativo pouco consequente, então uma objeção se impõe: o 
gozo sexual e suas modalidades não estão à disposição consciente do 
sujeito!17 E a concepção queer de uma sexualidade plástica é, na realida-
de, portadora da norma utópica, supostamente válida para todos, de um 
gozo nômade e maleável à disposição, pelas virtudes de um saber-gozar 
mestre de seu objeto.

 O leitmotiv queer sobre a “invenção” e a “autocriação” revela os 
pontos débeis desse discurso. Sua teoria da sexualidade é impensada-
mente otimista, sendo desprovida de toda dimensão negativa ou mortí-
fera — o que é bem curioso num movimento que surgiu em plena crise 
da Aids — e sua retórica do “uso” político da sexualidade supõe a figura, 
pelo menos contestável, de um sujeito inteiramente mestre e possuidor 
de seus prazeres. 

 Paralelo à oposição às normas sociais que excluem as sexualida-
des desviantes e à reivindicação queer de uma sexualidade desenfreada, 
encontramos o mesmo pressuposto nos dois discursos antitéticos: a su-
posição de que seria possível controlar livremente sua sexualidade e seu 
gozo, seja para reprimi-los ou exaltá-los.

  Certamente não se trata aqui de dizer a uns e outros se devem 
achar bom ou não resistir às normas sociais que realmente os estigmati-
zam, mas sem dúvida alguma não somos assim tão livres para “politizar 
nossa sexualidade”, e nem para comprar aquele famoso par de sapatos 
extravagantes!

17  Entre o naturalismo e o construcionismo queer, uma terceira via se impõe para 
pensar a sexualidade: a que leva em conta o “real” do gozo.



MISTÉRIOS DO AMOR18

Chiara Mangiarotti (AMP/SLP – Veneza)19

O que exatamente a psicanálise tem a ver com as emoções que os filmes transmitem? A emoção, que
vem do latim motus, movimento, é a expressão somática de um sentimento que o emotus, sujeito
emocionado, manifesta. Nas palavras de Alexander Kluge, o cinema é “imortal e mais antigo que a arte
fílmica. Baseia-se no fato de que compartilhamos, publicamente, algo que nos comoveu”. O objeto que
move a psicanálise é o mesmo que move o cinema: as emoções que o cinema evoca, com raiz no desejo,
no amor, na sexualidade e na morte, também são o escopo da psicanálise. Os filmes — como histórias
contadas não apenas com palavras, mas também com imagens e tudo o mais envolvido em sua
composição — talvez sejam a forma mais moderna de mito.

Os filósofos frequentemente usam mitos, que podemos traduzir como narração, como forma alternativa
de argumentação para o logos, ou racionalização, simplesmente porque tornam mais fácil explicar alguma
coisa. De maneira semelhante, o psicanalista aborda os filmes, não para interpretá-los, mas, pelo
contrário, para jogar luz num ponto específico da doutrina psicanalítica. Os filmes mobilizam nossas
emoções, podem nos surpreender e perturbar; frequentemente nos conduzem a um reino especial: das
Unheimliche, o inquietantemente estranho — um dos nomes da angústia, que, segundo Lacan, é o único
sentimento que não engana, porque nos aproxima do objeto que causa nosso desejo.

É o caso de ”Mulholland Drive” [“Cidade dos Sonhos”], de 2001, no qual o diretor David Lynch nos
conduz aos bastidores da indústria cinematográfica hollywoodiana para nos mostrar o que não funciona
no sistema das estrelas do cinema, nos mostrar os furos em suas imagens perfeitas. Qualquer um que veja
o filme pela primeira vez, ou o rejeita completamente ou não entende nada de fato, e ainda assim
permanece fascinado. ”Mulholland Drive” teve origem no projeto-piloto para uma série de TV que nunca
foi feita. Lynch misturou as cenas e acrescentou os últimos trinta minutos. E é interessante perguntar por
quê. O que ele fez foi isto: levou uma história até um ponto-chave e então a repetiu e transformou.

Os principais personagens, Betty e Rita, são duplicados e assumem nomes novos, Diane e Camilla. A
mesma coisa acontece com o resto do elenco. Todas as situações, locais e nomes são repetidos e
reenquadrados. Lynch usa a mesma estratégia que as novas tecnologias disponibilizaram aos usuários: em
termos simples, eles podem zapear, podem intervir na sequência linear do filme, parando e repetindo o
que e quando quiserem.

O espectador, como demonstrou Laura Mulvey, a proeminente teórica da Teoria do cinema feminista,
pode manipular e destruir a clássica fluidez e movimento do cinema. O “cinema desacelerado” não só
controla a narração, mas também permite ao espectador possuir a imagem da estrela e gozá-la como
nunca. Pode fetichizá-la. Zapeando para frente e para trás, pode enfatizar o efeito automaton do
personagem, no qual há uma mistura desconfortável de vida e morte. O espectador comanda a estrela, de
certa maneira uma marionete, realçando a natureza inanimada da figura humana no cinema.

O ato do espectador é inquietantemente estranho porque revela a ausência do tema no qual o filme se
baseia, algo que geralmente ignoramos. Em ”Mulholland Drive”, o próprio Lynch assume esse papel. Ele
usa exatamente esse mesmo mecanismo, traduzindo em imagens o que a manipulação do espectador
revela: o caráter de automaton das estrelas. Ele usa essa técnica para mostrar o making of de uma
estrela: o meio não pode ser separado do sujeito escolhido.

O personagem principal em “Mulholland Drive” é Diane Selwyn. Ela chega a Hollywood vinda de
Deep River, Ontario, aspirando tornar-se uma grande estrela de cinema. Mas as coisas não saem
exatamente como planejou. Diane faz o teste para o papel principal do filme de Bob Brooker, “Sylvia



North Story”, mas não causa boa impressão no diretor, que dá o papel a Camilla Rhodes. A história
continua: as duas mulheres se tornam amigas e amantes, e Camilla ajuda Diane a conseguir alguns papéis
secundários.

No entanto, o projeto de Diane, o sonho que a levou a Hollywood, fracassou. Ela se encontra privada
da identidade da atriz que queria ser, mas consegue recuperá-la amando Camilla e se identificando com
ela, alguém que tem o que ela perdeu. Camilla, no entanto, estraga o show. Decide deixar Diane e o faz
brutalmente, convidando-a para uma festa na qual anuncia seu noivado com o diretor Adam Kesher.
Parece até mesmo gostar de assistir Diane contar sua triste história à mãe de Adam. O jantar acontece em
uma casa em Mulholland Drive, uma estrada sinuosa que rodeia as colinas de Los Angeles na qual é
impossível saber o que está por trás de cada curva e da densa vegetação que esconde as casas das
estrelas.

Diane chega à festa em uma limusine. Nesse lugar inquietantemente estranho que dá nome ao filme,
Diane perde tudo: não sabe mais quem é, ou por que está em Los Angeles. A única coisa que quer fazer é
vingar-se de Camilla contratando alguém para matá-la. O ódio que sente por Camilla, que teve o poder
de reduzi-la a nada, desencadeia um delírio e a leva a um acting-out. Seu sonho de ser atriz tornou-se um
pesadelo e ela uma assassina, que contratou alguém para matar sua amante.

Comecei a contar-lhes a trama pelo fim, que retroativamente explica o resto do filme, tornando-o
compreensível. Tendo Diane se comprometido com esse crime irreparável, sua perda é ainda mais
desesperada: ela é destruída pela dor de ter mandado matar o que lhe era mais caro. Sua vítima foi seu
próprio eu ideal exteriorizado. Matando Camilla, matou a si mesma e não há alívio. Diane quer retornar
no tempo, para quando era apenas uma garota que queria ser estrela de cinema; quer trazer Camilla de
volta à vida. Poderia haver forma melhor de fazê-lo do que dormir e sonhar? O sonho de Diane não é
apenas um sonho para contradizer a realidade, é uma forma de reconstruir a si mesma como sujeito.

O filme começa com um sonho no qual Diane assumiu o nome de Betty. Betty é uma jovem radiante,
que acaba de ganhar um concurso de Jitterbug, a dança representada no início do filme por silhuetas se
movendo contra o fundo violeta. Imediatamente após a cena da dança, o foco fecha sobre um travesseiro
rosa e se pode ouvir alguém respirando muito pesado. A câmera parece então penetrar no travesseiro e
cair em um buraco escuro. O sonho de Diane começa.

No sonho de Diane, Camilla não está propriamente morta. Sofreu um terrível acidente em que perdeu a
memória, acidente que acontece exatamente na mesma Mulholland Drive onde Diane foi traumatizada
pelo anúncio do noivado de Camilla e perdeu tudo. Esta Camilla parece uma boneca quebrada. Em
relação ao que dissemos sobre o automaton, o corpo da mulher que escapou do carro em chamas é
caracterizado pelo automatismo: parece uma marionete ligada a fios invisíveis, uma espécie de Barbie
com controle remoto e cabelo despenteado. Anda de salto alto, com passos incertos através da folhagem
que desce em direção à imensa metrópole de Los Angeles. Diane a encontra escondida na casa de sua tia
e a salva.

Betty chega a Hollywood completamente voltada para o futuro. O casal idoso que Betty parece ter
conhecido no avião tem certa semelhança com a Rainha Elizabeth e seu marido Philip. No pingue-pongue
de referências cruzadas entre temas, pessoas e coisas, Lynch parece aludir ao drama de uma outra Diane,
que morrera alguns anos antes. No final do filme, o casal idoso sentado no taxi com sorrisos
perturbadores vai se tornar aterrorizador.

As referências do filme a “Crepúsculo dos Deuses” (o nome “Sunset Boulevard” na placa de rua) e
“Psicose” (Betty encontra Camilla no chuveiro) refletem a insensatez de Betty e Diane. Betty pergunta à
hóspede inesperada no chuveiro o seu nome, mas a mulher não sabe responder. Perdeu a memória e
assume sua identidade a partir da outra. É como uma criança que, vendo a si mesma refletida no espelho
pela primeira vez, se identifica com a figura por trás dele. Esse é um conceito básico de
autoidentificação, como explicado no famoso estádio do espelho de Lacan. O que vemos de fato no filme



é uma mulher diante de um espelho que reflete a imagem de Rita Hayworth no filme “Gilda”.
Imediatamente depois, ela diz que seu nome é Rita: Camilla se identificou com a diva do filme.

Como Clotilde Leguil escreveu em sua análise do filme, Gilda representa o mito par excellence da
femme fatale. Mas por trás da figura de Gilda, há Rita Hayworth que, no final da vida, sofrendo de
Alzheimer, claramente não se lembrava de ter interpretado Gilda. O sonho passa rapidamente do mito
para a realidade, de Gilda para Rita Hayworth envelhecida, afetada pela amnésia e rejeitada pelos
estúdios de Hollywood. A mulher que estivera no acidente confia a Betty que perdeu a memória: “Eu não
sei quem sou”.

O sonho não apenas faz com que se realize o desejo de Diane de descobrir o que ela perdeu de fato,
mas também a coloca na estrada para a descoberta de sua própria verdadeira subjetividade. A forma com
a qual o filme é editado cria imagens que assumem o valor de verdade subjetiva, imagens que são
indecidíveis. Com indecidíveis quero dizer que não se pode dizer se são verdadeiras ou falsas. Aqui
também, de acordo com a análise do cineasta Guy Debord pelo filósofo Giorgio Agamben, é a repetição
que restaura a possibilidade daquilo que foi, torna possível abrir mais uma vez “uma zona de
indecidibilidade entre o real e o possível, enquanto o aprisionamento da imagem a retira de um contexto
narrativo”. 

Estas duas técnicas de edição — repetição e aprisionamento — transformam a imagem em uma zona de
indecidibilidade entre o que é verdadeiro e o que é falso. É um método através do qual Lynch desenvolve
uma poética do mistério. As imagens em ”Mulholland Drive” são indecidíveis, um enigma, como a
imagem do amor que tanto nos captura e fascina. É através dos mistérios do amor que Diane Selwyn nos
leva a questionar a sociedade do espetáculo, na qual tudo é quantificável em dólares e centavos, onde
qualquer um que não seja mais produtivo ou vendável é imediatamente rejeitado.

Retornando à cena que estávamos analisando, o pôster do filme estrelado por Hayworth diz: “Nunca
houve uma mulher como Gilda.” Então Camilla não era Gilda porque a superestrela não existe, e quem
Diane matou, a mulher que a havia deixado e traído seu amor pelo amor de um homem, tampouco era uma
superestrela. No sonho de Diane, o amor entre um homem e uma mulher sempre falha, como acontece, por
exemplo, na cena em que a esposa de Adam Kesher o expulsa de casa. Entre parênteses: Diane já havia
se vingado de Adam Kesher numa cena anterior ao seu sonho, na qual ele perde o controle de seu filme
para os irmãos Castigliani, membros da Máfia que querem dar o papel a Camilla Rhodes!

Na cena de seleção de elenco com Bob Brooker, o ator que é parceiro de Betty insiste em interpretar a
cena com uma proximidade opressiva. Na mesma sequência, o diretor dá aos atores ordens enigmáticas:
“Não é uma competição. Não aja/ atue ou represente como se fosse real até que se torne real.” Como
disse Clotilde Leguil, essas ordens assumem significado em relação ao amor e não ao cinema. Após a
primeira seleção de elenco, quando Diane deu tudo de si e não foi escolhida, desistiu de amar os homens
e apaixonou-se por Camilla. Mas o amor não é uma competição entre mulheres para capturar a atenção de
um homem. E nunca é boa ideia dar tudo de si quando se está fingindo amar no cinema, mas sim guardar
seu amor para a vida real. O desejo que não foi satisfeito na vida real, o de ser vista, admirada e
escolhida por um homem, é realizado no sonho. Dessa vez, no entanto, a seleção de elenco com Bob
Brooker toma um rumo diferente. Diane consegue atrair o olhar de Adam no set, e depois vai embora.
Deixa o homem para se encontrar com Rita e procurar o segredo da feminilidade no amor entre duas
mulheres, tornando-se amante de Camilla. Mas a pulsão de morte é ainda mais forte que o desejo de amar
e ser amada. O sonho produz a repetição do trauma.

Diane acompanha Rita até o que se presume ser seu antigo endereço, o endereço de Diane Selwyn.
Este nome havia surgido para Rita quando viu o nome Diane no crachá da garçonete no restaurante
Winkie’s. Depois de encontrar o telefone nas páginas amarelas, Diane liga, mas Camilla não reconhece
como sua a voz da secretária eletrônica. De fato não é, é a voz de Diane, a assassina de Camilla Rhodes.
O que Diane está procurando? No início do sonho, ela está tentando capturar a atenção de um homem, um



Pigmaleão que a transformará em uma grande estrela como Gilda; então ela deixa Rita para ir à seleção
de elenco. Mais tarde, no entanto, deixa o set para retornar a Rita. Por trás de Gilda, há Rita, que para ela
representa uma resposta à feminilidade, à famosa pergunta que Freud foi incapaz de responder: “O que
quer a mulher?”

Na invenção de uma estrela, os véus caem um após o outro: por trás de Gilda, há Rita Hayworth, por
trás de Hayworth, a Rita que perdeu a memória, e assim sucessivamente até chegar a Diane Selwyn. A
questão se desloca da identidade de uma mulher para a de Diane. Quem é Diane Selwyn? Ao invadir a
casa de Diane, Betty e Rita encontram a resposta: Diane é um cadáver em putrefação. Nessa cena
horrenda, Diane encontra a representação de sua própria morte. Esse será, na verdade, o epílogo
inelutável da história, porque no dia em que Diane deu ao assassino contratado a foto de Camilla Rhode,
ela selou sua própria sentença de morte.

Essa cena real, que se passa no restaurante Winkie’s, corresponde à cena do sonho na qual Rita e Betty
estão no Winkie’s e a garçonete está usando o crachá com o nome Diane. Aqui, no entanto, o crachá da
garçonete diz Betty. Na análise do filme, deixamos Betty e Diane no momento em que haviam descoberto
o cadáver de Diane. Como se pode escapar de algo tão terrível? Como Jacques Lacan afirmou: “A beleza
é o último véu sobre a morte”. O sonho usa a beleza em seu aspecto sublime, um êxtase erótico entre duas
mulheres para encobrir aquele horror. O sonho contrapõe o relacionamento fadado ao fracasso entre um
homem e uma mulher e o relacionamento bem-sucedido entre duas mulheres.

Se a pulsão escópica está sempre ligada ao cinema, aqui, especialmente, a beleza das imagens fascina,
e nos motiva a assistir o filme. A beleza desse filme é criada pela beleza das atrizes, que incitam a
pulsão voyeurística do espectador em cenas de erotismo sáfico. A beleza do filme, no entanto, não é
harmoniosa. Pelo contrário, ela nos incomoda. Somos capturados pelas imagens e, ao mesmo tempo,
suspensos na questão que os personagens adoram repetir: “O que está acontecendo?” O diretor usa a
beleza para filtrar o inquietantemente estranho, que vela e desvela, suscitando compaixão, mal-estar ou
mesmo angústia.

O sonho ainda não chegou ao fim. O sonho das duas mulheres é interrompido pelo pesadelo de Rita, no
qual ela murmura palavras misteriosas: “Silencio, silencio, no hay banda, no hay orquesta.” Rita se
lembra de um clube chamado Silêncio, e elas decidem ir até lá. Essa derradeira parte do sonho responde
à pergunta de Diane sobre o enigma do amor. No Silencio, uma anfitriã repete as mesmas palavras
sibilinas que Rita havia murmurado: “no hay banda, no hay orquesta.” Com Clotilde Leguil, podemos
interpretar essas palavras da seguinte maneira: não há forma de orquestrar o amor, não existe esse
negócio de harmonia perfeita, nem entre um homem e uma mulher, nem entre duas mulheres. A busca de
um objeto de desejo termina no silêncio, na ausência de qualquer objeto concreto. A frase “no hay
banda” é repetida em todas as línguas porque a finalidade dessa busca é sempre a mesma em qualquer
língua: o objeto de desejo de Diane, objeto que Diane não tem, é o objeto que falta a qualquer um. A
música do amor é uma questão de sorte, não pode ser programada, não é orquestrada de forma alguma.
Quando compreende isso, Betty começa a tremer violentamente: onde Betty-Diane pensou que encontraria
algo, não há nada. O segredo do amor que ela achava ser possuído por Camilla — sua amada escolhida
— não existe. Esse segredo, como a ideia de um amor no qual dois se tornam um, não existe.

Nesse ponto, Rebekah Del Rio entra em cena cantando a canção melancólica “Llorando por tu amor”. 
Escutando a canção, as duas mulheres começam a chorar, unidas pela emoção. Observem a peruca loira
de Rita, que a faz parecer com Betty, acentuando a ideia de fusão entre dois seres equivalentes. Mas por
que choram de fato as duas mulheres, senão pela morte de Diane Selwyn, a mulher que acreditava na
música do amor, na versão harmônica do amor para orquestra? A cantora cai no palco, mas sua voz
continua cantando, completamente destacada de seu corpo. Rebekah caiu, como fazem os semblantes,
revelando o objeto voz. Essa é uma noção lacaniana. A voz não é a voz que normalmente escutamos, mas
uma voz que é destacada de seu local de emissão, como acontece, por exemplo, em alucinações



auditivas. No filme, o clube Silencio é o ponto de distorção no qual esse estranho objeto sem substância
aparece. O objeto sem substância está no cerne do ser, um objeto diferente de todos os outros inúmeros
objetos disseminados pelo filme.

Para evitar despertar para a angústia, Diane precisa elaborar um plano. Betty encontra uma caixa azul
em sua bolsa, o mesmo azul da chave que Rita encontrou em sua bolsa após o acidente. A chave é
triangular e se encaixa diretamente na fenda triangular da caixa azul. Diane continua a acreditar que há um
segredo para o amor e está convencida de que Rita tem a chave. As duas mulheres voltam para casa e
quando Rita pega a chave que, presumidamente, destranca o segredo de sua bolsa, Betty foge novamente
para evitar tornar-se, mais uma vez, Diane Selwyn. Quando Rita, que permaneceu sozinha, abre a caixa,
tudo fica negro. Agora Diane pode despertar de seu sonho para entrar no pesadelo que sua vida se tornou.

Diane acorda com sua cabeça no mesmo travesseiro rosa no qual, como Alice caindo no poço, o sonho
começou. O caubói que está batendo à sua porta ainda é um personagem de seu sonho, aquele que marcou
um encontro para conhecer Adam Kesher no curral, onde ele o coage a contratar Camilla Rhodes. A
mulher que vemos de costas, deitada na cama com uma camisola preta, é Camilla, e depois é Camilla
morta, com hematomas escuros na pele. Na cena imediatamente anterior, Diane está na mesma posição
com uma camisola de cor creme. Na realidade, Diane foi acordada por seu vizinho batendo na porta,
trazendo-a de volta à esqualidez de seu apartamento. A chave azul pousada sobre a mesa é o sinal que o
assassino deixou para dizer que o trabalho foi feito. Na realidade, é a chave da morte, o oposto da chave
que, em seu sonho, deveria ter revelado o segredo do amor.

Diane tem uma alucinação com a presença de Camilla: “Camilla, você voltou”. De roupão, sobe no
sofá com uma xícara de café na mão, e a descobrimos deitada no sofá com Camilla de short, a xícara de
café agora um copo de uísque. Diane voltou ao momento em que Camilla a deixou. De volta à realidade,
Diane não terá outra alternativa senão fazê-la sair com um tiro de pistola, vítima de sua própria crença no
amor absoluto.

O casal de idosos que, todo sorrisos, havia desejado boa sorte a Diane em sua chegada a Los Angeles,
transformou-se em silhuetas que deslizam sob a porta de seu apartamento, ficando cada vez maiores,
perseguindo-a e ameaçando-a, forçando-a a se suicidar. Saíram da caixa azul, que tinha acabado no lixo e
fora pega pelo monstro de cara marrom. É o mesmo monstro que vimos no início do filme, descrito pelo
homem que havia marcado uma consulta com seu psicanalista no Winkie’s para contar-lhe seu pesadelo
com o monstro. Essa cena inicial vira de cabeça para baixo o relacionamento entre sonho e realidade em
relação ao que acontece com Diane. O homem conta o sonho ao seu analista e o monstro aparece na
realidade, aludindo ao pesadelo que se tornou a vida de Diane, velado pelo sonho que estamos
assistindo.

Retornando ao casal de idosos, eles encarnam a imagem perseguidora dos pais. Essa imagem
objetifica Diane, levando-a a jogar a si mesma fora, a fazer de si algo descartável. Ela é apenas outro
pedaço de lixo entre muitos no filme, o lado oposto dos inúmeros objetos representados. Esse lixo alude
ao destino descartável dos bens de consumo e do próprio sujeito em um mundo governado pelo dinheiro,
igualmente presente nos maços de dólares que enchem a bolsa de Rita no início do filme, com os quais
Diane pagará o assassino.

Concluindo, não há receita para o amor, que apenas pode crescer da falta e sua aceitação. Cada um de
nós pode tentar fazer essa possibilidade existir através de nossas próprias palavras singulares. Nessa
tentativa, poder-se-ia dizer, cada um falha de sua própria maneira quanto à possibilidade de capturar o
amor, fazendo-o existir além da contingência. Mas, diferentemente de Diane, trata-se de falhar de uma
boa maneira, com uma invenção que tome o lugar dessa impossibilidade.



UNICA DO AMOR À DISTÂNCIA20

Chiara Mangiarotti21

Unica Zürn é uma artista hoje esquecida, cujos livros são quase impossíveis de encontrar tanto na língua
em que foram escritos, o alemão, quanto nas principais traduções para o francês e italiano.

Meu primeiro encontro com a obra de Unica foi nos anos 1980, desenhos, anagramas e trechos de seus
escritos na revista Lapis. Seu trabalho me marcou bastante, ficou gravado em minha memória e em meu
coração por muitos anos, até quando escrevi sobre ela em um livro publicado há exatamente um ano,
junto com dois colegas, Céline Menghi e meu marido Martin Egge, Invenções na Psicose, Unica Zürn,
Vaslav Nijinsky, Glenn Gould,22 um livro que fala de artistas loucos que, cada um a seu modo, fizeram da
arte um alicerce para sustentar suas próprias existências. E é justo sob essa perspectiva que quero falar
hoje à noite. 

Unica Zürn, escritora, poeta, desenhista e pintora, nasceu em Berlim em 1916. Um fato marcou a sua
vida e foi crucial para a sua dimensão artística: seu encontro com Hans Bellmer, artista com quem se
mudou para Paris e que a introduziu no meio surrealista, iniciando-a na arte, nos “desenhos automáticos”
e na técnica dos anagramas. Em Paris, Unica viveu com Hans um laço inseparável de dezesseis anos,
interrompido unicamente por suas internações psiquiátricas.

Desde uma primeira recuperação em Berlim, onde foi declarada esquizofrênica, Unica se submeteu a
numerosos tratamentos até o dia de sua morte. Em 1970, após ser liberada de uma clínica onde parecia
ter recuperado suas forças, durante uma visita à casa de Bellmer, que, gravemente doente, tinha decidido
que os dois não poderiam mais viver juntos, Unica se jogou pela janela. Tinha 54 anos.

Unica Zürn narrou a história de sua infância em Primavera Obscura, e continuou seu testemunho
autobiográfico em O homem no Jasmim, no qual relata a história de sua doença. O que gostaria de tentar
comunicar a vocês esta noite é que toda a produção literária de Unica é autobiográfica, no sentido de que,
através da escrita, assim como da arte, buscou uma solução artística para a sua existência. Não é que
Unica tenha sido uma artista apesar de sua loucura, mas, sim, propriamente, por causa dela. A esse
propósito gostaria de citar o relato da amiga e tradutora Ruth Henry, que escreveu:

Sempre, durante os nossos colóquios dos últimos anos, se fortaleceu em mim a convicção de que cada palavra escrita por Unica (...)
é autobiográfica. Às vezes o documento parece um texto poético, mas somente porque Unica viveu poeticamente (...). Ela transformou
o elemento destrutivo, a doença, em elemento positivo, em uma obra. (HENRY, 1980: 225-228)

Na obra de Unica, desenhos e manuscritos formam um corpus dificilmente separável de temas, ideias,
pessoas e acontecimentos estreitamente ligados à sua experiência de vida, conferindo às suas produções
um estilo inconfundível. Os desenhos, habitados por figuras ambíguas que evocam uma metamorfose
contínua entre o reino humano, o animal e o vegetal, são muitas vezes penetrados pela escrita, como
vemos em alguns anagramas e textos em prosa como A casa das doenças.

Nos manuscritos, os mesmos incontáveis acontecimentos autobiográficos e eventos da sua mente e
corpo se repetem assumindo formas diversas, como os jogos de incorporação entre Ela e Ele e os
diversos nomes que Ele assume: o homem branco, o homem no jasmim, o mago, o seu inimigo mortal,
H.M., H.B., na saudade impossível do encontro com a Imagem, que poderá alcançar somente na morte.

A imagem fundamental é a invenção originária de “o homem branco” e “o homem no jasmim”, a partir
dos quais a autora desenvolverá a teoria do amor à distância, tema central de toda a sua produção



literária. Unica nos conta como ele nasceu no início de O homem no Jasmim: a protagonista, que naquele
momento teria seis anos, depois de atravessar um espelho entra em uma pequena casa onde encontra, em
cima da mesa, um pedaço de papel em branco; vê um nome escrito no papel, mas não consegue lê-lo a
tempo, porque desperta do sonho e busca abrigo na cama da mãe: “E cai sobre a menina amedrontada
uma montanha de carne quente que aprisiona o espírito impuro dessa mulher, e ela foge para sempre da
mãe, da mulher, da aranha! É profundamente ferida.”

A mãe se apresenta para ela como um real nu, horrendo e invasivo, que o psicanalista Jacques Lacan
chamou Jouissance: um gozo ilimitado, não humanizado pelo simbólico, um gozo que nada tem a ver com
o prazer, mas que, ao contrário, é pura pulsão de morte, que podemos também chamar das Ding, A Coisa,
termo que Lacan resgatou de Freud.

Da imagem materna que Unica nos apresenta, forte e onipotente, podemos deduzir a ausência daquela
instância que tem a função simbólica de separar a criança do gozo mortífero, colonizando-o e tornando-o
humano através da linguagem. No caso de Unica, a instância simbólica fundamental que em psicanálise
chamamos Nome-do-Pai nunca existiu, foi foracluída. É o que acontece na psicose: o sujeito torna
evidente essa ausência ao fabricar para si uma instância de suplência da função simbólica fundamental,
através de um artifício particular.

A invenção de Unica é a imagem do homem no jasmim. Com esse propósito, gostaria de ler um breve
texto que descreverá perfeitamente essa imagem, cujo título é “MistAKE”, que Unica Zürn em 1970,
poucos meses antes de suicidar-se, dedicou ao professor Lacan, que realizava o seu seminário a poucos
metros do quarto de Unica na clínica Sainte-Anne onde ela estava hospitalizada.

Quando começou?
Desde muito, muito tempo.
Começou na idade de seis anos;
Começou quando pensou pela primeira vez na palavra AMOR
AMOR! Era um homem desconhecido
O homem magro. O homem branco.
O homem paralisado.
O homem com os olhos azuis.
O homem que fala pouco. Se falar, fala com doçura.
O homem na poltrona, na frente de uma casa branca.
O homem que não a toca
O homem que se chama amor.
E aos seis anos se casa com ele.
O homem do pensamento.
O homem que é presente — por todas as partes — desde sempre
A imagem do amor
Começa aqui. Seguramente.

O homem no jasmim é o parceiro que vem em sua ajuda, que intervém para separá-la do gozo
mortífero da Coisa materna: é paralisado, para afugentar qualquer perigo de aproximação; é distante e
passivo para não se transformar em perseguidor. Ele a ama, mas não goza dela.

Através dessa visão, a pequena Unica tenta encontrar uma primeira solução para a sua existência. No
livro O homem no Jasmim, depois de atravessado o espelho, a protagonista encontra no pedaço de papel
em branco um vazio de identidade — a ausente identificação sexuada como consequência da ausente



inscrição simbólica. O homem no jasmim é a invenção que lhe dá um nome, Unica, o nome que o sujeito
mais tarde escolherá para si. A eleição, como seu parceiro, de um objeto distante, inacessível e
despersonalizado é o que lhe dá o estatuto de Única do amor. Através do amor, ela encontra uma
ancoragem, se sustenta, adquire um nome próprio.

Lacan o formulou para Joyce. Em seu seminário “Joyce o sinthoma” afirma que Joyce criou um nome
para si que o imortalizou na história universal da literatura através da própria obra, e com ela se fabricou
um Nome-do-Pai artificial. Com Joyce, Lacan até mesmo troca a grafia de sintoma, que de symptôme se
transforma em sinthome, de acordo com a escrita do francês antigo. Com isso, Lacan pretende ressaltar a
função do sinthoma do qual Joyce nos oferece um exemplo de seu “uso” na escrita, da qual soube fazer
arte.

Porém, O homem no jasmim de Unica é um baluarte imaginário que não conseguirá defendê-la dos
encontros com a realidade da sua vida de mulher adulta. Quando a distância de segurança for infringida,
o homem no jasmim se transformará e assumirá, no delírio, uma conotação perseguidora.

Para recuperar alguns dados biográficos fundamentais: Unica abandona a escola em 1932, aos
dezesseis anos, e encontra trabalho na Ufa-Film, primeiro como estenodatilógrafa e depois como
dramaturga e cenógrafa de filmes publicitários. Em 1942, se casa com o comerciante Erich
Laupenmühlen, dezenove anos mais velho que ela. No ano seguinte nasce a filha Katrin, e em 1945, o
filho Christian. Quando descobre que o marido a traía, decide abandoná-lo. A guarda dos filhos é dada
ao pai e Unica ganha a vida como escritora de contos, histórias leves e alegres para os feuilleton dos
jornais berlinenses.

Como escritora, cria para si realmente um novo nome: Unica, como é atestado no seu documento de
identidade no qual, em 1954, ao nome Nora Bertha Ruth (o último nome é aquele pelo qual era
efetivamente chamada) se soma Unica e também sua nova profissão: escritora. Como ela mesma afirma:
“Por alguns anos me transformei naquilo que queria: uma escritora”. O encontro com Bellmer conclui o
período marcado por essa solução. Sua produção escrita que se segue será permeada pelo exercício da
lembrança.

Unica encontra Hans Bellmer em 1953, em um vernissage realizado na galeria Springer. Bellmer,
como o marido anterior, era um homem muito mais velho que ela. Unica se apaixonou à primeira vista.
Bellmer estava trabalhando em um livro que reunia fotografias da sua famosa boneca, produto de uma
pesquisa que, a partir da analogia entre o inconsciente do corpo e as manifestações da psique escondidas
na linguagem, conduziram o artista a uma elaboração “anagramática” do corpo feminino, no qual os
membros eram decompostos, trocados, recombinados. Como notou um amigo de Bellmer, a boneca que
ele havia criado antes de conhecer Unica tinha a cara dela.

O encontro com Bellmer provoca uma complementaridade que se revelará fatal para Unica. Bellmer é
um artista que, em sua obra gráfica, busca revelar os mistérios do corpo da mulher, tornar suas bonecas
um “fetiche”. Para ele, Unica ocupava fantasmaticamente o lugar de objeto complemento do gozo, uma
posição insustentável devido à estrutura psicótica de Unica, porque a colocava em uma situação de
passividade, de objeto a ser gozado.

Um aborto em 1955 parece ter sido o elemento decisivo que prepara o terreno para o desencadeamento
psicótico de 1957, durante uma forte depressão de Bellmer ao final de 1959 após a morte de sua mãe, e
contribuirá, em 1960, para um rompimento temporário da relação entre eles, seguido da sua primeira
recuperação forçada em Berlim. O ano de 1957, como ela mesma escreve, é um ano importante,
sobretudo pelo encontro com o homem no jasmim que ela acredita ter visto na figura de Henri Michaux.
Escreverá sobre esse encontro: trata-se do “primeiro milagre da sua vida”. A impressão é tão violenta
que “depois daquele dia, muito, muito lentamente, começa a perder a razão”, mesmo quando acrescenta
que “ele não sabe de nada, e não fez nada para que ela adoecesse”. E ainda afirma que sua reação não
tem relação com um possível amor voltado para aquele que “suporta” a figura do homem no jasmim:



“Nem acredita que isso tenha algo haver com o amor. Ao invés disso, um susto insano experimentado ao
encontrá-lo, esse encontro que a visão do homem no jasmim tinha preparado com tanta exatidão.”

A aparição do homem no jasmim na realidade anula a distância e invalida a sua construção
fantasmática, transformando-se em delírio. Esse encontro malvado não é, entretanto, a sua causa, mas sim
a resposta do delírio ao desencadeamento da psicose. Esta, porém, não acontecera de uma vez só, mas
começara anteriormente, pouco a pouco, na sua vida com Bellmer.

Unica não pode operar uma escolha, para ela impossível, entre ser a mulher do homem Bellmer e ser a
artista que ela tentou ser por toda sua vida. Escreve que “Anagramas e desenhos são, ao lado dos meus
trabalhos domésticos, minhas ocupações. Fazer livros é para mim uma grande felicidade. Livros para
mim, ou talvez mais tarde eu os dê aos meus filhos. Escrevo histórias anagramatizadas dentro dos
desenhos. É muito bonito” — equipara a sua atividade artística aos trabalhos domésticos, não para
diminuí-la, mas para ressaltar a necessidade cotidiana.

Também Janet Frame, escritora neozelandesa, autora de Um anjo na minha mesa, depois de passar
anos terríveis em hospitais psiquiátricos e conseguir fazer da escrita um sinthoma totalmente completo,
considerava essa atividade no mesmo nível dos trabalhos domésticos, ainda que mais importante.

Abre-se uma importante questão: a dificuldade suplementar que uma mulher pode encontrar para
construir a própria suplência artística. Devido à foraclusão do alicerce simbólico principal, que
chamamos Nome-do-Pai, no encontro com os principais significantes da vida como o amor, o sexo e a
morte, a mulher, o sujeito psicótico, se confrontará com um buraco, sendo incapaz de fazer o próprio,
incapaz de realizar uma conjunção entre as palavras e o corpo que possa conferir a elas um sentido. Para
Unica, a busca de uma suplência através da escrita e da atividade artística entra em contradição e conflito
com a escolha de dividir sua existência com uma convivência, também artística, com aquele que a iniciou
nos mistérios da arte e dos anagramas.

Se quisermos falar da divisão mais comum do feminino, aquela entre os afetos e a carreira e/ ou a arte,
uma mulher pode suportá-la desde que seja um sujeito dividido entre a universalidade da linguagem,
entre a norme mâle, a norma macho, e a singularidade da posição feminina. Mas para uma mulher
psicótica, que não dispõe dessa normalidade, da norma macho universal, que não está inscrita no
discurso comum, há apenas uma possibilidade de supri-la com uma invenção e situar-se como sujeito
singular. Ser a mulher de um homem, sobretudo de um homem como Bellmer, já é uma suplência. O
conflito insanável de Unica reside propriamente aqui: no querer ser a Unica do amor à distância,
invenção indissoluvelmente ligada à sua arte, e Unica “femme de Bellmer”, como escreve na capa do
manuscrito do Homem no Jasmim. “Ser a mulher de um homem” já é uma suplência que não pode
conviver com “ser uma artista”. Mas para Unica, o binômio amor-arte, vivido com um homem que
fantasmaticamente a situou como objeto, é o nó que a mantém prisioneira.

Unica conseguirá suportar o conflito pagando o preço altíssimo das várias recuperações em hospitais
psiquiátricos, até quando for possível mantê-lo, até quando durar sua convivência com Bellmer. Quando
essa convivência termina, por causa das más condições de saúde de seu companheiro, terminará também
o conflito, e Unica dará fim à sua vida. Mas isso não desvaloriza a tentativa de encontrar uma solução
para a própria existência através da arte, uma aventura perseguida rigorosamente até o final.

A flower, for the spirit that keeps me burning. Paris, Père Lachaise Cemetery, February 16th 2008.
 



BISSEXUALIDADE

Claudio Godoy (AMP/EOL)23

Qual amor é preferível, o das mulheres ou o dos homens? Esta pergunta foi desdobrada no notável
diálogo de Luciano de Samosata intitulado Amores24no final do século III d. C. Ali, dois personagens,
Licino e Teomnesto — um jovem célebre por suas múltiplas aventuras bissexuais — debatem seus
argumentos pró e contra cada orientação.

É claro que o termo “bissexual” talvez não seja pertinente à época. De fato, as distinções
contemporâneas entre “heterossexualidade”, “homossexualidade” e “bissexualidade” não são aplicáveis
à antiguidade pagã. Na Grécia e em Roma, mesmo com suas diferenças intrínsecas, a ordem sexual se
edificava sobre delimitações muito diferentes das nossas. Durante séculos, as práticas homossexuais
coexistiram com as heterossexuais, sendo toleradas e inclusive consideradas, dentro de certas normas,
“como naturais”.25 Somente no final do paganismo e com o surgimento da moral cristã se produziu uma
nova configuração da sexualidade.26 Esta breve referência histórica nos permite localizar em cada época
os distintos modos de ordenar simbolicamente o sexo, construindo seus próprios mitos, normas e
segregações.

O século XXI marca a abordagem médica da sexualidade, através da psiquiatria e do estabelecimento
de seu catálogo das perversões. Nesse contexto, surge, contudo, a concepção particular sobre a
bissexualidade — não isenta de delírio — de W. Fliess,27 que a leva a Freud; este, no entanto, a subverte.
Nele encontramos duas vertentes que consideramos importante distinguir: uma é a bissexualidade
fantasmática do sujeito histérico,28 que se identifica com o homem para propor sua pergunta sobre a
feminilidade e na qual se destaca a polaridade entre atividade e passividade, da qual Freud se ocupou
amplamente. Há, porém, uma segunda perspectiva que atravessa, de diversas maneiras, seu tratamento
desse conceito e que vale a pena distinguir. Em “O mal-estar na civilização”, afirma que não é apenas
pela pressão da cultura que há falha na sexualidade, mas que é “algo que está na essência da função
mesma o que nos nega a satisfação plena e nos força para outros caminhos”.29 E acrescenta em uma nota
de rodapé: “o ser humano é um animal de disposição bissexual”.30 Esse segundo uso do conceito vai além
do fantasma, embora permaneça ainda no obscuro campo da “disposição”.

Podemos afirmar que o conceito lacaniano que vem substituí-lo — tal como foi destacado por J.-A.
Miller — é o de que “não há relação sexual”.31 Para Lacan, o que Freud delimitou com o nome de
sexualidade é um “buraco no real”,32 algo que o século XX havia esquecido sob os auspícios da
“liberação sexual”, resultando numa banalização do sexo. Lacan adverte, em 1974, que “a sexomania
galopante é um feito publicitário. Que o sexo esteja posto na ordem do dia e seja exposto em todas as
esquinas das ruas (...) não constitui de forma alguma uma promessa de algum benefício. Não digo que
esteja mal. Isso não serve para curar as angústias e os problemas singulares. Isso faz parte da moda,
dessa falsa liberalização que é tomada como um bem outorgado desde o alto pela autodenominada
sociedade permissiva. Mas isso não serve no nível da psicanálise”.33 A ideia de “liberação” supõe que a
falha no gozo se deve à “repressão social”, enquanto a psicanálise nos ensina que ela é inerente ao
trauma-buraco que a linguagem infringe ao vivente, e que as invenções sociais que pretendem regulá-la
não passam de um tratamento desta.

No século XXI, já não se trata meramente da sociedade permissiva, mas de que na nossa época o
imposto é a construção de identidades no marco das sociedades democráticas; nelas não se trata apenas
de liberar os modos de gozo, mas de ordená-los em identidades. À “liberação” se sucede, assim, a época



das “identidades”. Hoje se oferece uma solução para o impasse sexual que se caracteriza por situar, no
lugar vazio dos significantes mestres tradicionais, a pluralização dos S1 no mercado. É um tratamento
novo, no qual as identidades proliferam, se multiplicam, fundando comunidades que reivindicam seu
direito à diferença. O termo “bissexual” tornou-se hoje um novo significante identificatório, com suas
demandas reivindicativas, sua própria pride parade, sua bandeira e suas redes sociais. Pretende-se
diferenciar, assim, uma bissexualidade que seria apenas uma passagem à homossexualidade, que
constituiria uma orientação permanente.

É a solução contemporânea pela via do “ser” (“bi”, “gay”, “straight”, “queer” etc.) que busca ancorar
a angústia e o extravio do sujeito contemporâneo. Recobre-se assim — na coletividade que se instaura —
a opacidade do gozo de cada um, seus infortúnios amorosos e sua relação com o inconsciente.

Não se trata de opor-se politicamente a esse empuxo, mas de recordar que a clínica e a ética da
psicanálise não é a da identidade.34 A sexuação formaliza a não relação entre dois gozos incomensuráveis
— o fálico e o gozo feminino. Ela nos oferece uma lógica que não se confunde com os partenaires
eleitos, as identificações e as práticas. Estas, como a clínica nos demonstra, podem adotar diversas
configurações na vida de um sujeito, desdobrando-se de maneira divergente no plano do amor e do
desejo, mas deverão ser sempre decifradas na singularidade de cada caso.

A psicanálise se aparta, assim, das concepções construtivistas da sexualidade que a fazem depender,
meramente, da ordem simbólica que impera. Ela nos lembra que toda construção é apenas um modo de
tratar, precariamente, o real do sexo. Cada época produz então, inevitavelmente, suas próprias ordens
sintomáticas. Não são nem um progresso, nem o apocalipse, tampouco Sodoma e Gomorra. É tarefa do
psicanalista interpretá-las e, ao fazê-lo, tomar a identidade pelo seu avesso.



ZAHA HADID35

Claudio Zlotnik36

Arquiteta iraniana, diva do desenho internacional, logrou que seus projetos sejam dos mais cobiçados e
esperados do mundo. Pelos mais remotos lugares, todas as escalas e campos do desenho, joias, calçados,
indumentária, acessórios, automóveis, edifícios e cidades levam hoje a marca de seu provocativo selo
morfológico.

Em seus primeiros anos, exibe um enorme desenvolvimento teórico de ideias que geram um enorme
atrativo e uma grande incerteza, devido à dificuldade de levar a cabo essas novas construções. Formada
em pleno apogeu do conservador revisionismo histórico pós-moderno, transita um caminho discordante
que propõe, a partir da corrente desconstrutivista, uma releitura da modernidade. Sua obra apresenta um
tratamento topográfico do solo absolutamente inovador e particular. Desafia todos os convencionalismos,
assim como as noções do espaço. Transmite uma sensação de energia com linhas dinâmicas, e preferiu
inspirar-se em temas orgânicos ou da natureza para a concepção de sua obra. Sua visão da arquitetura é,
antes de tudo, otimista: “(…) A arquitetura é realmente sobre o bem-estar. Creio que as pessoas querem
se sentir bem em um espaço. Por um lado, se trata de habitação, mas também de prazer (...)”.

O projeto do Centro de Artes Cênicas de Abu Dhabi nos Emirados Árabes, em 2007, inclui cinco
espaços para música, concertos, teatro, ópera e um polivalente com uma capacidade de 6.300 lugares. A
sala principal de concertos encontra-se no nível inferior, debaixo dos outros quatro teatros, permitindo a
entrada da luz solar e vistas dramáticas sobre o mar em uma janela enorme, exatamente atrás do cenário.
Cada teatro tem sua própria sala de espera orientada para o mar, com a intenção de permitir ao visitante
o contato permanente com seu entorno. A autora disse, a respeito do edifício: “Enquanto se retorce no
lugar, a arquitetura se incrementa em complexidade, ganhando em altura e profundidade e alcançando
múltiplas alturas nos corpos que albergam os espaços de espetáculo, os quais brotam da estrutura como
frutos em um vinhedo, e se enfrentam ao oeste, em direção à água.”
 



FEMININO E O FEMINISMO - NOTAS SOBRE SIMONE DE BEAUVOIR E J. LACAN37

Cristina Duba (AMP/EBP)

A psicanálise

A psicanálise nasce da escuta das histéricas. Ao reconhecer em seu sofrimento o peso das palavras,
Freud pôde enunciar sua mais célebre frase, aquela que inaugura a psicanálise: “A histérica sofre de
reminiscências”. Escutá-las foi dar voz ao enigma que se pôde enunciar para além de seu espetáculo
grotesco. Escutá-las em seus lapsos, sonhos, sintomas, foi dar voz ao que aparecia como escândalo.
Escutar as histéricas, mulheres histéricas, assim, foi fundar na cultura o inconsciente.

Da escuta das histéricas aos impasses do final de análise, a figura da mulher foi sempre um fio que
conduziu o fundador da psicanálise pelas trilhas dessa grande experiência da era contemporânea — seu
fio condutor e também sua pedra no caminho. Afinal, em suas últimas páginas, no ocaso de sua obra,
Freud fazia ressoar a pergunta: “O que quer a mulher?” Freud teve a delicadeza de não respondê-la, e
sustentou que a tarefa caberia às gerações vindouras; às analistas mulheres restaria a tarefa de
descortinar esse enigma, de forjar respostas ao que não se sabe desse “continente negro”, como o chamou
então.38

Já na ordem do saber analítico, se introduzia, quanto ao feminino, uma abertura (já anunciada desde a
formulação da saída incompleta do Édipo feminino), um desconhecido que, em Lacan, tomará a própria
forma do impossível de ser dito, que não cessa de insistir no que diz, que se anuncia nos sintomas e que
se presentifica no feminino. O que era então um rochedo em Freud, resulta, em Lacan, na constatação de
um impossível imposto pela linguagem.

Para Freud, a menina, tal como o menino, cedo se interessa pela diferença sexual; faz a primeira
constatação da falta, com a qual organiza seu mundo. Na menina, a visão do pênis a confronta com uma
inelutável constatação da falta, e isso tem a força de uma certeza que, por mais que ela se defenda, se
inscreve como um saber: sabe que não o tem e vai em direção a ele. Ao mesmo tempo, duas renúncias e
dois deslocamentos se impõem a ela no caminho para a feminilidade: renunciar ao gozo clitoridiano para
aceder ao gozo vaginal e renunciar à mãe e se dirigir ao pai. Ao contrário do Édipo masculino, cuja
renúncia se faz sob a perspectiva de um adiamento, na menina ela se faz, não só duplamente, como sob o
pano de fundo da constatação de que não tem o falo, o que a leva a um ressentimento insuperável em
relação à sua mãe. Insuperável e que, portanto, mais a prende à mãe, fonte de sua insatisfação, muitas
vezes devastadora. Édipos assimétricos: na menina, ao contrário do menino, o Édipo não se conclui, uma
renúncia definitiva não se dá sobre esse fundo de insatisfação e a menina permanece ligada ao pai e,
Freud dirá depois, também à mãe. Todo seu longo trabalho de investigação sobre a sexualidade feminina
demonstra que esta não é então dada, há um longo percurso que se impõe à menina percorrer desde a
constatação da diferença sexual até as consequências da dedução da castração materna — percurso
edipiano que a seu termo resta inacabado, inconcluso, incompleto.

A menina não nasce mulher, torna-se mulher

Três saídas se colocam nessa direção: a inibição da sexualidade, a virilidade e a saída propriamente
feminina. Nessa saída está implicado um deslocamento: não renuncia ao falo, mas trata de obter dele um
substituto, um filho. A feminilidade em Freud comporta então a solução da maternidade que, Freud não



deixa de assinalar, é ativa, fálica. Das vias acenadas por Freud, então, uma é privilegiada, a via da
maternidade, esse consentimento que dá a mulher à solução masculina, pela via do falo.

Muitas críticas foram feitas a isso, inspiradas pelo movimento e pelos anseios feministas que já se
faziam ouvir então, na belle époque freudiana, e diversos analistas pós-freudianos empreenderam
formulações revisionistas, que buscavam resgatar a complementaridade e a simetria que a teoria
freudiana sobre a diferença sexual pusera por terra, Jones entre estes.

Foi Lacan que veio resgatar, num esforço de retorno à doutrina freudiana, os fundamentos que
animaram essa introdução devastadora da hipótese do inconsciente na cultura. Primeiro, ao fazer valer a
radicalidade freudiana da distinção entre pênis e falo, o que afasta de um só golpe críticas ao
obscurantismo freudiano machista, posto que o primado do falo está colocado para ambos os sexos —
para ambos os sexos, então, se impõe a tarefa de distinguir pênis de falo. Segundo, que à diferença sexual
vem se sobrepor a descoberta da falta, que Freud indicara como castração, que põe em ação o desejo do
Outro como formador do sujeito, falta que só pode ser articulada por um significante, o significante do
falo, que responde à dialética do ter e do ser, não à positividade da diferença. Isso se funda pela
linguagem, logo, pela falta do Outro. Em uma palavra, ao ser mordido pela linguagem que o constitui, o
sujeito se funda na perda de parte do ser. Uma parte de gozo fica então excluída da captura do gozo
fálico. É esse gozo do Outro que retorna como um gozo a mais, desfiladeiro aberto do gozo feminino.

O que fazer, então, com isso que não se deixa recobrir pelo significante e que atinge a todos os
mortais, ou seja, os seres vivos, e que é o que lança a mulher no sexo, sem o suporte no corpo onde
encarnar essa alteridade — à diferença do homem que pode dispor do ciclo da detumescência — e que a
faz viver a partir de seu corpo essa infinitização do gozo, para os lados de sua passividade?

Se o homem encontra do lado do falo como circunscrever seu gozo a partir de seu corpo, uma saída
então universal, a mulher está referida tanto a esse gozo fálico, como a um gozo a mais, com o qual ela
tem que se virar. Em face desse destino, a mulher se vê levada a uma invenção singular, uma bricolagem
com os elementos que ela, uma mulher, pode colher em seus encontros, em seus achados na existência, e
no que busca no homem. Tomando de empréstimo termos caros ao existencialismo, e colocando entre
parênteses o contexto de sua filiação filosófica, ousamos uma aproximação: Eis a mulher condenada a ser
relativo; a gratuidade, a opacidade do objeto.

Para a psicanálise, não mais se trata de se tornar mulher, mas do que cada uma inventa para se tornar
uma mulher singular, posto que do lado radicalmente feminino não encontra fórmula, resposta universal: a
mulher não existe, segundo Lacan. Isso é correlato da inexistência da relação sexual (outro slogan
lacaniano), o que significa que não há uma relação complementar, como Freud já assinalava ao
demonstrar a assimetria dos édipos feminino e masculino. O que não impede que existam mulheres, uma a
uma, e que com sua feminilidade façam história. E também não impede que existam relações sexuais, nem
que os homens sejam femininos.

Mas eles chegam às mulheres pela função fálica. As mulheres experimentam um Outro gozo, um gozo
do Outro que as habita, do qual “nada sabem, a não ser que o experimentam”.39 As mulheres têm mais
aptidão para o feminino. E a verdadeira mulher não é a mãe, mas aquela que nela se furta a essa função,
Medeia que sacrifica seus filhos numa vingança contra o homem que a abandona.

Mas isso é uma outra história. Por isso, também, as mulheres inventam histórias, falam demais, se
comprazem disso, se perdem nos desfiladeiros de sua memória, “adoram falar de si”, de sua infância, de
seus amores realizados ou contrariados. Fazem série, enquanto os homens são sérios. Os homens se
fazem âncora da necessária errância feminina ao tomarem-na como objeto e, com sorte, amarem-na,
fazendo suplência à assimetria fundamental que lhes causa o desejo.

Simone de Beauvoir



Diz S. de Beauvoir nas primeiras páginas de O Segundo Sexo: “Não se nasce mulher, torna-se mulher”
(como para Freud, note-se a semelhança). Desse exaustivo ensaio escrito em 1949, e que se tornou
referência fundamental sobre a questão feminina, como se dizia então, e que em 2009 completou sessenta
anos de publicação, cedo se retirou o slogan que a popularizou. Popularizada, não celebrizada, como
sonhara o jovem casal dos anos 1920, Sartre-Beauvoir. A celebridade, para eles, era a consagração na
posteridade, uma forma de eternização pelo nome, saída forjada de seu ateísmo (note-se, assim, a
diferença entre isso e a noção contemporânea de celebridade, horizontal, instantânea, à moda dos “quinze
minutos de fama” de Andy Warhol). Assim é que se constituiu a imagem que hoje se congela como dos
últimos espécimes de uma era que celebrou essa figura urbana e lendária: o intelectual.

Se a obra de Simone de Beauvoir é uma vasta demonstração, um longo testemunho do que foi uma
orientação filosófica, política e existencial, é também mais do que isso, ao menos na visão de leitora que
sou: não previsto em sua obra, estava também o que transborda de seu texto, toda a enorme plêiade da
experiência vivida — uma expressão cara ao existencialismo — que impregna seus escritos e que se
desprende de seu estilo caudaloso. E não é isso, justamente esse excesso, essa inexatidão, esse
transbordamento que emana de todo escrito que advém de uma experiência do real, que se deixa permear
pelo que ele próprio não diz, não é isto talvez o que tenha tornado sua literatura célebre, clássica,
resistente ao tempo? Não mais, portanto, a popularização dos anos 1950, agora remotos, mas, afinal, o
germe da celebridade.

Escritora, memorialista e ficcionista, ensaísta e repórter, suas palavras a superam em sua intenção e se
inscrevem para além de seus intuitos, de suas crenças. Talvez seja esse, imagino, o destino de um escritor
— ser superado por suas palavras, dizer mais do que pretende, ser lido pelo que não disse e, no entanto,
ousou sugerir sem que se desse conta. Simone de Beauvoir tem o gosto feminino pela fala, pelos
arrebatamentos amorosos, e manteve com Sartre uma ligação que se tornou um mito contemporâneo,
como tal a encobrir o que encerrava de impossível. Os que se ocupam muito em desmascará-lo é que
acreditaram muito nele. Abrigava-se, com Lacan, entre outros, sob o mesmo guarda-chuva de referências
culturais básicas, filosóficas e históricas — Hegel e Heidegger, por exemplo. A Lacan se refere como o
Dr. Lacan, logo no início do segundo volume de O Segundo Sexo, (cita “O Estádio do Espelho como
formador da função do Eu”, texto de 1936). Sabe-se também que se interessou pelo texto “Os complexos
familiares”; na leitura de O Segundo Sexo têm-se os ecos disso.40

Uma citação:

Censurávamos nos psicanalistas o fato de decomporem o homem em vez de o compreenderem. A aplicação quase automática de
suas “chaves” servia-lhes para racionalizar falaciosamente experiências que teria sido necessário apreender em sua singularidade.41

Se Simone de Beauvoir foi crítica à psicanálise, não me parece uma crítica feroz: rejeita o que
considera o pansexualismo de Freud em favor de uma concepção existencialista, eivada de
fenomenologia e algo de culturalismo, na medida em que dá ênfase ao ambiente, à idade adulta, ao
projeto, à liberdade, à noção sartreana de situação, às diferenças culturais, enfim, tudo que a concepção
existencialista de situação evoca em prejuízo da radicalidade estrutural que a invenção da psicanálise
por Freud introduz na cultura.

Mas o que me parece mais interessante constatar é a influência da psicanálise na abordagem da
experiência, na preocupação com o que considerava autenticidade e transparência, e que está, penso, na
fonte de sua preocupação mais que confessional com o rigor das palavras na sua relação com a verdade
— e com os impasses da verdade — e na forma como aborda a opacidade do feminino. Isso a conduz a
erros do ponto de vista psicanalítico que pouco importam: são superados pela força de suas palavras,



que deixam entrever o oco intransponível de silêncio que abrigam, com o que, possivelmente, não
contava.

Muitas palavras, decerto, seu apreço à fenomenologia, às totalidades, do ponto de vista psicanalítico,
podem tê-la condenado às florestas e rios imaginários. Mas, mais do que isso, não será justamente a
força singular de seu apreço pela palavra, pela busca de dizer bem este ponto em que a experiência do
sujeito toca o silêncio com que toda palavra confina, não será daí que extrai sua força? É desse encontro
com o silêncio que possivelmente surge uma literatura inesquecível. Para além de sua figura mítica de
autêntica, emancipada, que fascinou várias gerações do pós-guerra, com seu horror ao tédio, à rotina, ao
que nos acostumamos a chamar de convenções sociais, seu ódio feroz à burguesia da qual fazia parte, não
será daí que nos fica seu empenho em dar conta, nos extremos de sua palavra, de uma verdade nãotoda,
diríamos como analistas, que a ultrapassava em seus ideais?

Para além do lendário blablablá do casal que vivia uma relação peculiar, um contrato de amor
essencial que dava acesso aos amores contingentes, que não repudiava os encontros não convencionais,
que rejeitava os apelos burgueses da família, filhos e propriedade e que pretendia inaugurar um novo
modo de ser, o que fascina em sua pena não é justamente o acesso às suas contradições — que lhe
escapam muitas vezes, mas que estão lá ditas —, à expressão de suas angústias e desejos, às devastações
que ousou registrar nos testemunhos de suas memórias e nas ficções de seus romances? Fazer o elogio da
aventura contra o gosto burguês da rotina não cala fundo nas histéricas sonhadoras, mergulhadas na
opacidade de suas existências sem encanto? É daí que o mundo gira, que se inventam coisas. Tanto
apreço pela verdade só poderia dar em ficção.

Esse gosto pela contingência, pela singularidade da experiência, em sua dimensão trágica mesma, para
além de qualquer tese, não a aproxima da psicanálise? Assim, se O Segundo Sexo vem responder a uma
necessidade imperiosa de mudança de costumes, a mesma que permitiu às mulheres aceder a posições
fálicas além da maternidade e instaurou um jeito marcadamente feminino de fazer funcionar o fora do
fálico nessas atividades, ele está então impregnado de uma boa lufada de humanismo antiburguês, é um
voto socialista fazendo inserir a especificidade da liberação feminina, da emancipação feminina no seio
de outras lutas como a emancipação do proletariado. Difere então do que nos acostumamos a reconhecer
como um feminismo selvagem, mero protesto fálico, posto que reserva um lugar ao feminino apenas
projetado no futuro, num anseio de utopia.

As críticas à psicanálise se aplicam a um modo fenomenológico de entender a psicanálise, a uma
acepção biologicista. Não cabe à psicanálise, enfim, renegar as importantes conquistas do movimento
feminista por uma posição conformista, mas reconhecer nas suas concepções um quê de doença infantil
do feminino (parodiando Lênin em seu texto “Esquerdismo, a doença infantil do comunismo”), um
sintoma do feminino, que faz escândalo nos seus excessos.

Dois pontos finais

Primeiro, se há contradição entre o feminismo que anima O Segundo sexo e a psicanálise é que, se o
feminismo no Segundo Sexo é luta, ele é também, talvez por isso mesmo, utopia e projeto, anuncia um
amanhã, uma aurora, um porvir. A psicanálise é regida, ou só se faz possível, no tempo do só-depois, a
posteriori — rejeita previsões, e se calcula, não prescreve; a psicanálise aposta, não faz higiene ou
reforma, desconfia das totalidades, visa o furo e o resto para além do ideal.

A psicanálise trata do que há, não do que poderá haver. Ela se interessa pela experiência do real. A
sexualidade feminina decorre de uma constatação: assim são as meninas; assim falam disso as mulheres.
De resto, sabemos todos da importância da luta política do feminismo, da qual somos tributários até para
podermos estar aqui falando essas coisas.



Segundo, a literatura em S. de Beauvoir, seja ela memorialista ou propriamente ficcional, excede suas
intenções filosóficas e políticas; não se reduz a uma literatura de tese, pelo contrário, é no que fracassa
como tese: no que a excede, que nos dá acesso a uma experiência singular de escrita que toca o real
vivamente. Por isso, calou fundo nas jovenzinhas oprimidas e entediadas de várias gerações, entre outros,
e nos permite que continuemos lendo-a até hoje.

Remeto-os, meramente como leitora que indica livros aos amigos, à leitura dos romances (desses
destaco, especialmente, A Convidada e A Mulher Desiludida) e das memórias de Simone de Beauvoir,
nos quais, mais do que teses, encontrarão excelentes narrativas sobre o feminino, seus sintomas e suas
devastações. Aliás, minha pequena tese de leitora parte desse ponto: para além de suas intenções, o
sujeito diz mais ou menos do que queria, escreve mais do que se dá conta e o leitor lê ainda outra coisa
que encontra no vão das palavras do escritor. Para além de suas teses feministas, então, S. de Beauvoir é
uma escritora da experiência trágica da existência, da dor e da alegria de existir, do que há de mais
extremamente singular, portanto, malgrado sua vontade até, mais que feminista, escreve sobre o feminino.

Termino com três citações da escritora: a primeira se encontra em A Força da Idade, memórias de
seus tempos de guerra, pré, durante e pós; a segunda em A Força das Coisas, memórias de seus
momentos de glória de escritora e do início de seu “crepúsculo como mulher”; e a terceira, em seu
penúltimo livro de memórias, Balanço Final (Cerimônia do Adeus enfoca seus últimos dias com Sartre).

De resto, os escritores são atormentados por perguntas: por que escreve? Como passa seus dias? Para além do gosto pelas
anedotas e pelas bisbilhotices, parece que muitas pessoas desejam compreender que modo de vida representa a literatura. O estudo de
um caso particular informa melhor do que as respostas abstratas e gerais; é o que me anima a examinar o meu... Atenho-me a
testemunhar o que foi minha vida. Nada prejulgo, a não ser que toda verdade pode interessar e servir.42

Faz-se muitas vezes uma ideia mais romântica da literatura. Mas ela me impõe essa disciplina justamente porque é algo diferente de
um ofício: uma paixão ou, digamos, uma mania. Ao despertar, uma ansiedade ou um apetite me obriga a tomar imediatamente a caneta;
só obedeço a uma determinação abstrata nos períodos sombrios em que duvido de tudo: então a própria determinação pode falhar. Mas,
salvo em viagem, ou quando ocorrem eventos extraordinários, um dia sem escrever tem gosto de cinza.43

Não sinto um hiato entre as intenções que me levaram a escrever livros e os livros que escrevi... Queria fazer-me existir para os
outros, comunicando-lhes da maneira mais direta o sabor de minha própria vida: mais ou menos consegui fazê-lo. Tenho grandes
inimigos, mas também fiz muitos amigos entre meus leitores. Não desejaria nada mais do que isso.

Dessa vez não darei uma conclusão a meu livro. Deixo ao leitor o encargo de extrair dele as que lhe aprouverem.44

E finalmente uma quarta, mais uma:

Não pretendo... uma obra de arte: essa palavra me faz pensar em uma estátua que se entedia no jardim de uma mansão... Não uma
obra de arte, mas minha vida em seus impulsos, suas aflições, seus sobressaltos...45



LISÍSTRATA: O PODER DA CASTRAÇÃO

Daniela Fernandez (AMP/EOL)46

Lacan recomenda ler o poeta cômico grego Aristófanes, “especialmente as obras que tem a ver com as
mulheres”.47 Lisístrata é a primeira heroína mulher das suas obras de teatro. No começo da obra
homônima, escrita em 411 a.C., Lisístrata, cidadã ateniense, convoca as mulheres de toda a Grécia para
lhes expor um plano que poderia por fim à guerra civil que castigava o país há mais de vinte anos. Nossa
heroína quer acabar com a guerra, já que ela provoca a ausência dos homens, privando as mulheres dos
prazeres que estes podem lhes oferecer. Expõe então seu duplo plano: por um lado, tomar a Acrópole,
onde se encontra o tesouro público, núcleo da guerra. Por outro, propõe — e aqui reside sua tática
singular — iniciar uma greve de sexo até que os homens aceitem renunciar à guerra.

As mulheres ali reunidas começam por rejeitar a tática da abstinência, reivindicando seu direito a
gozar. Mas, num segundo tempo, aceitam o plano e fazem um juramento solene. Notemos também que as
primeiras a descumprir a greve de sexo serão as mulheres. Efetivamente, os gregos consideravam que as
mulheres estavam mais sujeitas que os homens às tentações da carne e que — como indica o mito grego
de Tirésias48 — gozam mais do que os homens.

No final da obra, os homens desesperados e doloridos entram em cena, com seus membros bem eretos
e dispostos a aceitar todas as condições impostas por Lisístrata para negociar a paz. Assim o fazem. O
poder dos homens fica restabelecido. Todos os personagens se retiram bailando e cantando.

Lisístrata é uma mulher intrépida, valente, implacável. Ao mesmo tempo, Aristófanes a descreve como
sensível, coquete, encantadora, persuasiva. Cumpre um papel ativo. Não se parece com a figura de
mulher que o movimento feminista dos anos 1960 viria a liberar.

A protagonista defende seu direito de gozar: é o que a motiva a organizar o movimento pacifista. Não
são as mortes, nem a destruição das cidades, nem os ideais humanitários que a conduzem a mobilizar seus
compatriotas. Nesse sentido, nossa heroína parece estar mais próxima das heroínas de “Sex and the city”
do que das esposas frígidas da época vitoriana.

No seu Seminário 5,49 Lacan diferencia a comédia antiga da moderna, assinalando que nesta última —
“a nova comédia de nossos dias” — algo substituiu a irrupção do sexo: o amor. Efetivamente, em
“Lisístrata”, o amor não recobre o sexo. As mulheres dessa obra querem gozar e o manifestam
abertamente. Mas não se trata da vontade de gozar sem limites, presente em numerosas figuras
contemporâneas da mulher. Pelo contrário, nossa heroína é capaz de renunciar à pulsão sexual para voltar
a ter seu homem por perto. Lisístrata parece localizar-se mais do lado do desejo, que respira ao longo de
toda a obra.

Notemos que essa protagonista, motor da ação, se retira ao final da obra, uma vez que sua tarefa foi
realizada. Assim, Aristófanes inventa uma mulher de desejo, que não busca sua salvação particular, mas
a de toda a Grécia. Há algo, uma causa, que parece situar-se acima dela, além da sua pequena pessoa.
Por um lado, ela mobiliza as mulheres de todo o país para impor a paz, mas, por outro, está disposta a
devolver o poder aos homens se eles aceitarem renunciar à guerra. Ao final da obra, Lisístrata não toma
o poder, não se perpetua nele. Não é o poder o que essa mulher quer.

Aristófanes nos apresenta uma mulher poderosa, que sabe consentir. Existe um limite para essa heroína
temerária, e a rebelião das mulheres encontra um freio na resolução da obra. São muitas as passagens em
que aparece a figura da mulher que cede; o tempo todo existe uma oscilação entre a desmesura e a falta
(“terrível e doce, orgulhosa e suave”50).

Lisístrata é uma mulher disposta a tudo, inclusive a colocar a castração de seu lado. É nisso que reside



sua verdadeira força.



“PINA”, DE WIM WENDERS51

Daphné Leimann (AMP/ECF - Paris)52

Dancem, dancem, senão vocês estão perdidos!
Pina Bausch

Alguns meses antes da publicação de Vida de Lacan, na qual Jacques-Alain Miller fala de sua intenção
de fazer viver, palpitar e dançar “a pessoa de Lacan, como ele havia feito viver e dançar os conceitos e
matemas em seus cursos e no estabelecimento dos Seminários”, foi lançado no cinema (e já saiu em
DVD) o último filme de Wim Wenders, “Pina”, homenagem à coreógrafa alemã desaparecida brutalmente
dois anos antes.

Como pode a dança tornar-se objeto cinematográfico? Esta é a questão que se pode colocar antes de
ver o filme. Ora, longe de ser um balé filmado, ou uma série extraída de balés, o filme torna visível outra
face, diferente daquela que se vê em cena, notadamente em Paris, nas apresentações anuais do
Tanztheater no teatro da cidade. Com efeito, independente do uso do 3D, a câmera de Wenders apodera-
se de uma potência dos corpos comparável à que Deleuze marca e nomeia como “lógica da sensação”53 e
à pintura de Francis Bacon. Essa lógica ligando Cézanne a Bacon, segundo o filósofo, chega a tornar
visíveis as forças invisíveis dos corpos, testando a sensação. O termo “detector de forças invisíveis”,
sensação da qual o corpo é a sede — empregado por Deleuze a propósito de Bacon — esclarece a
operação realizada por Wim Wenders sobre os corpos dançantes do Tanztheater. Os primeiros planos
(close-ups), produzindo efeito de proximidade dos dançarinos, e cortes nos corpos mostrando detalhes
isolados são alguns meios para tornar visíveis essas forças.

Assim, desde a abertura, filmando a “Sagração da Primavera”, os corpos palpitam na tela de modo
diverso do que o resto da cena. Se a dança faz parte do que se chama espetáculo vivo, o cinema de
Wenders, longe de congelá-lo, torna visível, palpável, essa vida, de um modo novo, fazendo ressoar no
espectador a célebre fórmula de Paul Klee: “a arte não reproduz o visível, ela torna visível”. As
montagens tornam possíveis as aproximações convincentes, como aquela das três gerações de intérpretes
do espetáculo “Kontakthof” — que a coreógrafa havia montado, inicialmente, com a sua companhia, e
que foi retomado por pessoas mais velhas, antes de ser dançado por adolescentes alguns meses antes da
morte da coreógrafa. Outra invenção própria do olhar de Wenders são as danças no meio natural. Se os
cenários da coreógrafa de Wuppertal são marcados principalmente por uma profusão de elementos
naturais (a terra na “Sagração da Primavera”, o campo de cravos de “Nelken”, as cascatas de “Ein
Trauerspiel”, os vídeos de peixes de “Danzón” etc.), nunca se viu sua companhia dançar em outro lugar
senão um palco de teatro. No filme, a dança se mostra fora dos muros, fazendo explodir a vida e o
movimento nos lugares mais inesperados: a zona industrial, túneis, parques, entradas de teatro...

Distante da homenagem fúnebre enterrando o defunto num discurso morto, o filme poderia também
chamar-se “Vida de Pina Bausch”, na tradição de Vida dos homens ilustres  reatualizada por Jacques-
Alain Miller em seu Vida de Lacan. Porque, do mesmo modo que Jacques-Alain Miller não quis fazer
uma biografia que “mimetiza a ciência”54 e a objetividade, e em vez disso buscou pequenos fatos,
detalhes, bagatelas que testemunham uma ética, cada cena dançada é a lembrança encarnada do modo de
ser da coreógrafa.

Um estilo que, como cada dançarino testemunha, tinha como efeito revelar o desejo. Os mais tímidos
haviam encontrado a audácia, os mais frágeis uma potência incomparável. Ressoando com o “não ceder
em seu desejo” de Lacan, o filme se fecha sobre esta frase de Pina Bausch: “dancem, dancem, senão



vocês estão perdidos”.
 



AS MULHERES ANALISTAS

Elisa Alvarenga (AMP/EBP)

O título deste trabalho é extraído de uma expressão de Lacan na “Conferência em Genebra sobre o
sintoma”. Após reafirmar que a mulher é o sintoma do homem, ele diz, com sua ironia habitual, que a
diferença entre homens e mulheres se deve ao fato de que as mulheres compreendem muito bem que o
homem é uma “ave rara” [drôle d’oiseau]. “Deve-se julgar isso entre as mulheres analistas. As mulheres
analistas são as melhores. São melhores que o homem analista”.55 É curioso notar que ele diz mulheres
analistas, no plural, e homem analista, no singular. Isso nos remete ao título de um texto e de um livro de
Dominique Laurent, El analista mujer. Ela não diz “a analista mulher”, mas sim “o analista mulher”,
apontando a função do analista aí em questão.

Por outro lado, quando nos referimos, em psicanálise, ao masculino e ao feminino, estamos falando de
posições sexuadas, e não do sexo anatômico como tal. Existem particularidades na maneira como homens
e mulheres podem se situar nas fórmulas da sexuação elaboradas por Lacan e, antes delas, na relação
com o falo, significante tomado por Lacan como o semblante por excelência.

Haveria diferença entre homens e mulheres na relação com os semblantes, seja na posição de
pacientes, seja na de analistas? Lacan, com suas provocantes afirmações em 1980 sobre as “mulheres, as
melhores analistas, quando não as piores”,56 nos desafia a escutar, para além de sua ironia, as diferenças
que nos podem ensinar sobre a dificuldade, tanto de homens e mulheres, em lidar com o que chamamos
de feminino. Situar-se na posição feminina não é, como mostrou Freud, tão simples, nem mesmo para os
analistas.

As mulheres teriam talvez mais flexibilidade que os homens para suportar o lugar de objeto que lhes é
designado no fantasma de seus pacientes, quando não se acreditam esse objeto. No entanto, em “A
terceira”, Lacan diz que é especialmente difícil, mais difícil para uma mulher que para um homem, ser
semblante do objeto a, pois que ocasionalmente a mulher seja o objeto a do homem não significa que ela
goste de sê-lo. Para ser seu semblante, ele sublinha, há que ter condições.57 E mais ainda,
acrescentaríamos, ser semblante de objeto é ser semblante de dejeto, no lugar do silêncio, como propõe
Lacan.58

Para Hebe Tizio,59 Lacan sempre situou a resistência do lado do analista, e ter condições de ser
semblante de objeto a, tal como enuncia, quer dizer saber dar seu consentimento à posição de objeto,
enquanto responder à demanda seria uma atuação dessa dificuldade. Éric Laurent,60 ao comentar a frase
de Lacan nos diz que, uma vez que ele parte do objeto a para abordar o gozo, e não mais do gozo fálico,
parece normal considerar o fato de ser portador do falo como um obstáculo a “fazer semblante” de tê-lo.
No entanto, se ele faz supor que uma mulher estaria em melhores condições de fazer semblante que um
homem, é para melhor colocar em dúvida essa opinião.

Jacques-Alain Miller, nas Conferências de Buenos Aires que intitulou De mujeres y semblantes,61

lembra-nos que às vezes as mulheres precisam de uma análise para inteirar-se do saber que se lhes
supõe. Elas encarnam na cultura, como dizia Freud, os sujeitos que se preocupam com a sexualidade, o
amor, o desejo e o gozo. A posição de objeto a lhes vai bem, enquanto exige flexibilidade em relação ao
fantasma do outro. O analisante visa no seu analista o “parceiro do seu fantasma” e o analista suportará
escutar o mais inconfessável para um sujeito encarnando esse objeto precioso que o analisante crê que
ele detém, sem fazer objeção ao fantasma.62

O desejo masculino se sustenta de semblantes falicizados — Ф (a). Os objetos são tomados no
parêntese do Falo e, ao atravessar os distintos níveis do fantasma e reduzi-lo ao osso, a função fálica



torna-se mais insistente. Na escritura do desejo feminino, ao contrário, pode-se ler — Ⱥ (φ)63 — sua
relação com Ⱥ, por um lado, e com o falo, por outro. Não figura aí o objeto pulsional. Quando se
desdobram as vias de seu desejo, uma mulher pode ter acesso a Ⱥ, ou seja, a saber que o Outro não
existe: é nisso que as mulheres são mais amigas do real, mas também mais afeitas ao cinismo, o que pode
dificultar sua relação com os semblantes.

O final da análise que reconhece o falo como semblante, em que é semblante em relação ao gozo, diz
Miller, está do lado da sexualidade feminina. Se escapa da inscrição do lado do falo, e de usar o postiço
para esconder Ⱥ, o desejo de uma mulher a conduz ao Outro barrado, enquanto no homem a função fálica
faz obstáculo à sua redução ao semblante. Há, portanto uma incidência da diferença sexual quanto ao
fantasma, com pregnância especial na sexuação do homem. As mulheres podem se agarrar ao falo para
evitar a emergência do Outro gozo — nome dado por Lacan ao gozo feminino — mas, para elas, o falo é
um semblante.

No Seminário 10, Lacan afirma que o discurso pelo qual as mulheres devem suportar-se como objeto
do desejo lhes daria certa facilidade para a posição do analista. A mulher, ele diz, parece compreender
muito bem o que é o desejo do analista. A função do objeto a tem o mesmo papel para elas e para os
homens, mas interessar-se pelo objeto como objeto do desejo do Outro é menos complicado para elas. A
falta, o signo menos pelo qual está marcada a função fálica, e que faz com que, no homem, sua ligação ao
objeto deva passar pela negativação do falo e pelo complexo de castração, não seria para a mulher um nó
necessário. É justamente ao desejo do Outro como tal que ela é confrontada. O objeto fálico vem para ela
em segundo lugar, na medida em que tem um papel no desejo do Outro.64

Jacques-Alain Miller formaliza isso no seu curso “O parceiro sintoma”, quando situa o parceiro
masculino como objeto a — fetiche e mais-gozar. Do lado feminino, o parceiro do amor é o Outro
barrado, que dá origem à erotomania feminina. Por outro lado, o homem portador do falo é também
parceiro do desejo.

Recorrendo ao Seminário 20, vemos que a mulher se divide em seu gozo e tem acesso, para além do
gozo fálico, ao gozo feminino. Para ela, o objeto está presente por acréscimo, e não por ligação com a
falta, como ocorre no homem. Ou seja, para a mulher, é o desejo do Outro que interessa. Lacan já havia
mesmo falado do narcisismo do desejo feminino, que se agarra ao narcisismo do eu: enquanto no homem
o objeto é a condição do desejo, para a mulher o desejo do Outro é o meio para que seu gozo tenha um
objeto conveniente.65 Sua angústia surge diante do desejo do Outro, que ela não sabe muito bem o que
cobre. E é por isso que Lacan diz que mulher é muito mais real e verdadeira do que o homem.

Para Lacan, a mulher se apresenta com a aparência do vaso, um continente vazio, e é isso que engana o
parceiro: ele imagina que esse vaso pode conter o objeto do seu desejo. Se Lacan manteve, ao longo dos
anos, a diferença entre mulheres e homens na função analítica, e a sensibilidade feminina com o
semblante — que tem por função velar o nada —, sabemos que essa posição não é dada a uma mulher
desde o início, pois ao entrar em análise ela está em posição de sujeito dividido, marcado pelo falo.

A história da psicanálise mostra que a facilidade das mulheres para se aproximarem do inconsciente é
maior do que a dos homens. Se Freud pensava que as mulheres ficavam agarradas ao Penisneid, Lacan
mostra que, para além da demanda fálica, elas têm que se haver com uma falta de significante no Outro
para nomear o seu gozo. Esse gozo além do falo interroga, especificamente, a posição feminina. Ir além
da dificuldade de um sujeito com sua mãe, assim como ir além da dificuldade de um sujeito com o seu
parceiro castrado, implica em atravessar os escolhos da devastação, significa ir além do (- φ), ou do falo
como solução à mão, e bordear S (Ⱥ).

O analista mulher não deve identificar-se com o lugar que lhe é designado pelo fantasma, mas apontar
a diferença radical entre S (Ⱥ) e a. Isso permite distinguir o pai e o S1 do sujeito e acentuar de outra
maneira a posição feminina. Por um lado, o analista, homem ou mulher, deve poder separar-se de seu S1



e recolher o objeto a como seu agalma, semblante de ser, causa de desejo. Por outro, não há nome de
gozo definitivo: é o que traduz S (Ⱥ). É assim que entendo a proposição de Lacan segundo a qual a
análise é uma leitura do nãotodo.66

Se Freud já havia demonstrado a especificidade da mulher como analisante, devemos a Lacan não ter
esquecido a especificidade da mulher na função analítica. Não se trata de discutir se as mulheres são
melhores ou piores do que os homens nessa função. A autorização feminina na psicanálise é tanto maior
quanto a não existência da mulher, pois o analista, como a mulher, só existe um por um.



SÓ COM SEU GOZO

Elizabete Siqueira (AMP/EBP)

Esta leitura do pequeno grande romance de Françoise Sagan intitulado Bom-dia, tristeza (1954) visa
exemplificar e articular duas proposições de Lacan: uma, recolhida no Seminário “Mais, ainda”, “a
mulher não é toda, há sempre alguma coisa nela que escapa ao discurso” (LACAN, 1985: 46); a outra, no
Seminário “O sinthoma”, “há uma barra que algumas mulheres saltam” (LACAN, 2007: 123).

No Seminário 4, “A relação de objeto”, Lacan (1995: 432) indica a leitura desse romance por
considerar que ele mostra as profundas mudanças nas relações entre o homem e a mulher que iriam se
produzir no decorrer de um período que nos separa do tempo de Freud, e que tem a ver com o
afrouxamento da organização patriarcal e com a ascensão do feminismo.

O romance conta a história de um pai jovem, viúvo, que vive em estado de cumplicidade com sua
filha, à qual faz confidências sobre suas múltiplas conquistas. Ele a considera uma gata selvagem e ela o
chama de fauno. O produto da associação entre a gata e o fauno é uma vida dedicada aos prazeres
mundanos, ao álcool e às conquistas. Ele se dirige à filha como seu velho cúmplice, no masculino,
deixando clara, por esse aposto, a ausência de disparidade subjetiva, a equivalência dos lugares e a
inoperância da metáfora paterna como dispositivo que faz limite ao gozo.

A gata selvagem deixa claro que o fauno desdenha dos S1 organizadores do discurso do mestre, e que
foi com ele que ela aprendeu o gosto pelos amores rápidos, violentos e passageiros. Ele ensinou-lhe a
recusar sistematicamente as noções de fidelidade, gravidade e engajamento, demonstrando, dessa forma,
o desdém da época para com o discurso do Outro e, consequentemente, o desprezo pelo semblante.

Entra em suas vidas um terceiro, na forma da Outra mulher, mulher de princípios e portadora de uma
tranquilidade intimidante. Somente após a entrada da Outra tomamos conhecimento, pela primeira vez, do
nome próprio da jovem protagonista, Cecília. É Ana quem a chama por seu nome próprio, e não pela
nomeação de gozo do Outro parental, e por este apelo, mesmo, funciona como terceiro entre Cecília e seu
pai. Funciona como barra e, por isso, Cecília a odeia. A partir daí, é preciso eliminar esse Outro que a
separa do gozo fantasmático e especular de ser o duplo do seu pai: Cecília urde um plano mortal para
eliminar essa mulher imaginariamente completa.

Ana inaugura sua participação no triângulo com uma questão: “Onde está o chefe desta família?”
Ausente. É também ela quem o nomeia pela primeira vez por seu nome próprio: Raimundo. Na sequência
de suas memórias, Cecília afirma que o gosto dos prazeres fáceis é a única face coerente de seu caráter, e
que seu princípio de vida é que “o pecado é a única nota colorida que subsiste no mundo moderno”.
Cecília é uma garota para quem o Outro não existe, a quem o pai inspirou um cinismo relativo às coisas
do amor. Em uma única frase, ela resume de maneira impressionante o desprezo pelo I (A): “Idealmente,
eu busco uma vida torpe e cheia de baixezas.”

Idealiza e realiza o plano de fazer Ana, então noiva de seu pai, encontrá-lo com outra mulher. Tal
encontro a deixa transtornada, e a leva a um acidente de carro com viva aparência de suicídio. Segundo
Cecília, após o funeral de Ana, a vida recomeça como antes; quando se encontram ela e seu pai, riem
juntos e falam de suas conquistas.

A. Kojève (1984 [1956]) considera essa figura do feminino como o protótipo “desse inenarrável
mundo ainda novo e último em data, que é mesmo o nosso e que, como se sabe, tem por característica
específica o fato de que não existem mais nem verdadeiras guerras nem mortes gloriosas”. A gata e o
fauno nos mostram claramente um ataque ao Ideal do Eu enquanto constelação de insígnias responsáveis
pela transmissão de valores familiares e sociais e, por dizer da filiação e do lugar de cada um no laço



social, sustentáculo do narcisismo do sujeito.
Em Cecília, essa carência tem como efeito uma errância e falta de lastro que lhe permitem fazer face

ao estado melancólico que ela mesma descreve em sua última fala, com a qual a autora termina o livro:
“Somente quando estou na minha cama, à aurora, somente com o barulho dos carros em Paris, minha
memória me trai: volta aquele verão com todas as suas lembranças. Ana, Ana! Repito este nome bem
baixinho e muitas vezes na noite. Algo me toma e eu acolho por seu nome, de olhos fechados: Bom-dia,
Tristeza” (SAGAN, 2001: 154).

Bom-dia, tristeza é o nome próprio do gozo, signo do Um só que resiste a ser trabalhado pelo
semblante e pelo discurso, daquilo que o gozo feminino tem de compacto e não barrado pelo significante,
outro nome do desterro do laço.



O SILÊNCIO DAS MULHERES67

Esmeralda Miras (AMP/EOL)68

O problema do masoquismo feminino e seus semblantes

Começo pelo assombro de Sigmund Freud. O que para Krafft-Ebing foi um tema de catálogo, para ele
converteu-se em problema. Ele dirá: “Enigma incompreensível, narcótico do guardião da vida anímica
(1924)”.69 Também certifica que “não sabemos qual é o caráter qualitativo do fator que leva a esse
estado de coisas”.70

Segundo Éric Laurent, quando abordamos o tema do masoquismo nos textos de Freud, não importa
quantas vezes o tenhamos feito, sentimos a dificuldade de quem o lê pela primeira vez; e acrescenta que
só se pode discutir o masoquismo com certa calma nos círculos psicanalíticos devido à polêmica que
produz aquele que o vincule à feminilidade.71

O silêncio de Justine

O ensaio de Octavio Paz, “Al paso”, em Cárceles de la razón,72 recria o clima de conversa e produção
de ideias que existia entre os intelectuais e artistas que frequentavam as ruas e os bares latinos na Paris
de 1945 — uma Paris existencialista, marxista, surrealista e relacionada à psicanálise.

Paz encontrara a obra de Sade estimulado pelos amigos surrealistas que a promoveram à literatura,
mas foi o comentário de Paulhan que o capturou. Como Freud, este se reconhecera no assombro. Jean
Paulhan vai dizer-lhe que sabemos dos abusos físicos que os libertinos cometeram no corpo de Justine,
mas não sabemos o que ela sentia: Sade não diz uma palavra sobre isso. Paulhan interpreta esse silêncio
como uma confissão involuntária e conclusiva — o segredo de Sade se chama Justine. Afirma, então, que
o filósofo do sadismo era masoquista.

Octavio Paz se comove com essas afirmações, fica preso a elas e parte em busca de um novo encontro.
Então, sobre a conversa que manteve com Jean Paulhan, tempos depois, no Parque Montsouris, nos diz
que “deixava de ser um intercâmbio de trivialidades ou o vão duelo entre espadachins e se convertia num
jogo misterioso que consistia na busca de um tesouro secreto. Um tesouro, frequentemente, explosivo”.73

Paulhan insistia, então, que não acreditava no masoquismo, já que para ele era uma fantasia, uma
invenção de psicólogos — se o masoquista goza ao sofrer, ele realmente não sofre. Octavio Paz tenta
imitá-lo, e lhe diz, insinuante, sobre a História de O, que talvez o segredo de O e de sua autora esteja no
silêncio com que sua personagem se entrega, mas Paulhan lhe responde que não, que em O se trata de uma
devoção. Ela era uma santa. “Talvez”, murmurava o professor, “o masoquismo... seja uma ideia”.

“Todos sabemos que gozar e sofrer são palavras que designam estados ambíguos, indefinidos, que se
confundem com frequência. Não há sentimentos nem sensações quimicamente puras, o masoquista se
desdobra e é, simultaneamente, o cúmplice de seu carrasco e o espetáculo de sua própria humilhação, o
objeto convertido na cena de si mesmo, é a orelha ávida que acolhe o grito doloroso e a boca que o
profere”.74 Essas são as reflexões que obteremos de Octavio Paz após seus encontros com Paulhan. Ele
as escreverá ao retornar da Índia, anos depois, quando, pesaroso, não mais encontrará o escritor de La
dicha en la esclavitud.75

O tesouro secreto e explosivo talvez seja a radicalidade do masoquismo em relação ao sadismo, que
Freud já vislumbrava no segundo tempo de “Bate-se numa criança”.76



O silêncio de O

Logo apoiou a mão na cintura para obrigá-la a oferecer-se melhor e lhe ordenou separar um
pouco mais os joelhos. Ela obedeceu sem dizer palavra.77

Em suas “Conferências de introdução à psicanálise”, Freud dirá que “o masoquismo é um vínculo íntimo
da feminilidade”.78 Ele cria a categoria do masoquismo feminino, mas em 1924, por exemplo, o ilustra
com casuística masculina, paradoxo que eleva o feminino e masculino ao caráter de ficções ou
construções que ultrapassam o terreno da anatomia. Freud tratará desse assunto pelo caminho da pulsão,
que não terá um único fim nem um único móvel, resultando nas variações que configuram a sexualidade;
mas que logo o explicará pelo efeito da estrutura.

As posições do menino e da menina com relação a seus pais e suas identificações serão a herança do
Édipo e o que determinará sua sexualidade. Para pensar esse problema do feminino e do masculino,
Lacan avança para além do Édipo, do mito, para além da estrutura, formulando posições em ato, “quem
se faz de que” ou lugares lógicos que não serão complementares ou simétricos. Não se trata de ativo ou
passivo, de ter ou não ter, de opostos; mas de suplemento, por fora do incompleto e de exterioridades que
podem fazer-se interiores. Será justamente pelo gozo suplementar que ele tentará explicar o fenômeno do
feminino, nem mais, nem menos: não completa nem descompleta, está num outro lado. Mas esse outro
lado não tem medida, não se inscreve em função do falo, não se cifra nem se diz.79

O silêncio da rainha

No início do debate sobre a sexualidade feminina que coloca em Posições femininas do ser, Éric Laurent
indica “o silêncio da rainha” no texto de Poe, “A Carta Roubada”: “Giraremos em torno do laço
estabelecido de maneira constante por Lacan, entre a posição feminina e a estrutura da letra”.80 De fato,
se o falo como significante distribui para um e outro sexo as modalidades da castração, a parcialidade do
sexo feminino com relação à letra, localizada separada a partir dos textos dos anos 1950, levará à tese de
que, para além do Édipo, é a partir de uma identificação com a instância da letra que se joga a
possibilidade mesma da existência de dois sexos, para além da anatomia, introduzindo o enigma da
relação da mulher com seu signo.

Lacan ressalta o silêncio da rainha, “pois este signo é sem dúvida o da mulher, pelo fato de que nele
ela faz valer seu ser. A rainha imóvel na sombra é o objeto a a ser destruído pelo homem de ação”:81

aqui ele equipara a posição da rainha à do analista.

O problema

Em 1958, Lacan o aborda numa seção de sua conferência “Sobre a sexualidade feminina” que vai chamar
de “desconhecimentos e prejuízos”, título que duplica o caráter problemático. Ele se pergunta: “Podemos
confiar que a perversão masoquista se deve à invenção masculina para concluir que o masoquismo da
mulher é uma fantasia do desejo do homem?”82 — uma tensão de ideias que pode ser tratada pelo
paradoxo de que um sujeito se ofereça como objeto.

Creio que esses três tipos de silêncio que destaquei, o de Justine, o de O e o da Rainha, constituem três
formas distintas de oferecer-se como objeto: Justine, objeto da vontade de Gozo do Outro, para dividir o



parceiro, angustiá-lo e levá-lo mais além do prazer bruto da natureza (como disse Reik, vai em direção à
vitória pela derrota83); O, uma história de devoção, como assinala Paulhan, como objeto ao desejo de seu
parceiro por amor, e em uma mascarada feminina que crê no semblante, ela também se beneficia.

Finalmente, o analista, que em seu silêncio se oferece como semblante de objeto — fazendo-se de
morto para que o outro jogue —, é colocado, desde o início dos trabalhos de Lacan sobre a direção do
tratamento, como o outro lado: localiza, claramente, o agente no lugar de objeto, semblante causa do
sujeito analisante.

Essa posição de objeto para o outro, logicamente feminina segundo as fórmulas da sexuação, foi
percebida por Freud. Por estar dramatizada no masoquismo, fica difícil distingui-la, acrescentando-se o
fato de que, segundo Lacan, “nem todo o pulsional da mulher é drenado pelo fálico” num excesso que
complica tudo ainda mais, embora ser tudo para o outro não seja o mesmo que ser o Outro para o outro.

Estamos, então, no terreno da alteridade da posição feminina, sobre a qual se viram ou não os sujeitos
de ambos os sexos entre a feminilidade, o masoquismo e o enigmático masoquismo feminino — uma
posição evocada pelo silêncio, que adverte o impossível de dizer.



PAPO DE GAROTAS

(DE QUENTIN TARANTINO E DO FETICHISMO HIPERMODERNO)84

Gérard Wajcman (AMP/ECF - Paris)85

Desde a antiguidade as artes são representadas por mulheres. Seja o que for que pensemos, acharíamos
bem estranho um louro grandão ou um moreno franzino simbolizando a Dança ou a Música: é o papel das
musas, filhas de Zeus e de Mnemosyne. Desde Platão, contamos nove musas. Para além desse privilégio
de sexo, quero somente sublinhar que se o Canto Lírico e a Eloquência têm uma musa, uma arte como a
Pintura não tem, estranhamente, nenhuma. É também o caso do Cinema, elevado, contudo, à categoria de
sétima arte.

No entanto, diferentemente da pintura, aceitamos a ideia de que há musas do cinema. Ou, pelo menos,
musas no cinema. O cinema seria uma indústria de musas. Porém, contrariamente às musas inspiradoras,
que permanecem à sombra do artista, no cinema as musas estão na tela. Assim, as mulheres são ao mesmo
tempo uma causa e o objeto do cinema.

Escolhi o cinema por ser uma arte em si mesma bastante fetichista. Embora nosso mundo que
transborda de objetos seja um gigantesco convite ao desenfreamento, não vemos nada verdadeiramente
novo, em termos de perversão, se aproximar no horizonte, salvo talvez essa questão que parece tomar
forma hoje em dia: será que as garotas-fetiche de antigamente começaram a se transformar nas novas
fetichistas? Parece-me que o cinema, e especialmente o olho clínico de Tarantino, convoca nosso olhar
nessa direção.

O próprio das mulheres no cinema é que elas não são simples objetos, mas causas. Como causas, seu
primeiro efeito é fazer falar. Mas, no cinema, as mulheres não apenas fazem falar: elas também falam.
São causas que conversam. E especialmente em “Death Proof” de Quentin Tarantino.

Tarantino, cineasta do gozo do blablablá

Mencionamos “Girls Talk” em inglês, e, em certo sentido, Tarantino filma isso em “Death Proof”. Mas,
para ele, não se trata de uma fala fútil; é um jorro, uma cascata. Nesse sentido, quase num jogo de
palavras em francês, não me surpreende que Tarantino tenha feito de certas garotas de “Death Proof”
cascadeuses, isto é, dublês, stuntwomen — as stuntwomen da fala (na realidade, é sua mulher que atua e
faz suas próprias cenas complicadas no filme): quero dizer que a fala das garotas consiste propriamente
em um ato.

Não se deve entender isso no sentido do enunciado performativo de Austin, uma fala que equivaleria a
um ato. O que interessa a Tarantino não é o ato de linguagem, a ideia de agir sobre o real com palavras.
Nos seus filmes, age-se sobre o real com tiros de fuzil ou golpes de sabre. O intercâmbio de palavras não
substitui o gunfight. Em Tarantino, a fala é um ato do corpo, uma irrupção corporal.

Lacan falava do gozo do blablablá. Tarantino é o cineasta desse gozo. Para ele, o enunciado fundador
não é “quando dizer é fazer”, mas sim “quando falar é gozar”. Nesse sentindo, as garotas de “Death
Proof” levantam uma pergunta: será que falar de sexo não é tão bom quanto o sexo? A fala faz gozar, mas
ela não pode dizer o gozo. Eis porque a fala é tão abundante no cinema de Tarantino: fala-se tanto assim
porque a palavra não pode alcançar o que ela visa. Por isso, as garotas de “Death Proof” incitam sua
amiga a contar detalhadamente uma cena sexual:



“O que vocês fizeram?”
“Não há por que alertar as mídias. Esfregamo-nos vinte minutos no sofá. Três vezes nada.”
“E os caras aceitaram?”
“Três vezes nada é melhor que nada.”
A seguir, ela deve descrever:
“Na tua casa ou num hotel? Sentados ou deitados? Quem estava por cima?”
“Era eu que o montava.”
Depois, diz que ela o botou para fora e que ele se pôs a chorar. As garotas riem. Tarantino filma as

garotas que falam e que riem. Isso revela o que são os garotos: aquilo do que as garotas falam e que as
faz rir.

Papo de garotas e massagem no pé

Tarantino descreve a esse respeito uma diferença decisiva entre as garotas e os garotos: há o Girls Talk ,
as garotas que gozam falando, não há o Guys Talk . Num artigo, Pascal Bonitzer destacava em “Pulp
Fiction” um momento crítico em relação a isso, um break point. É o episódio em que Vincent (John
Travolta) mata um cara enquanto fala com ele, sem querer. É a invenção do crime-lapso: o lapso que
mata. Em Vincent, o ato transborda a fala, enquanto nas garotas, o transbordante é a fala.

Em “Pulp Fiction” existe uma terceira via, a de Jules (Samuel L. Jackson): no final, ele, que escapou
por milagre da morte, decide entregar sua arma, tornar-se monge e se consagrar às Escrituras. Jules faz
então a escolha do Verbo contra o ato. Essa conversão vale como castração, ele renuncia ao gozo do
corpo — ainda que seja para a morte.

As garotas de “Death Proof” não renunciam a nada, nem à palavra, nem ao ato, nem ao corpo, nem à
morte. Não só não renunciam a nenhum gozo, mas buscam ainda inventar novidades.

Em “Pulp Fiction”, além de atirar, o gozo dos rapazes ocorre em outro ato, o foot massage, um ato
fetichista, mas em palavras — fala-se dele, embora jamais o vejamos sendo realizado. Apenas um não
goza com isso: Jules. Massagem dos pés é o que ele fez em sua mãe. Evidentemente, não se trata para ele
de falar de cócegas ou de foot massage como de um prazer, menos ainda como de um jogo perverso.

Heroínas, as novas perversas

Tarantino, um lacaniano rigoroso, desdobra seus filmes exatamente entre os dois polos que, para Lacan,
sustentam o fio do gozo: “Isso começa com as cócegas e termina com a labareda de gasolina”.86 E isso,
ao ponto de se poder acreditar que Lacan falava aí dos filmes de Tarantino.

Para compreendê-lo, é necessário pensar como “Kill Bill”, um filme poderia ter como subtítulo: Todo
poder às garotas! É o que finalmente diz seu título — levando a pensar que todos os rapazes se chamam
Bill. É preciso valorizar plenamente o fato de que Tarantino escolheu para o papel David Carradine,
herói nos anos 1970 da célebre série televisiva “Kung Fu”. Uma Thurman o mata graças a uma técnica
secreta que faz explodir seu coração: ela é mais forte do que ele, o herói dos anos 1970 abatido pela
garota dos anos 2000. Esse filme anuncia que as garotas são as novas heroínas. E essas heroínas são as
novas perversas.

Tarantino é evidentemente um perverso polimorfo: ele ama os pés das garotas. Assim que começam os
créditos de abertura de “Death Proof”, vemos os pés nus das garotas perfeitamente enquadrados,
pousados na praia na frente do carro. Percebemos claramente que é para dar prazer aos garotos. A
massagem nos pés não é necessariamente o truque das garotas: elas praticam a massagem da fala. Mas o



que faz de Tarantino um cineasta importante é que, como Hitchcock, é um perverso que não se ignora,
sabe exatamente onde está o seu desejo. Filma garotas que lhe dão prazer como quer, mas diferente de
Hitchcock, tem na cabeça a seguinte questão: o que faz as garotas gozarem? Pelo que são “fissuradas”?

Pela Talk Massage , seguramente; os rapazes, sem dúvida, mas também os carros. O fetichismo dos
carros é, normalmente, um truque dos caras. Vejamos que elas se apropriam das perversões deles — é o
que “Death Proof” relata. Sabemos que o fetichismo feminino é raro. Como o fetichismo repousa na
denegação da castração materna, esse diagnóstico é frequentemente reservado para os homens, pois,
como diz Freud, as garotas estão bem situadas para saberem o que não têm. Ao mesmo tempo, rapazes e
garotas estamos todos submersos num fetichismo generalizado e industrializado. Freud explicava como
os objetos circulam por metonímia, como substitutos do falo materno — substituindo um objeto que não
existe por outro. Hoje em dia é legítimo se perguntar: a própria ideia de uma clínica do fetichismo ainda
faz sentido num mundo submergido pelos objetos? All the world’s a market , and all men and women are
merely consumers. Condenado ao consumo, o fetichismo tende a tornar-se a norma social.

A encarnação do Zeitgeist feminino

O cinema é mais atento ao cingir essa novidade clínica do objeto do lado das mulheres. Sempre teve essa
capacidade notável de descrever as mulheres capazes de figurar modelos, construir paradigmas. É a
única arte na qual as mulheres podem surgir encarnando o que eu nomearia de Zeitgeist feminino, o
espírito da mulher do tempo. Nos anos 1960, quando se sai do pós-guerra, é evidentemente Brigitte
Bardot que encarna a mulher em voga — quer dizer, a mulher dos tempos por vir. Brigitte Bardot é a
mulher que anuncia a era dos objetos e do gozo liberado. E também de uma nova liberdade para as
mulheres.

Essa nova mulher nasceu em 1956, em “E Deus criou a mulher”, de Roger Vadim. Está mesmo à frente
do novo cinema: o novo cinema e a nova mulher vão se juntar em 1963, em “Le Mépris” de Godard.
Camille é a nova mulher, não somente uma nova imagem de uma mulher bela e livre, mas uma mulher
inédita — uma mulher que menospreza um homem. Existia o formidável romance de Moravia, mas a
literatura não poderia bastar para criar essa figura, era preciso um corpo real, era preciso Bardot. O
espírito do tempo é um corpo, e Bardot teria sido esse novo corpo, esse espírito de corpo. Uma nova
mulher é uma mulher que mostra uma nova maneira de gozar. A questão se coloca hoje em dia assim:
onde está a Miss Zeitgeist 2012?

Cada uma das Misses Zeitgeist é a encarnação em um dado momento da pergunta feita por Freud: “O
que quer a mulher?” Sabemos que essa foi, para ele, “a grande questão”. Isso nos leva a pensar que era
uma questão para sempre sem resposta, é isso que haveria de eterno nas mulheres, questão que elas não
cessariam de colocar para os homens. A potência dessas mulheres sintomas-do-tempo no cinema é
encarnar essa pergunta em uma época, enigma colocado para os homens, o que implica certa ameaça, já
que a questão de saber o que quer uma mulher está enodada a outra: saber o que ela quer de nós. É a
questão de Godard em “Le Mépris”. O que ela quer de nós nos anos 2000?

“Kill Bill” é a história de uma garota vestida de couro que roda de moto e maneja o sabre. Eis a figura
da nova mulher. Tarantino mostra uma mulher que se apropriou da arma dos homens, e a arma dele é Uma
Thurman, encarnação da nova mulher do século XXI. Diante dessa arma hipermoderna, todos os homens
passam a se chamar Bill. Não os idiotas, os homens desarmados. Uma nova figura de homem se esboça:
um homem a serviço do gozo das mulheres. Em “Kill Bill”, Beatrix ainda espera alguma coisa; em
“Death Proof”, as garotas não esperam mais nada, dizem sim ou não, vem ou cai fora. São elas que
comandam.

Tudo o que uma garota espera de um rapaz é precisamente o que Butterfly diz a Dov: “Você tem dois



trabalhos: beijar-me bem e manter meus cabelos secos”. O homem não é mais o portador de sabre, é um
portador de guarda-chuva.

O êxtase hipermoderno e o fetiche dessacralizado

Deveríamos dar ao novo homem o nome de Sexy Boy; um rapaz que finalmente não passaria de um sex
toy vivo. Estamos na época do sex toy — um objeto de gozo que só serve às mulheres, faz as mulheres
gozarem e isso as faz rir. Por isso, Stuntman Mike (Kurt Russell) é um modelo prescrito, como diz
Butterfly: “uma raça de homem que não existe mais”. Stuntman Mike não é um rapaz que faz as garotas
gozarem e rirem, é o homem que mete medo. Aliás, ele pergunta a Butterfly:

“Eu te meto medo?”
Ela sinaliza que sim.
“É minha cicatriz?”
“É teu carro.”
“Ah, eu sei”, diz Stuntman Mike, “é o carro da mamãe.”
Além do objeto fetiche do filho estar ligado diretamente à mãe, é preciso sublinhar que esse diálogo

joga em inglês com um trocadilho tríplice entre scare [provocar medo], scar [ferida ou cicatriz] e car
[carro]. Mas para as garotas de hoje, esses motorizados bombados são modelos vintage: metiam medo
antigamente, mas não às garotas de hoje. Porque, para as garotas de hoje, um rapaz não passa de um sex
toy vivo. Nessa visão utilitarista, um carro e um rapaz são mais ou menos a mesma coisa.

Evidentemente, há uma clara vantagem para o carro grande, que despenteia, mas beija melhor — esta é
a constatação feita no filme: jamais nenhum homem beijará melhor do que um Dodge Challenger 1970
com motor 4x4. As garotas não pouparão esforços para tê-lo. E esse aí, não qualquer outro, é o que
permite rapidamente localizar o objeto de desejo.

O que interessa a Tarantino é mostrar o que faz as garotas gozarem, e isso lhe diz respeito
pessoalmente. Porque se o que faz as garotas gozarem é se esticar sobre o capô fervente de um carro
rodando a 150 km por hora numa estrada estreita, Zoe Bell, a atriz que se joga no ar sem dublê, é agora
sua mulher. Essa cena é o êxtase hipermoderno: um corpo-a-corpo direto de uma mulher com uma
máquina, uma sexualidade sem cama e sem homem, e, no lugar do “dardo de ouro“ de Santa Teresa, uma
máquina, uma bomba sobre rodas saída das fábricas de Detroit. Subitamente, descobrimos um fetiche
inteiramente dessacralizado.

As garotas amam muito os carros, mas não creem neles, ao contrário dos rapazes. Elas brincam com
eles, e todo o segredo está aí. Para as mulheres, isso vale para o falo como para todos os objetos que
brilham: elas se apropriam deles. Conhecem a verdade dos semblantes, que não passam de imitações sem
valor. O homem não faz semblante. É, aliás, o que dizia Louise Bourgeois: “Os homens não podem mentir
e, por isso, são tão simpáticos.”

Podemos olhar para isso com lupas hegelianas e ver aí a história de uma saída da servidão. Se
pensarmos a relação dos homens e das mulheres como uma relação de dominação, a liberdade é ganha
não pelo assassinato, pelo fato de matar o matador das garotas, mas simplesmente por mostrar que as
garotas de sandálias são capazes de superar o medo e afrontar a morte. “A vida vale o que somos
capazes de arriscar por ela”, dizia Hegel. Podemos então dizer que as garotas de “Death Proof” são
sobreviventes. São deathproof.87

Mas fazer Stuntman Mike morrer aqui é também matar o fetiche, um velho fetiche de casaco de couro,
óculos escuros e botas de bico fino que roda no carrão da mamãe. “Death Proof” é a história de fetiches
que se transformam em fetiches assassinos. Quando olhamos para esse bando de garotas de sandálias, eu
me pergunto: que cara não teria vontade de se metamorfosear num Dodge Challenger 1970 com motor



4x4? Ao mesmo tempo, os rapazes sabem, daqui para frente, o que as sandálias podem esconder.



O RISO DE HELENA88

Gisèle Ringuelet (AMP/EOL)89

É sabido que Freud era leitor principalmente de Goethe, mas também de Nietzsche. Assim, partindo da
ideia de que ambos os escritores proporcionavam a Freud um saber que se articulava à sua própria busca
e interrogações, interessa-me considerar um sintagma que Freud não desconhecia, e que ambos os autores
utilizaram: Helena, o modelo de todas as mulheres. O propósito é tentar cingir o uso que cada um desses
três escritores formulou sobre o mesmo.

No livro de Goethe, a personagem principal descrê de todo o saber constituído, e é com uma posição
pessimista frente ao mundo que vê em um espelho, como envolta em neblina, a mais formosa miragem de
mulher! Mas é Mefistófeles, o diabo, quem diz, depois do pacto que faz com Fausto: “Com essa bebida
no corpo, logo verás uma Helena em cada mulher.”

Na primeira parte do livro, o amor de Fausto se fixa na personagem de Margarida e a tragédia se
desenrola, produzindo em seu decorrer diversos valores que a nomeiam — de bela mulher a prostituta.
Pouco instruída, e criatura muito inocente, precipita o desejo de Fausto que, dirigindo-se a Mefistófeles
de modo imperativo, diz: “(...) se esta doce jovem não repousa hoje em meus braços, quando chegar a
meia-noite, tudo fica quebrado entre nós.”

Podemos afirmar, como o faz Germán García sobre a distinção amor/ sexualidade,90 que um homem ou
mulher que ama relaciona-se com o amor, e o sexo de uma pessoa a põe em relação com o sexual. Então,
Fausto se dirige ao amor, mas o que há de Helena em Margarida?

É Lacan, ao ler Freud, que estabelecerá uma lógica da vida amorosa e desmistificará a pergunta
formulada por este sobre “o querer de uma mulher”: para Lacan, o objeto a se converte na causa do
desejo e do amor, sendo o que substitui o (-φ) que Margarida encarna, o véu que mascara a própria falta.

Em seu livro O nascimento da tragédia, Nietzsche coloca um novo pensamento trágico que comporta a
existência de duas tendências opostas: o apolíneo e o dionisíaco. Nessa obra, o autor, embora se remeta à
cultura grega, articula uma visão particular de mundo que se opõe a um pensamento religioso — moral
que relega a mentira — e cientificista — medo do pessimismo. Referindo-se aos gregos, Nietzsche
escreve que, a cada vez que o viam, se chocavam com o riso de Helena, imagem etérea e sensual de uma
existência ideal. O riso de Helena é visto por homens que sabem gozar a vida, espetáculo que deixa sem
palavras sua testemunha-espectador. Para Nietzsche, o riso não tenta contra-argumentar, mas propõe-se a
parodiar e dessacralizar.

Ao falar do riso no Seminário 5, “As formações do inconsciente”91 Lacan diz que “se trata sempre de
uma liberação da imagem, e que a gargalhada concerne a tudo o que é imitação, dublagem, sósia,
máscara, e se a observamos atentamente, não se trata só da máscara, mas do desmascaramento (...)”.

Os homens que Nietzsche menciona aparecem como homens privilegiados que, diferentemente da
maioria dos ocidentais, desacreditam de raciocínios religiosos e de princípios universais, e sabem sobre
os semblantes que governam a sociedade. Mas é justamente o riso de Helena — modelo de mulher, a que
desmascara — que os libera de uma imagem onde muitas pessoas ficam aprisionadas.

Se nos remetermos à mítica Helena de Tróia, essa mulher que por sua sedução e beleza causa uma
guerra, nos encontraremos em um contexto no qual — diferente das guerras anônimas atuais — quem luta
conhece seu adversário pelo nome. Na antiguidade, como indica Jacques-Alain Miller,92 a lógica do
“para todos” não estava constituída, porque havia senhores e escravos — a moralidade era dirigida pelos
senhores e para si próprios, não para os escravos. Mas Helena atravessa os tempos e se inscreve na
sociedade de fins do século XVIII (Goethe) e XIX (Nietzsche), para ser mencionada logo depois por



Freud, no começo do século XX, época na qual a ciência moderna, finalmente, impõe o “para todos”.
A citação de Freud “ver Helena em cada mulher” aparece, como indica Bárbara Cassin,93 em uma

carta a Jung datada de abril de 1909. Helena é o nome que indica para Freud o trabalho de interpretação
de seu próprio inconsciente. Para o mestre vienense, o inquietante (real) causa a produção de um delírio
singular, que leva o nome de uma mulher — método que se opõe à hipótese de causalidade eficiente que
Jung estabelece entre ocultismo e psicanálise.

Por que, então, em sua busca por desvendar zonas desconhecidas, esses três autores que atravessam
conhecimentos instituídos escolhem nomear como Helena cada mulher?

Goethe

Na primeira parte do livro, Goethe fala do amor de Fausto por Margarida, que na segunda parte é
substituída por Helena. Ambas funcionam como semblantes que velam um nada. Mas é no início da
segunda parte que se evidencia que o que existe são os objetos agalmáticos e o discurso, o dizer (mesmo
sem falar), uma presença na ausência que se opõe a uma existência tangível, a uma essência.

Descobrimos, como indica Letícia Garcia,94 que no amor está em jogo o não-saber: o amante não sabe
o que lhe falta e o amado não sabe o que tem. O amante é aquele que, carecendo de algo, pode desejar um
objeto precioso, o agalma.

O desconhecimento de Fausto opõe-se ao saber de Mefistófeles sobre as palavras.95 O diabo,
classificado pelo próprio Fausto como um sofista, provoca e ironiza o personagem enamorado que busca
numa mulher algo inapreensível.

O paradoxo de Zenon de Eleia, utilizado por Lacan no Seminário 20, demonstra que Aquiles pode
ultrapassar a tartaruga, mas não alcançá-la, ela é nãotoda sua. Quer dizer, não alcançamos o Outro —
não há Outro gozo — a não ser no infinito,96 de maneira que o espaço entre os sexos requer certas
invenções do amor para tornar possível a suplementariedade entre os sexos.

Nietzsche

Seguindo uma lógica similar, Nietzsche fala do riso de Helena como um signo que desprestigia o
discurso totalizante, mas que, no entanto, é efeito da articulação significante e como tal provoca o desejo
e um saber sobre o gozo. Ao incluir o apolíneo e o dionisíaco como “tendência para...” a possibilidade
de criar (algo novo), introduz os paradoxos como constitutivos de todo ser que fala. Falando em outros
termos, esse autor sabe algo sobre o paradoxo do mentiroso que Lacan utiliza no Seminário 23, O
sinthoma, quando se pergunta: “O que pode haver de mais verdadeiro do que a enunciação ‘eu minto’?”
E continuando, interroga-se: “Quem não sabe que, ao dizer ‘eu não minto’ não se está em absoluto a salvo
de sustentar algo falso?”. “Eu” é, para Lacan, um significante no qual se evidencia o semblante
constitutivo de todo discurso.

Freud

Freud, por seu lado, coloca um inconsciente até então desconhecido, um inconsciente variável que é
inseparável da noção de transferência (Sujeito suposto Saber). Já não se trata de um princípio religioso
nem de uma chave universal, mas, como coloca Lacan, de um saber ligado ao objeto causa, ao desejo, ao
objeto perdido de Freud. O delírio de interpretação, tal como Freud o denomina, implica a novidade



onde um significante articulado com outros faz surgir uma significação até o momento não sabida. Para
Freud, a ideia de modelo está inscrita em um modo de funcionamento (pulsional); mas é só no momento
em que (como Freud mesmo localizou) o sujeito se pergunta sobre a causa de si, que aparece o desejo
(sua divisão).

Surge, como indica Miller,97 um semblante — um semblante operativo cujo saber se marca no ato em
si, mas não se consegue capturar, apreender, como acontece com um conhecimento universitário. Ele
escapa como uma mulher, à qual é impossível alcançar em sua totalidade.

Podemos concluir que, tanto para Goethe quanto para Nietzsche, é uma bebida mágica funciona como
pharmakon, remédio/ veneno,98 e, consequentemente, modifica os que falam e os que se calam. Quer
dizer, ambos investigam como opera a linguagem, como a linguagem pode transformar o outro e a si
próprio,99 e não apenas comunicar ou informar, demonstrando, como posteriormente explicita Lacan, que
o ser é efeito do dizer. Helena opera como metáfora de todo objeto cobiçado, que provoca a guerra e o
amor, mas também — como os três autores indicam — nomeia o objeto de desejo, o gozo falido, e por
isso mesmo os causa naqueles que a percebem, que a escutam, mesmo em sua ausência.



SERIA A MULHER É MAIS ANGUSTIADA QUE O HOMEM?100

Graciela Musachi (AMP/EOL - Buenos Aires)101

Podemos considerar esta pergunta retórica em vários sentidos:
a) damos como certo que não há universal feminino e que nos referimos à posição feminina de um

sujeito, quer dizer, aquele que — com relação aos três tempos da identificação sexuada tal como Lacan a
localiza na primeira aula de ...Ou pior102— decidiu-se por um modo particular de relação com o gozo
(nãotodo fálico);

b) sabe-se que, especialmente em seu Seminário 10, Lacan retoma uma afirmação de Kierkegaard (O
conceito de angústia) sobre o fato de que a mulher se angustia mais do que o homem diante do desejo do
Outro;

c) qualquer mulher, isto é, qualquer ser falante que se localize em uma posição feminina, sabe por
experiência que sua angústia pode estar fora de toda medida;

d) a experiência na clínica mostra que essa mulher se angustia “mais” do que os homens ou, melhor
dizendo, sua angústia não tem uma medida comum com a do homem.

Da parte de Freud não temos uma resposta tão contundente. Temos repetido, particularmente a partir de
“Inibição, sintoma e angústia”, que ele considera a angústia feminina ligada ao temor de perder o amor
do objeto, mas nada diz sobre se isso a torna mais angustiada em suas reflexões originais — “A
neurastenia e a neurose de angústia. Sobre a justificativa de separar da neurastenia certo complexo de
sintomas intitulado “neurose de angústia” (1894), a “Crítica da neurose de angústia” (1895) pode nos
orientar, pois existe nessas reflexões uma invenção freudiana, as “neuroses atuais” — como ele nomeia o
conjunto “neurastenia-neurose de angústia” para diferenciá-lo do conjunto “psiconeuroses”.

Freud propõe essa separação, segundo afirma, porque os dois têm mecanismos e etiologia distintos.
Nosso afã pelo novo ver-se-ia seriamente prejudicado se lêssemos a lista de sintomas desse complexo,
especialmente os que se referem aos ataques de angústia (tanto os rudimentares quanto seus
equivalentes), já que parece extraída do DSM IV, mas, enfim... basta ler o texto. Em resumo, eis o
argumento de Freud: na neurastenia, uma excitação puramente somática acumulada é elaborada
psiquicamente e se converte em libido (é a primeira vez que Freud usa este termo), mas pretende
descarregar-se através da ação menos adequada, a masturbação, e a libido estanca; na neurose de
angústia, a excitação somática acumulada não é elaborada psiquicamente e pretende descarregar-se com
uma ação nada adequada, como, por exemplo, o coitus interruptus. Em ambos os casos a tensão gerada é
a angústia, mas na neurose de angústia existe uma “falta de capacidade psíquica para dominar a excitação
sexual”, já que a psique se conduz como se a excitação fosse um perigo exterior e não produz libido.

“Na mulher, a emergência de um estranhamento entre o somático e o psíquico durante o curso da
excitação sexual é mais rápida e mais difícil de suprimir do que no homem” (grifo nosso) — esta frase é
tudo o que temos de Freud acerca da diferença de que tratamos, mas não é pouco. Vejamos como se
associa ao que agrega o segundo texto: ao refutar as críticas de Lowenfeld, que colocava na conta da
herança a causa desses complexos sintomas, Freud afirma que “existem mulheres afetadas por uma
neurose de angústia congênita. (...) As mulheres desta classe de sexualidade são incapazes de satisfação,
inclusive no coito normal, e desenvolvem a neurose de angústia, ou espontaneamente, ou depois da
emergência de outros fatores eficazes.”

Ao referir-se mais adiante à palavra “congênito”, Freud esclarece que “O fator específico sexual se



torna evidente na imensa maioria dos casos. Em outros (congênitos) não se distingue a herança, mas se
destaca da mesma forma, ou seja, os doentes levam consigo como um estigma aquela particularidade da
vida sexual (a insuficiência psíquica para dominar a tensão sexual somática) que nas demais ocasiões
conduz à aquisição da neurose.”

No texto hoje clássico, “Atualidade das neuroses atuais”,103 Germán Garcia analisa detidamente essa
neurose de angústia, que propõe “uma explosão dos quadros clínicos” e apresenta o somático “como
aquilo que, por carecer de história, não pode ser articulado: o corpo das origens”, para o qual não se
encontra um representante. É justamente em relação às neuroses atuais que Freud cunha a frase que
encerra em si o segredo da psicanálise: “as duas neuroses atuais (...) constituem a facilitação somática
das psiconeuroses e fornecem o material excitante que logo será selecionado e revestido psiquicamente,
de modo que, em termos gerais, o núcleo do sintoma psiconeurótico, o grão de areia no centro da
pérola,104 é formado pela manifestação sexual somática” e por isso trata-se de sintomas “que não podem
ser decompostos analiticamente”.

Fica claro que, para Freud, as neuroses atuais ou, o que dá no mesmo, a angústia no centro do quadro,
como equivalente ao “grão de areia na pérola” psiconeurótica, funcionam como um litoral (para usar o
termo que Lacan apresentaria muitos anos depois) que se atualiza de tempos em tempos como o que, do
corpo, não é representável.

Mas trata-se de responder pela particularidade da angústia nas mulheres, naquelas que se situam como
tais. Nos textos que comentamos, Freud afirmou que: a) nelas a emergência desse litoral é mais rápida e
mais difícil de suprimir; b) em algumas, sua neurose de angústia pode ser congênita, isto é, independente
das contingências da excitação somática; c) tratar-se-ia de uma insuficiência para dominar a tensão
sexual somática com representações.

Por que isso acontece com as mulheres? Freud não diz; recorre à sua experiência clínica para dizer
que verificou em algumas delas uma relação particular entre o corpo e a angústia; por outro lado, não
parece deixar-se seduzir pelas típicas respostas depreciativas de sua época sobre a “debilidade mental”
de (todas) as mulheres (Moebius), ainda que sua linguagem médica seja, sim, a de sua época, e o conduza
a nomear esse “X”, que retrocede à medida que avançamos (como poderá dizer muitos anos mais tarde
em ISA), com o nome de “insuficiência congênita”. Poderíamos evocar novamente Kierkegaard: “Ainda
que a angústia seja mais própria dela do que deste [o homem], a angústia não é, de modo algum, um signo
de imperfeição”.105

Seria a mulher mais angustiada do que o homem? Não há, para cada uma delas, uma medida comum de
angústia, e Freud mesmo o demonstra, ao situar do lado delas uma insuficiência na explicação. Como
consequência, poderia dizer Lacan, a pergunta “se ela é mais angustiada ou não” provém da outra
categoria de discurso.



À LUZ DA SOMBRA: BREVE APONTAMENTO SOBRE “OS MORTOS”, DE JAMES JOYCE
 

Gustavo Dessal (AMP/ELP - Madri)106

É necessário ler “Os mortos”, o último relato de Dublinenses, para entender que, para um
homem, uma mulher — inclusive a sua própria — é sempre o Outro.

Heidegger pensava que a angústia é o sentimento que nos toma quando deixamos de estar distraídos com
as coisas. As coisas do mundo servem precisamente para isto: para nos distrair, para deixarmos de ver.
Não é uma função depreciativa, uma vez que para suportar a vida é preciso que não se veja tudo.

O conto de Joyce começa com isto: as coisas do mundo. Um grupo de pessoas se reúnem para celebrar
o Natal, jantar, dançar, cantar. Conversam, riem, dançam e bebem, cortam um peru, pronunciam
discursos, aplaudem. O relato recria minuciosamente a tumultuada sonoridade do mundo, o ruído de
pratos, mastigação e risos, mas, sobretudo, o rumor das palavras. Joyce parece nos oferecer um
adiantamento incipiente do que mais tarde seria um franco transbordamento, quando, em seu Ulysses, as
palavras se convertem em cometas que escaparam de suas órbitas.

Aqui, em “Os Mortos”, as palavras são sarcásticas, elegantes, cortantes, e muitas vezes, banais.
Parecem carregadas de sentido e nos levam a crer que vão a algum lugar, o que é uma ilusão, uma
miragem, um truque magistral do narrador. Joyce cria uma armadilha para nós, enche a cena com
personagens tão experientes quanto inúteis, uma vez que sua função é meramente a de arbitrar enquanto
comparsas da piada. Somos atraídos por essa cena, nós estamos lá, e nos sentimos imersos na atmosfera
dessa casa, sentados à mesa junto com os outros convidados. Joyce é muito hábil em manejar isso,
domina a técnica metonímica à perfeição, cultivando cada detalhe para que os nossos olhos se encham de
realismo. Finalmente, tudo isso servirá a um único propósito: demonstrar que o brilho das coisas, a
luminosidade do visível, nos torna cegos, e só começamos a ver algo da verdade quando as luzes do
mundo se atenuam.

Eu estava na parte escura do hall, olhando para algo da escada. Uma mulher estava em pé, em cima do primeiro lance, também na
sombra. Eu não podia ver seu rosto, mas podia ver as listras terracota e salmão de sua saia, que na sombra se percebiam preto e
branco. Era a sua esposa.

Eis o primeiro sinal: é necessário abrandar-se a luz para que comecemos a perceber alguma outra
coisa. O segundo sinal virá mais tarde, quando os últimos brilhos da festa tiverem se apagado. O porteiro
pede desculpas pela falta da luz elétrica, e Gabriel rejeita até mesmo a luz fraca de uma vela que lhe foi
oferecida. Tudo aquilo — a ceia, o baile, os risos, as conversas e as despedidas, os vários personagens
presentes — não foi mais do que um truque literário de ilusionismo para levar-nos à única questão que
importa nessa história: ele e ela nessas quatro ou cinco páginas finais. Ele não sabia quem era essa
mulher até que se deu conta: era sua esposa, e ele a redescobre depois de muitos anos, e é quando um
intenso desejo o toma de assalto. É evidente que esse desejo havia surgido a partir da estranha visão na
escada.

Havia graça e mistério em sua atitude, como se ela fosse o símbolo de algo. Ele se perguntou de que poderia ser símbolo uma



mulher em pé na sombra de uma escada, ouvindo a música distante.

Na penumbra, o desejo dele havia capturado o dela, um desejo que, por sua vez, estava cativo de um
mais além que a música o fazia evocar. E se é verdade que o desejo é o desejo do Outro, será ele capaz
de avançar nessa direção? Porque é suficientemente sensível para compreender que há algo que se
insinua para além da intimidade de seus corpos, um signo que aponta para a outra parte, essa outra parte
que só a penumbra pode deixar entrever.

O que somos? O que temos sido?
Nessa hora, no que tinha acreditado triunfar, um ser impalpável e vingativo se volta contra ele,

reunindo forças contra ele em seu mundo impreciso. Que papel infeliz cabia a ele, seu marido, na vida
dela. Uma vez atravessado o limiar do pânico, Gabriel se alivia da dor. A sua pequenez, a sua
vergonhosa insignificância, a ignorância desses anos finalmente descobertos, o haviam devolvido à
visão. “Sua alma se aproximou daquela região onde habita a imensa multidão dos mortos.” Nós já
sofremos por amor, porque havia chegado o momento de compreender que a neve cai para todos,
encobrindo o universo.
 



COMO AS MULHERES AMAM NO SÉCULO XXI107
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Agradeço a Amanda Goya por ter pensado em mim para substituir nossa colega Mónica Marin que,
como sabem, é a pessoa que deveria fazer esta conferência. Veremos o que resultará dessa metáfora, já
que estar no lugar de Mónica converte essa situação, mesmo involuntariamente, em uma metáfora. Vocês
sabem que a essência de uma metáfora é a substituição de um significante por outro, e até certo ponto,
tanto Mónica como eu somos isto, significantes: a prova é que podemos ser substituídos um pelo outro.
Poderia ter acontecido o contrário: que tivesse sido eu o responsável original por esta conferência e que,
por alguma circunstância imprevista, Mónica viesse a me substituir.

Eu disse que somos significantes “até certo ponto” porque, certamente, somos algo mais, somos
parlêtres, seres falantes, o que introduz um plus que é a dimensão do corpo e, portanto, do gozo. Claro
que não podemos adivinhar de antemão os efeitos desta substituição, mas é provável que o fato de que
hoje seja um homem quem fala desse tema, em vez de uma mulher, não seja indiferente.

Homem, mulher, criança — essas categorias não são para a psicanálise mais do que significantes,
significantes afetados pela cultura, ou seja, o que denominamos “semblantes”. O semblante é isto: o
significante na medida em que a cultura o afeta, o transforma, o condiciona, inclusive o inventa de acordo
com as modalidades de gozo que imperam no discurso no qual o sujeito está tomado.

Acreditamos que, por exemplo, a palavra criança designa uma realidade natural, que sempre existiu,
mas isso não é verdade. Os historiadores têm demonstrado que a criança, como conceito ou categoria,
exigiu muitos séculos para se converter, como disse Freud ironicamente, em “Sua Majestade”.

Essa distinção entre as palavras e as essências, que é fundamental para a psicanálise, tem sido
extremamente explorada por alguns modernos estudos feministas e pelas minorias queer, que consideram
que a psicanálise propicia uma dissolução radical das identidades sexuais. Para esses estudos, falar “das
mulheres do século XXI” é um autêntico sem sentido, uma vez que categorias como homem, mulher,
heterossexual, homossexual, não passam de arbitrariedades impostas pelo impulso classificatório e
segregador do discurso do poder.

No entanto, a psicanálise não renuncia a falar sobre a polaridade homem-mulher. Mesmo admitindo
que esses significantes são termos que não possuem uma significação unívoca e que não designam entes
reais, são apenas semblantes, há algo que subsiste de forma radical e insuperável, e que devemos situar
no campo do gozo.

Porque além de todo relativismo cultural e histórico, além das transformações que podemos
reconhecer no exercício dos papéis sexuais, para a psicanálise há um ponto de partida decisivo e que se
enuncia assim: “Há o gozo”. Trata-se de um axioma, do mesmo modo que, na primeira fase do ensino de
Lacan, o axioma fundamental era “Há o Outro”, isto é, a afirmação determinante da linguagem e do
discurso na causalidade do sujeito. “Há o Outro” é a forma lacaniana de dizer “Há o inconsciente”, uma
forma de acentuar a importância do significante.

“Há o gozo” é outra maneira de se referir ao inconsciente. É a maneira que privilegia algo que foi
precocemente sinalizado por Freud: a pulsão, conceito mediante o qual abordamos as relações do ser
falante com seu corpo e sua satisfação, uma satisfação que não se reduz ao princípio do prazer. Então,
“Há o Outro” é uma fórmula que permite organizar toda a clínica analítica desde a perspectiva de como
um sujeito se situa a respeito da cadeia significante, não importando se em sua relação impera a
repressão, a negação ou a foraclusão.

“Há o gozo” é outra fórmula, aquela a partir da qual podemos distribuir duas posições, apenas duas e



não mais: a posição masculina e a posição feminina. Os seguidores do feminismo pós-moderno e das
teorias gays podem falar tudo o que quiserem, estão no seu direito, mas nesse ponto a psicanálise é muito
firme e rechaça qualquer relativismo cultural: goza-se como homem ou como mulher, independentemente
do gênero ou da tendência sexual.

Gozar como homem ou como mulher nada tem a ver com o imaginário dos sexos, nem com as
condições que são exigidas no objeto para que surja o desejo. Trata-se de uma questão de lógica. Não
posso me deter na lógica da sexuação, mas muito brevemente esclareço que se goza como homem (mesmo
que se trate de uma mulher do ponto de vista biológico) quando toda satisfação é obtida a partir do gozo
fálico, e goza-se como mulher quando, além (é essencial sublinhar este além) disso, também se goza de
outro gozo. Não vou mais longe neste ponto, porque me convocaram esta noite para tomar o lugar de uma
que deveria falar de amor, que como vocês bem sabem, é aquilo que aspira a fazer um de dois. Isso é
algo que Freud tinha entendido perfeitamente, mas não se conformou com isso, e tampouco Lacan.
Nenhum deles se conformou com a ideia de que o amor é algo simbólico e imaginário, e cada um, à sua
maneira, compreendeu que o amor se dirige ao ser do outro, uma coisa verdadeiramente estranha, o “ser
do outro”, porque, na prática, parece que não é nada fácil amar.

O ser do outro sem dúvida nos atrai, mas não é certo que possamos suportá-lo por muito tempo,
precisamente por ser Outro; por isso o amor busca arrancar, possuir, ou às vezes aniquilar isso que supõe
no Outro, com o que concluímos frequentemente no registro do ódio. Para a psicanálise não há amor sem
ódio, mesmo quando o ódio estiver muito bem escondido por trás do amor.

Por isso, devemos nos precaver contra acreditar que os homens que matam as mulheres são homens
que não as amam. Muito pelo contrário. O amor é algo que não se limita ao encantamento, à fascinação
narcisista, ao bem; guarda igualmente um laço íntimo com o gozo, com o mais propriamente pulsional do
sujeito. Em psicanálise, temos que nos familiarizar com a ideia, complexa e paradoxal, de que o amor
tanto pode ser um freio do gozo como um modo de exacerbá-lo. A esse respeito, temos o exemplo de
Medeia.

Mas não pensem que comecei me referindo à substituição de Mónica Marin, apenas por motivos
anedóticos. Há mais; porque se temos que falar de amor feminino para investigar como ele se põe em
jogo neste novo século, acaso não iríamos tomar pelo menos como base de comparação esse paradigma
eminente do amor que os gregos nos deixaram no mito de Alceste? Não entrarei nos detalhes por uma
questão de tempo, mas acho que recordarão que Alceste — cujo nome deu título a uma tragédia de
Eurípides —, para salvar seu marido Admeto da morte, concordou em oferecer-se aos deuses em seu
lugar.

É claro que apesar da minha grande amizade com Mónica Marin, o meu não é um amor comparável a
esse. O amor de Alceste, sim, foi algo verdadeiramente supremo, que nos lembra a que extremo pode
chegar uma mulher em sua entrega ao homem que ama. Trata-se de uma qualidade do amor feminino que
atravessa a linha do tempo e das épocas, e permanece inalterada na contemporaneidade do nosso século.
Porque, se não queremos que o discurso analítico se confunda com a psicologia ou a sociologia, devemos
estar cientes de que a sexuação é algo muito diferente da constituição dos papéis de gênero como
construções sociais ou culturais, que, naturalmente, passam e passarão por todos os tipos de mudanças.
No plano da sexuação, a mulher mostra sinais de estar referida a um gozo voltado ao infinito, e sobre isso
não temos nenhum indício de mudança. Para além das mudanças na esfera social das mulheres, é
provável que em muitos casos continuem a amar como suas antecessoras gregas.

Há uma frase muito divertida de Lacan que diz: “não só de pão vive a mulher, mas também da
castração de vocês, os homens.” É uma paráfrase do que Jesus disse: “Nem só de pão vive o homem, mas
de tudo o que sai da boca do Senhor”, o que significa que o homem também se alimenta de palavras.
Nisto, a dieta feminina é particularmente sensível, requer uma considerável dose de significantes, e os
homens os proporcionam desde que a castração os afete de alguma forma, forçando-os a renunciar a uma



parte de seu gozo para fazer de uma mulher a causa de seu desejo.
Mas voltando a Alceste, e ao que, sob nosso ponto de vista, poderíamos considerar o ápice do amor, o

extraordinário é que para o grego Fedro, que dialoga sobre esse assunto com Sócrates, o amor de Alceste
é superado pelo de Aquiles, que morre para vingar Pátroclo. Por que o amor de Aquiles é maior que o de
Alceste? Porque Aquiles era o amado, o objeto amado por Pátroclo, e não o amante. Em vez disso,
Alceste era a que amava, aquela que tinha seu marido como objeto de amor, e para os deuses Aquiles
merecia mais admiração, porque com seu sacrifício deixou de ocupar um papel passivo para sustentar um
papel ativo: de amado converteu-se em amante.

E já que entramos na pergunta que dá título a esta conferência, podemos dizer que, quando amam, creio
que as mulheres do século XXI acentuam ainda mais algo que o século passado, com a emancipação
feminina, colocou como manifesto, e que Ibsen retratou muito bem em “Casa de bonecas”: as mulheres
não se conformam com seu papel de eromenon, de amadas, e se voltam para a posição de erastés, de
amantes, no sentido ativo do verbo.

É claro que quando falamos do amor das mulheres geralmente pensamos no amor dentro do casamento,
seja heterossexual ou homossexual, e nos esquecemos de outro aspecto, que ganha a cada dia uma
importância maior: o amor ao filho. Num mundo e numa época em que os relacionamentos amorosos
sofrem todos os tipos de avatares ligados à desvalorização da instituição matrimonial, apenas o filho
continua a ser um parceiro fixo, o parceiro que permanece além de todas as separações, ao qual
geralmente as mulheres relutam em renunciar. Com disse a socióloga Elisabeth Beck, o filho se converte
na última relação primária irrevogável e não intercambiável que se mantém, e apesar do número
descendente de nascimentos no mundo ocidental, a importância que se atribui ao filho aumenta cada vez
mais. “Sua Majestade o bebê” destronou “Sua Majestade o homem”.

O século XXI nos confronta com uma nova dimensão do amor, aquela de uma aproximação cada vez
maior da dinâmica da eleição de objeto às regras do mercado. O sujeito se converte paulatinamente em
um produto que deve ser colocado em promoção para ser vendido, e o objeto oferecido numa ampla e
variada lista. Se o auge do amor através da internet vem aumentando, é certamente porque introduz uma
abundância virtual, que contrasta com a escassez real. É nesse ponto que poderíamos formular uma
pergunta: o cinismo contemporâneo, como sentimento crescente do capitalismo tardio, resultado da perda
da fé nos ideais e da mercantilização generalizada da vida humana, afeta igualmente homens e mulheres
no plano do amor? Em outras palavras, até que ponto o utilitarismo cada vez mais ilimitado pode chegar
a transformar a concepção romântica do amor que, tradicionalmente, tem sido um poder das mulheres?

Termino com uma observação de Eva Illiouz que, em seu livro Intimidades congeladas, escreve:
“Como a internet nos faz ver, com todo o mercado de possíveis opções disponíveis (para colocá-lo em
termos austeros: permite comparar preços), no encontro real genérico tendemos a subestimar, e não a
superestimar a pessoa que conhecemos”. É interessante contrastar essa economia de abundância que
circula na virtualidade da rede com a escassez que se manifesta na vida real. Esse desencanto, do qual as
mulheres são cada vez mais conscientes no terreno do amor, não as faz deslizar decididamente para a
histeria, que, como sabemos, consiste em bancar o homem? Não seria essa uma possível explicação para
a tendência atual de algumas mulheres à dissociação entre amor e desejo (característica tradicionalmente
dos homens), o que lhes permite algum tipo de acesso ao gozo fálico, sem o invólucro da palavra de
amor?

Estas questões não pretendem recobrir a originalidade com que as mulheres, uma a uma, se confrontam
com o problema atual do amor, que, definitivamente, é apenas um novo modo de declinar essa relação
que Lacan declarou como impossível de escrever.



MULHERES COMO HOMENS E VICE-VERSA
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“I don’t think she knows” [if she’s gay], she said. “She has no knowledge of sexuality. She
disappears for her own protection but she happens to disappear into a job where you’re expected

to be invisible, so she’s an invisible person in an invisible job, and that makes her lose sight of
herself.

Glenn Close em “Albert Nobbs”, Rodrigo Garcia (UK, Ireland, 2011)

“Não há noção alguma de sexualidade”, afirma Glenn Close sobre seu personagem Albert Nobbs, uma
mulher que durante toda sua vida se faz passar por homem a fim de conseguir um emprego de mordomo,
trabalho que desempenha até sua trágica morte. Aposto a que a genial atriz não leu “Os inclassificáveis
na clínica psicanalítica”, mas sua observação é aguda. Fazer-se de homem não é nesse caso uma
pantomima histérica, nem um travestismo perverso, mas sim um ego de suplência. Ele (ela) persegue um
sonho, por fora de toda ancoragem no gozo fálico: buscar esposa, ter um negócio próprio, ser feliz no
marco de um lar — um sonho de normalidade como refúgio contra a crueldade de um mundo hostil, uma
sociedade feroz baseada no classismo extremo e que, pelas reviravoltas da história, se converte no
reflexo da mais raivosa atualidade do capitalismo. Se Close se mostra soberba na atuação, com essa
rigidez mímica que denota a marca da foraclusão no personagem, sua colega Janet McTeer a secunda de
modo magistral, encarnando a lésbica que sabe o que fazer com o semblante para burlar o amo.

Um filme comovedor, sutilmente levado pela mão de Rodrigo García (filho de peixe...),110 que nos
ensina alguns dos refinados labirintos da alma feminina.



PROCURAM-SE HOMENS: OS INTERESSADOS QUE SE APRESENTEM EM QUALQUER ESQUINA111
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Cadê eles?
É o que dizem as mulheres jovens, as maduras, as coroas. Mulheres de todas as condições concordam

em afirmar um fato que se repete em qualquer setor da vida social: os homens têm batido em retirada.
A imagem é quase a mesma em toda parte. Aos sábados à noite, legiões de mulheres formam pequenos

grupos que povoam boates, restaurantes, salas de lazer. São elas que assistem aos eventos culturais, se
inscrevem em cursos, oficinas e saraus, por um lado, para melhorar seus conhecimentos, por outro, para
satisfazer a ingênua esperança de conhecer um homem.

Eles, porém, andam sumidos, têm desertado da conquista, abandonado a arte da sedução; e parecem
encontrar um gozo maior em seus sofisticados brinquedos eletrônicos. Seu olhar está demasiadamente
dependente das telas de celulares, computadores, televisores e Playstations, e pouco disponível para o
amor. A mulher-objeto, representação abominada pelas feministas, vai dando lugar ao homem-objeto,
“caça” cada vez mais cobiçada por sua escassez.

As mulheres tomam posse dos diversos espaços da vida pública e são maioria em quase tudo. Os
homens conservam ainda sua cota de poder na esfera política, porém, é só questão de umas poucas
décadas para que as mulheres dominem também esse terreno que, durante milênios, foi patrimônio
masculino. A legítima ascensão histórica das mulheres, celebrada publicamente como uma conquista da
civilização ocidental, vem acompanhada de uma dúvida que as perpassa na intimidade: “Será que agora
vivemos melhor do que nossas avós ou nossas mães? Ter-nos liberado do jugo que associava nossa
condição feminina à função de esposa e mãe nos trouxe uma maior satisfação?”

Não há dúvida de que a possibilidade de escolher outro destino, que não o de suportar maridos
incompetentes ou brutais, tem aberto a porta de um mundo que sempre lhes foi vedado, mas essa mesma
porta as conduz a uma realidade na qual os homens ainda não concluíram a reprogramação de seus
esquemas mentais e fogem desnorteados de qualquer compromisso com o outro sexo; procuram consolo
na homossexualidade, negam-se com obstinação a ser pais, agarram-se pateticamente e cada vez mais a
um prolongamento da adolescência, ou, simplesmente, repudiam qualquer mulher acima dos vinte e cinco
anos.

À custa de luta, dor e tenacidade, as mulheres vêm aprendendo, pouco a pouco, a viver de acordo com
os novos tempos, enquanto os homens resistem a abandonar suas antigas posições e só a contragosto
aceitam compartilhar com elas as tarefas que, tradicionalmente, foram consideradas femininas. Os
defensores do progressismo cultural estão otimistas, e convencidos de que será necessária apenas mais
uma geração, para que as diferenças de gênero se diluam definitivamente na grande paixão democrática
da igualdade.

No entanto, as coisas não parecem assim tão simples, já que os homens não assimilam esse processo
sem apresentar, ao mesmo tempo, diversos sintomas — fundamentalmente, inibições no campo da
virilidade, que não somente afetam a eles mesmos, como também às mulheres.

Uma mulher jovem dedica uma sessão de sua análise a expressar uma dupla queixa: por um lado, fica
indignada quando na rua algum homem lhe dá uma cantada, mas, por outro, lamenta que seu parceiro
tenha se desinteressado quase completamente do sexo. Além do que suas palavras revelam sobre seu
inconsciente, não resta dúvida de que os homens são cada vez mais censurados por praticarem sua
masculinidade, sendo simultaneamente recriminados por não quererem exercê-la. Encurralados nesse
paradoxo que afeta ambos os sexos, os homens se movimentam na incerteza de não saber mais como agir,



enquanto as mulheres tentam resolver uma equação que tem se tornado para elas a quadratura do círculo:
conseguir que o gatinho que agora lava a louça e passa a roupa continue sendo um tigre na cama.

O Pai... morto

O mundo ocidental desenvolvido manifesta um fenômeno que se estende lenta, porém inexoravelmente: a
desvirilização do macho, condenado a se tornar uma espécie em extinção.

A mudança nas mulheres tem afetado os homens — pouco acostumados a se ocuparem de sua
identidade, historicamente garantida, de alguma forma, pela posse de um órgão — de forma dramática.
Desatreladas da maternidade como identidade feminina por antonomásia, as mulheres têm diante de si um
espectro maior de possibilidades; os homens, ao contrário, despojados de suas clássicas insígnias se
desorientam, ficam mergulhados no ressentimento, quando não na depressão: essa criatura selvagem e
bárbara, que vem praticando desde tempos imemoriais um indigno despotismo sobre o sexo feminino,
deve pagar por seu crime terrível com o sacrifício daquilo que sempre foi seu mais amado bem.

A história aponta para ele seu dedo acusador; diante da falta de uma postura coletiva, alguns aceitam
mansamente sua derrota engolindo pílulas de Viagra, outros se refugiam nas diversas modalidades da
misoginia e poucos contra-atacam com uma ferocidade que tem se convertido nos últimos anos em um
problema de Estado. A violência contra as mulheres, que as estatísticas coincidem em indicar como uma
atrocidade crescente, não é independente de uma época em que os homens, não sem razão, experimentam
as mudanças culturais como ameaça à sua identidade. Encurralados pelos avanços das mulheres, alguns
não hesitam, inclusive, em empregar as armas para aniquilar um desejo inédito, uma vontade de ser à
qual não estavam acostumados.

O que está acontecendo? Nada mais, nada menos, que a efetuação histórica e progressiva de um
fabuloso desmantelamento: o sistema patriarcal, que durante séculos funcionou como um marco de
referência e ordenação do laço entre homens e mulheres, afunda de forma irreversível. Com seus méritos
e injustiças, o certo é que esse sistema designou um lugar preciso para cada sexo, assegurando uma série
de vias institucionais, ritualizadas para perpetuar um dos fundamentos estruturais da cultura: o
intercâmbio de mulheres entre os homens.

Sem entrar em detalhe nas numerosas críticas que têm sido dirigidas ao regime patriarcal, por
excederem os limites e o objetivo deste artigo, não se pode negar que um de seus maiores benefícios tem
sido o de construir uma série de representações, que tinham por objetivo propiciar uma crença na
presumida ordem natural das obrigações e responsabilidades próprias a cada sexo. Assim, uma lei
fundada na ordem natural e incontestável das coisas, válida durante milênios, estabelecia que era tarefa
do homem atender as necessidades individuais, enquanto à mulher cabia a sobrevivência da espécie — e
continua sendo, em três quartas partes do planeta. Foi necessário esperar as sucessivas revoluções —
burguesa, industrial e tecnológica — para assistirmos à moderna desintegração da família como unidade
social e à emergência de novas formas e fórmulas de laços familiares, que demonstraram,
definitivamente, a desvinculação das estruturas de parentesco e de aliança de toda razão argumentada nas
necessidades biológicas do indivíduo e sua espécie.

O desaparecimento das representações tradicionais relativas às significações de gênero, impulsionado
a partir do século XX pelos movimentos de emancipação, é, possivelmente, uma das transformações
históricas mais importantes que a humanidade conheceu. Alguns expoentes do pensamento filosófico e
sociológico feminino esquecem demasiado rápido o papel que a psicanálise desempenhou nessa
mudança, não só pela extraordinária subversão que o conceito de sexualidade implica, como também por
ter inaugurado um modo de participação intelectual feminina até então desconhecido nas demais
agremiações científicas.



A psicanálise foi, provavelmente, uma das primeiras profissões que incorporou, desde o seu
surgimento, um grande número de mulheres, e com notável destaque, a ponto de algumas encabeçarem as
escolas analíticas mais importantes e ocuparem postos de hierarquia de máxima relevância na condução
das instituições.

Salve-se quem puder

É muito instrutivo observar a que ponto alguns representantes do feminismo, inclusive os que durante
anos se enrolaram nas bandeiras das correntes mais radicais, começam a revisar seus postulados e a se
interrogar sobre as consequências dessa profunda transformação social. Ninguém com um mínimo de
honestidade intelectual pode deixar de perceber que, ao desaparecer a base de sustentação na qual se
apoiava a práxis das identidades sexuais, ou, pelo menos, ao desvelar-se a relatividade de seu
fundamento, os homens e as mulheres da modernidade contemporânea acusam sintomaticamente uma
desproteção ontológica sem precedentes.

Os adultos são crianças que perderam as referências do seu sexo, órfãos num mundo onde o simbólico
da paternidade é progressivamente substituído pela tutela dos peritos, que delineiam uma codificação
universal da conduta. Ainda que a tese lacaniana da não-relação não tenha por base em absoluto uma
razão histórica ou social, mas sim um desenvolvimento lógico do conceito freudiano de pulsão, o certo é
que suas consequências clínicas nunca haviam se mostrado antes com a singularidade da época atual.

Somos testemunhas de um paradoxo que, em si mesmo, constitui um sintoma do desconcerto existencial
dos sujeitos. Por um lado, os homens e as mulheres se redescobrem como seres privados de um saber
sobre seu sexo, ou ainda, inseguros sobre a eficácia do saber que possuem, declaram-se desejosos de
aprender tudo. A sexologia, pseudociência da felicidade sexual, só poderia prosperar numa época em que
os sujeitos se confessam ignorantes do gozo do seu sexo, e reconhecem que nesse terreno têm que
retornar ao jardim de infância. Inumeráveis saberes oferecem um mundo de possibilidades a esses
meninos grandes, aos quais tem que ser ensinado como praticar o coito, como levar a bom termo um parto
e, fundamentalmente, como se ocupar de uma prole cuja educação não se inspira mais na tradição
pedagógica patriarcal. Por outro, os meios de comunicação têm se convertido em transmissores de um
novo evangelho que promete uma forma inédita de salvação: a genética.

Assim como a mensagem evangélica clássica, essa variante tampouco é nova, porém promete um
grande alívio: a possibilidade de confiar que nossos genes sabem tudo o que é preciso saber, desde o que
determina o interesse de um sexo por outro (e até pelo mesmo) até o que garantiria o bom desempenho da
maternidade. Definitivamente, a salvação consiste, nesse caso, em nos devolver a uma natureza que
tínhamos perdido. Como e quando irá se produzir essa restauração de nossa condição humana, na qual
viemos nos enrolando durante séculos, atribuindo-lhe determinações simbólicas, linguísticas e históricas,
é algo que ainda está por se ver, porém, é só uma questão de poucos anos, segundo dizem, para nos
regozijarmos com o reencontro de nossa primitiva felicidade de seres vivos.

Por qual razão, após o indiscutível avanço científico que supõe a eliminação do antropomorfismo na
investigação da natureza, as ciências do comportamento se empenham em animalizar o homem? Esta é
uma pergunta que a filosofia e a psicanálise não podem deixar de responder, já que implica um projeto
social e uma concepção do humano que ameaça o que é mais próprio da subjetividade: a diferença.

O individualismo moderno, origem de um pensamento sobre o ser que afirmou a noção de diferença,
propagou ao mesmo tempo o conceito da igualdade como um dos valores supremos da democracia. Essa
tensão entre igualdade e diferença, que fez vibrar os três últimos séculos da história do Ocidente, se
desfaz cada vez mais em benefício da uniformização da vida em todas as suas ordens. As formas
democráticas, que parecem asseguradas nos setores mais avançados do capitalismo ocidental,



dissimulam um totalitarismo de novo cunho, que não se impõe mediante a brutalidade repressiva, mas sim
através da infiltração paulatina do credo científico-técnico na totalidade da existência.

A universalidade — exigível pela ciência em todos os objetos aos quais se aplica — e a exaltação da
igualdade — não no sentido político e humanitário proclamado pelo Iluminismo, mas no da uniformidade
absoluta do indivíduo — conseguem uma aliança histórica sem precedentes. A psicanálise, que introduziu
no pensamento sobre o ser a diferença irrecusável da sexualidade, constitui um fastidioso obstáculo no
caminho do progresso. Tanto seu método quanto sua doutrina teórica pressupõem uma barreira ao avanço
contemporâneo da razão totalitária, sobre a qual se estabelece o pacto entre as formas democráticas, o
capitalismo e as tecnociências.

Os dissabores da igualdade

É evidente, pelo menos sob o ponto de vista da psicanálise, que o sujeito moderno, atravessado por uma
dolorosa divisão entre sua identidade e sua diferença, adere de maneira voraz à ideologia da igualdade,
mas, mesmo assim, não deixa de sofrer na carne o tormento de sua exclusividade. O exemplo da vivência
das mulheres na atualidade é eloquente: à medida que obtêm o reconhecimento de sua igualdade, as
possibilidades para o exercício e gozo da sua feminilidade se deterioram. A detumescência dos símbolos
sagrados que distribuíam o lugar e a função de cada sexo, paulatina, porém irreversível, tem feito surgir
uma nova realidade: o perigo de extinção do macho. E mesmo que algumas feministas celebrem com
trompetes e atabaques o advento de uma era sem homens, a maioria das mulheres começa a perceber as
consequências bem mais pírricas de sua vitória.

Como ser mulher num mundo desvirilizado? Indo mais longe, continuará tendo sentido a noção de
feminilidade, cujo encanto e sensualidade sempre residiram em seu mistério, em sua profunda
ambiguidade, na equivocidade de suas máscaras e véus?

Se afunilarmos um pouco mais o enfoque de nossa análise, poderemos chamar a atenção para uma
diferença entre os países anglo-saxões e os que se inscrevem na tradição europeia católica e latina.
Nestes últimos parece se impor uma feminização da vida como forma de reordenamento do gozo, que tem
ficado desprovido de seus referentes clássicos. Ser feminino é ser limpo e educado, respeitador das leis,
controlado nos impulsos, tenro e sensível, diversificado na orientação da libido, cuidadoso com o meio e
a natureza, atento à estética da própria imagem e à saúde do corpo, moderado no apetite carnívoro e
disposto às excelências vegetarianas. Ser homem ou, melhor dizendo, persistir em querer sê-lo, é se
condenar a ser visto como uma mancha no processo purificador da civilização.

No âmbito anglo-saxão, ao contrário, a solução do gozo apresenta-se de maneira mais radical — a
assexuação dos vínculos entre os homens e as mulheres. Como expressa Coetzee, de forma magistral e
comovedora em um de seus romances, a sexualidade é uma desgraça que deve ser vigiada e, se possível,
extirpada pela raiz.

O ideal de um mundo sem desejo

Resulta notável a escassa atenção que os psicanalistas dedicaram ao caso Monica Lewinsky, a estagiária
que conseguiu pôr de joelhos o chefe do império mais poderoso da Terra. Pela primeira vez na história
dos Estados Unidos, um presidente foi abatido a lamentações e não a balas, e os filhos de Freud só
dedicaram umas poucas linhas ao acontecimento, que reúne alguns dos traços principais da nova
modernidade num país em que a estupidez e a inteligência, a liberalidade e o moralismo, se misturam em
curiosas proporções. A poderosa indústria da pornografia, liderada nesse caso por uma jovem tentadora,



penetrou no salão oval da Casa Branca ocasionando uma estrepitosa catástrofe política. Os debates
teológico-sexuais encheram as folhas dos jornais e os fólios do impeachment. Faria Deus vista grossa
diante da felação, ou, ao contrário, a consideraria tão reprovável como um coito? Pensar em Deus
enquanto o corpo se entrega ao seu destino, reduziria o pecado?

De qualquer maneira, o importante ficou claro: nem sequer César se libertará da histórica vingança
feminina contra o poder dos homens e, ainda que seu falo permaneça intacto, sua cabeça rolou pelo pó da
incorreção política. Bill Clinton, antes o homem do perpétuo sorriso, converteu-se temporariamente no
símbolo do que a América do Norte detesta acima de todas as coisas, inclusive mais do que os crimes de
guerra: um homem sem dissimulação, quer dizer, um estuprador.

Para algumas feministas, a heterossexualidade do macho é um dos maiores perigos da civilização
atual, por portar no seu interior o mal de uma sexualidade bestial e condenável. É dever da política
perseguir e erradicar a virilidade, e o melhor modo de consegui-lo é através do estabelecimento de
estritas normas de comportamento que regulem detalhadamente as relações entre homens e mulheres. Se o
presidente Clinton tivesse se ocupado de ler atentamente o código do Antioch College de Ohio, por
exemplo, centro universitário de prestígio reconhecido, veria que ele rege severamente as aproximações
entre os sujeitos que pertencem ao campus: estabelece que toda intenção sexual deve receber advertência
explícita e não poderá ser praticada sem o consentimento prévio do partenaire. Por outro lado, a
aceitação de um dos passos que poderiam conduzir ao ato sexual não supõe necessariamente um acordo a
respeito do passo seguinte, de modo que o avanço no processo erótico requer uma negociação e
recontratação constante.

Conforme a tradição paranoica da sociedade anglo-saxônica, o contratualismo das relações sexuais se
apresenta como a melhor opção para substituir o depreciado código clássico que regulava o vínculo entre
os sexos. Condenados a abandonar os modelos tradicionais, e na falta de auxílio numa ordem natural de
conduta, os “cidadãos e cidadãs” alienaram suas tentações na coerção contratual, na ilusão de que uma
rigorosa prevenção simbólica será capaz de absorver o real do sexo, o mal-entendido do desejo, a eterna
equivocidade do encontro entre um homem e uma mulher.

No fundo, o que se persegue é a extirpação radical de todo signo do desejo do Outro, desejo que, como
sabemos, só pode subsistir sob os auspícios do mistério, da opacidade, da verdade como “meio-dizer”.
O sexualmente correto, elevado ao grau da obsessão paranoica, propõe um mundo plano, um mundo em
que os seres humanos já não teriam inconsciente, um mundo em que os desejos são conhecidos, expressos
e submetidos às leis. Eros, transmutado em demônio, deve ser expulso da Terra, e em seu lugar reinará
uma racionalidade soberana, garantia do absolutismo da igualdade ou, em sua falta, da inquestionável
supremacia da mulher.

Estender a igualdade social e jurídica dos gêneros à vida amorosa é, por definição, um atentado à
condição humana, na qual a diferença constitui um fundamento essencial. Se, em nome da presumida
higiene moral, pretendemos erradicar essa diferença, só conseguiremos incrementar o domínio da
agressividade e o receio entre os sexos.

A boa letra unissex

A crença de que a linguagem poderia chegar a suturar a divisão subjetiva produzida pelo real do sexo
chega a extremos ridículos, quando não patéticos. Um exemplo interessante, por suas instrutivas
conotações, é o atual emprego do símbolo @ como uma forma de reunir em só uma letra o “o” e o “a”
dos dois gêneros. Se quiser evitar suspeitas, é de bom gosto e tom que um professor ou professora
advirta em notinha endereçada aos pais e/ ou mães, motivada por uma excursão programada: “@s
menin@s devem chegar ao centro provid@s da autorização assinada. Recomenda-se que @s menin@s



venham com roupa esportiva para que estejam confortáveis”. Que o símbolo da última revolução
tecnológica possa, dessa maneira, servir para a condensação e unificação dos gêneros não deixa de
convidar a uma reflexão sobre o poder da técnica como influência massificadora e, portanto, dissolutiva
da sexualidade como um dos terrenos mais privilegiados da diferença.

A correção dos novos códigos sexuais se espatifa contra o rompante das pulsões, dinâmica de um gozo
que não se adéqua ao progresso da civilização e da cultura. A psicologia dos casais nos quais reina a
violência doméstica mostra muito bem esse caráter “inapropriado” e “incorreto” de toda escolha
amorosa. Se a atitude do macho violento nos repugna, a submissão e incondicionalidade de algumas
mulheres que a suportam é surpreendente, e nos revela uma complexidade na dialética das condições
amorosas que escapa ao senso comum e à ideia de prazer como bem soberano. Podemos legislar e
sancionar essa violência, o que é social e humanamente exigível, mas é mais difícil regular o modo como
os gozos se enfrentam ou se complementam, indefectivelmente à margem do bem-estar político e
individual.

Quando o imperativo da transparência política é extrapolado, ingênua ou perversamente, para o laço
entre o homem e a mulher, a sobrevivência do desejo corre grave risco. A suspeita, a vigilância e a
desconfiança recíprocas se convertem em atitudes dominantes, e a proverbial guerra entre os sexos dá
lugar a uma autêntica caça às bruxas do gozo. O terrorismo da igualdade, aplicado de maneira
irresponsável, conduz à idiotice de uma sociedade composta de indivíduos que perderam o bom uso dos
semblantes, e que, por isso, não sabem como se comportar.

A ironia da história, a secreta vingança do patriarcado agonizante, consiste em que as mulheres devem
carregar agora o peso de sua liberdade do mesmo modo que suas congêneres do terceiro mundo, quem
sabe se menos ou mais afortunadas, carregam sacos de lenha ou botijões de água sobre suas cabeças.

É indubitável que na atualidade a atitude e a consideração face ao sexo feminino é um dos padrões de
medida mais confiáveis, na hora de avaliar o grau de evolução de uma sociedade. Nesse sentido, um
abismo sem reconciliação possível nos separa do mundo islâmico, imperturbável em suas práticas
vexatórias para com as mulheres. Embora a denominada liberação feminina do primeiro mundo ocidental
constitua um passo indiscutível em benefício da dignidade humana, o certo é que as conquistas sociais e
políticas não esgotam a problemática dos sexos.

Qualquer resposta coletiva não deixa de ser na verdade uma ideologia, uma miragem da razão na qual
o desejo se aliena e se mortifica. Para maior grandeza da espécie humana, as aventuras e desventuras da
sexualidade resistem aos ordenamentos sociais e políticos, religiosos e doutrinários. A vida amorosa não
é nem melhor nem mais simples para a mulher diretora de empresa, líder política, policial, caminhoneira
ou engenheira ferroviária. E menos ainda na atualidade, quando, além disso tudo, têm que disputar os
últimos exemplares de homens que vão restando.



O MASOQUISMO FEMININO SEGUNDO HÉLÈNE DEUTSCH113

(UMA REFERÊNCIA A “DIRETRIZES PARA UM CONGRESSO SOBRE A SEXUALIDADE FEMININA”)

Inma Guignard-Luz (AMP/ELP, NLS - Suiça)114

Após a leitura das primeiras páginas do texto de Hélène Deutsch sobre o que ela chama “masoquismo
feminino”, cheguei a acreditar, a princípio, que ela se inscrevia na tentativa de Freud de captar o ser da
mulher a partir de uma posição masoquista. Espero que o resto da leitura que vou lhes propor, no entanto,
demonstre que Hélène Deutsch não descreve o masoquismo feminino como um fundamento do “ser
mulher”, mas sim como uma definição da sexualidade feminina. Através do estudo de casos, a vemos
examinar e explorar certa operação feminina para inscrever-se num discurso que me parece ser da ordem
da privação. Nos casos que descreve, essa manobra servirá para construir, ao nível do próprio corpo, um
ponto de sutura entre o imaginário e o gozo excedente real,115 tentativa arriscada e dolorosa, mas através
da qual, segundo ela, as mulheres se introduzem numa “realidade social” que parece funcionar como
limite para algumas delas. É aí que Hélène Deutsch localiza o que chama de “masoquismo feminino”,
sem equipará-lo, no entanto, à perversão masculina, pelo menos não mais do que Freud.

Médica psiquiatra, imbuída do conhecimento de sua época sobre a relação entre psicanálise e
biologia, Deutsch se debruça, contudo, e com muita coragem, sobre as declinações femininas da “parte
maldita da natureza humana” — da qual os homens tampouco foram poupados — frente à qual se
provaram ineficazes tanto as vocações terapêuticas como os serviços sociais.

A interrupção precoce de sua análise com Freud, para ceder seu lugar ao “Homem dos lobos” a pedido
do próprio Freud, parece tê-la impedido de tirar todas as conclusões que poderíamos esperar de suas
agudas observações e seus pertinentes comentários.

Desde o início, Hélène Deutsch situa o próprio corpo de uma mulher como o lugar onde estão em jogo
dois interesses contraditórios e difíceis de conciliar: “os do indivíduo e os da espécie”. Qualifica a
busca de prazer do indivíduo feminino como ilimitada e ingênua; por outro lado, a dor do parto, “inscrita
na natureza” e “a serviço da propagação da espécie”, é vista como necessária para uma mulher,
inscrevendo o masoquismo feminino via maternidade como uma espécie de ontogênese feminina.116

Se em suas associações apresenta o que chama associação entre sofrimento e prazer como resultado
direto da função da “reprodução”, ela estabelece uma articulação que pode ser interessante e que designa
como “colaboração mais ou menos harmoniosa entre o masoquismo e o narcisismo”. A noção da
necessidade da dor como limite do prazer prendeu minha atenção, assim como a questão da inscrição
social feminina que ela abre aqui pela via da espécie.

Segundo Hélène Deutsch, as mulheres suportariam a dor do parto em sua natureza dual: a vertente
limite do prazer e a do reconhecimento social. Seria essa marca corporal dolorosa que as inscreveria,
segundo ela, no vínculo social.

Se, à primeira vista, para Hélène Deutsch, masoquismo-e-passividade parecem indissociavelmente
ligados à posição feminina, veremos em seguida que ela não hesita em se arriscar um pouco além do
ponto em que se encontrava naquele momento a investigação de Freud. E ela o faz quando consegue
descolar um pouco a questão da feminilidade das questões da maternidade e da propagação da espécie.

Por um lado, tenta resolver na maternidade a questão de uma suposta essência feminina original, a
ponto de fazer da dor uma função quase homeostática para as mulheres: “a dor alivia o sentimento de
culpa e provoca o prazer”. Contudo, lhe parece que o prazer corporal é problemático para uma mulher, a



ponto de esta chegar a questioná-lo ao colocá-lo em relação dialética com a dor. Reverte assim a questão
da passividade inscrita na natureza, transformando-a em uma posição ativa do sujeito feminino. E indica
por esse difícil caminho que o prazer é problemático, podendo inclusive ser devastador para uma mulher.

Nesse ponto, Hélène Deutsch descobre certa tendência nas mulheres em geral, que qualificaremos com
Lacan como gozo da privação (buraco real-objeto simbólico).

Passamos, assim, das ânsias biológicas do parto à confusão de uma mulher diante das manifestações
do seu próprio corpo; não é o mesmo registro, embora Hélène Deutsch deslize de um ao outro sem nos
permitir localizar com precisão onde efetua essa passagem.

A violação, ela diz, libera uma menina de sua responsabilidade.117 “A razão primordial de todas essas
modalidades de prazer masoquista reside nas necessidades eróticas de componentes que foram
reprimidos e que aparecem claramente na vida da imaginação. É evidente que esse imaginário só pode
aflorar à consciência disfarçado como sanção dolorosa e pela não aceitação do objeto real”.

Poderíamos portanto nos perguntar: o que faria com que uma menina recorresse a tal reforço de uma
lei imperativa e feroz para restringir a emergência de pulsões que se manifestam no palco de seu próprio
corpo?

Esse mecanismo de recurso aponta então para um fenômeno clínico que tem lá sua importância, até
mesmo em nossa época de direitos para homens e mulheres. Em um filme recente intitulado “O
Anticristo”, a psicose desencadeada em uma mulher pela maternidade, dificilmente serviria de álibi para
situar, exclusivamente, do lado da psicose feminina, um gozo excedente sem forma que uma mulher
experimenta vagamente em todo o corpo e que o personagem do filme tenta conjurar sem êxito até a
morte.

Com a noção lacaniana de um gozo nãotodo fálico, a equação que Hélène Deutsch estabelece entre
aquilo que ela chama de passividade feminina e o que qualifica como “manifestações quase biológicas”
associadas ao masoquismo adquire para nós outra ressonância. Para ela, a causa está do lado daquilo que
chama os componentes reprimidos das necessidades eróticas, “forças instintivas que desempenham seu
papel na infância e retornam com força na puberdade”. O corpo, terreno das manifestações pulsionais e
tomado desde o início pela linguagem do Outro, não é acalmado por esse vínculo com o Outro. Esse
vínculo sempre fracassa de alguma forma (fracasso do princípio do prazer), o fracasso da repressão
manifestada no retorno do reprimido.

“Essas imaginações substitutivas (recalque) em uma jovem só podem aflorar à consciência se
disfarçadas como sanção dolorosa”,118 tentativa de religar o corpo a uma sanção significante como
disfarce, invólucro cuja dor constituiria a marca eficaz — a jovem se confronta com o gozo real, informe,
no seu próprio corpo, sem a ajuda da bússola do pênis para orientar sua pulsão.119 Fica por sua conta a
invenção de outras.

O imaginário na jovem não se configura no próprio corpo, nem num órgão próprio que sirva realmente
para isso. Marie Bonaparte, por exemplo, tentou em vão resolver essa dificuldade de encontrar o
equivalente a um condensador de gozo no corpo de uma mulher, que pudesse exercer um limite e protegê-
la da devastação. Hélène Deutsch chama isso de “não aceitação do objeto real”.

Para Deutsch: “As tendências masoquistas não se apresentam como premonições obscuras e
inconscientes, mas sim como imaginações concretas em contato com a realidade”.120 Ela destaca seu
caráter fantasmático. No que concerne diretamente o corpo, “são, contudo, menos perigosas que outras
imaginações masoquistas perversas”.

Estabelece assim muito claramente a distinção da perversão. “Se as imaginações fossem diretamente
satisfeitas, levariam diretamente à perversão, o que é extremamente raro nas mulheres”.

“Quando encontramos uma perversão”, acrescenta, “ela consiste no desejo de apanhar sem motivo”.
Nos casos que ela cita, de fato o corpo dessas mulheres não parece sustentar nenhuma divisão, nenhuma



devastação, nenhuma significação dolorosa, nenhum prazer, ela diz; em vez disso, a dor parece
completamente desconectada do próprio gozo. “Elas não experimentavam nenhuma sensação de prazer
quando eram surradas”,121 o que permitiam por motivos financeiros, profissionais, nunca um estado de
alma — entre elas Deutsch destaca as que se ofereciam como “sacrifícios de amor” a seus amantes
sádicos, o que indicaria mais precisamente o registro da psicose. Observa, contudo, de forma muito
pertinente, inclusive nos exemplos citados, o valor sintomático do que nomeia desejo masoquista, nesses
casos satisfeito por outra via, por um desvio, ela diz. Ou seja, pela eleição de um objeto de amor sádico
e sendo indulgentes com a perversão, rejeitando ao mesmo tempo a satisfação direta. Ela não goza, é
gozada; é o sacrifício do gozo nãotodo a um Mestre absoluto não castrado.

O que ela chama masoquismo feminino é, por outro lado, mais uma questão de divisão no palco do
próprio corpo, assim como no retorno do recalcado. Desse modo, não há negação da castração do Outro.
É um masoquismo, nos diz, “não desprovido de sentido sexual”.

A causa é situada nos movimentos obscuros da excitação sexual, bastante imprecisa, não localizada de
maneira genital e que, na puberdade, vão de encontro de maneira premente às demandas sociais,
acarretando estados de ansiedade frente “às exigências idealistas narcisistas”, sobre as quais se
constroem as “imaginações masoquistas”.122

Desse modo, o masoquismo feminino, considerado inicialmente uma tendência natural, perfila-se agora
como “resultante” da tensão entre forças que não são homogêneas: “forças em sentido oposto”. Sua
estranheza e monotonia, para Hélène Deutsch, já sinalizam a insistência da inapagável pulsão que as
organiza. A melhor maneira de alcançá-las, nos diz, é a psicanálise, onde podem ser desmascaradas. O
ato dito sexual, por ter raízes tão profundas, é inacessível a qualquer tratamento puramente intelectual. Os
defensores da “psicologia do ego” deveriam ter levado isso em conta.

Em seguida, ela nos dá indicações clínicas preciosas a respeito da psicose: em certos casos em que a
mulher assume uma posição de dejeto, o Eu ideal repudia qualquer liberdade sexual, inclusive a
liberdade de imaginar; daí a incapacidade de uma construção fantasmática. As imaginações próprias,
como ela mesma as chama, retornam ao sujeito sob a forma de insultos ou autorrecriminações. Não há
dialética nem contradição possível.

O amor ao pai, em certos casos nos quais a filha é a favorita entre outras filhas (era o caso de Hélène
Deutsch), favoreceria a divisão feminina em função do destaque dado pela filha ao corpo da mãe para o
pai. A filha se veria assim preservada em sua divisão, precipitando-se com mais força em direção ao
amor ideal.123 Mas HD ressalta também os inconvenientes: o luto não feito por conta dessa posição
privilegiada em relação ao pai seria a origem de certas cegueiras femininas: as incautas do pai, que se
oferecem ao primeiro que encontram, acreditando em tudo que lhes é dito.

Contudo, ela inclui entre as “desencantadas do pai” certas mulheres que cortejam, sem contradição
nenhuma, o ambiente codificado da prostituição, carente de vergonha moral, enquanto denunciam
cinicamente a incapacidade dele de superar a injustiça de sua divisão.

Finalmente, Hélène Deutsch problematiza a questão do masoquismo feminino introduzindo em seu texto
sujeitos femininos lutando com conflitos psíquicos adquiridos e não inatos.124

No que concerne ao que ela chama “vínculo de amor masoquista”, ao contrário, me parece ser
necessário questionar sua equação um tanto apressada: heroísmo-necessidade de destruir-se. Um dos
casos que cita é o de uma mulher que abandona seu marido quando ele, ao ser preso, fica fora de
circulação. Casa-se com um homem rico que lhe dará tudo o que pedir: uma vida agradável, uma posição
social, um filho, mas que ela não hesitará em deixar quando o primeiro marido, recém-saído da cadeia,
se enfurece porque ela o abandonou. Embora saiba claramente que ele não lhe dará o que ela exige, volta
para ele. Declara-se satisfeita e sem nenhum arrependimento. Parece-me que o exemplo citado introduz a
diferença entre o ser e o ter para uma mulher. E coloca a questão sobre que troca foi essa, sobre o que,



além da posse, tem tanta importância para a mulher.125

O segundo caso, de uma mulher “totalmente subjugada por um parceiro que bate nela sem parar”,
coloca a seguinte questão: seria o Mestre sádico o único que estaria à altura de responder certa exigência
amorosa que, para algumas mulheres, só pode se manifestar como um imperativo? Como pode um homem
ser um “parceiro devastador” para uma mulher?

A questão interessa do ponto de vista clínico, já que por trás de toda demanda de ajuda social, como é
com frequência o caso das consultas testemunhadas por Hélène Deutsch, não há necessariamente um
sofrimento psíquico nem insatisfação, como em geral se poderia supor.

Nos casos apresentados, H. Deutsch assinala a vitalidade e eficiência de certos processos
psicológicos em mulheres que não se reduzem a uma posição de dejeto. Por outro lado, ela de modo
algum compara o recurso ao masoquismo dos sujeitos feminino e masculino. O masoquismo feminino,
especifica, é sexualizado desde o início, implícito no vínculo erótico com o parceiro, o que não é o caso
do homem.

Na mulher, o próprio corpo está em jogo desde o começo, no vínculo com o parceiro. Enquanto que o
caso do masoquismo masculino é mais de ordem moral, o caráter erótico feminino é secundário. Para
elucidar isso, ela nos remete ao registro da neurose!

A questão do masoquismo feminino aparece para Hélène Deutsch como indissoluvelmente ligada à
complicação da neurose, portanto, à questão para cada mulher de uma opção política inconsciente para
estabelecer um vínculo social com seu corpo.

Para terminar, a questão da sublimação em uma mulher, igualmente introduzida por HD, mereceria uma
discussão à parte, para que não a se restrinja ao terreno das grandes causas, dos grandes destinos; mas
cujo interesse, me parece, seria permitir que cheguemos à sua função fundamental no estabelecimento da
realidade para cada sujeito, assim como às suas declinações no sujeito feminino. Vou parar por aqui, e
afirmar apenas que um bom lugar para dar início a este debate poderia ser abordando o papel das artistas
mulheres na arte contemporânea, a ser discernido precisamente para além do sucesso de suas obras.



UM NOVO SINTOMA DA MULHER?126

Judith Miller (AMP/ECF127)128

À medida que um saber científico sobre a concepção é elaborado e estendido, o discurso comum sobre a
maternidade é remanejado. A certeza da contracepção, a segurança (e legalidade) da interrupção da
gravidez, a invenção e generalização da ecografia, a facilidade da inseminação artificial: são tantas
inovações, tantos gadgets, que a demanda e o desejo ficam ainda mais em disjunção.

Com efeito, o domínio crescente do processo da gestação balança a imemorial identificação da mulher
com a natureza; ao mesmo tempo, A mulher, como essência, se desvanece, mas, sobretudo, não haverá
sequer uma mulher no mundo à qual não se vocifere a questão, outrora secreta, do seu desejo — “Você
quer um filho?” —, forma eminente do mal-estar na civilização.

À vacilação que comporta no sujeito essa exposição do seu desejo corresponde uma demanda social
massiva, que impulsiona toda mulher a se identificar com a mãe (já que a mãe, à diferença d’A mulher,
existe). Também é bom lhe prescrever a aquiescência ao sintoma normal que deverá ser seu: o “desejo
de filho”.

Mas a ciência, que torna esse sintoma necessário para a sobrevivência da espécie, o transforma:
existe, digamos isso claramente, alguma chance de tornar-se cada vez menos e menos standard. Um único
exemplo: não é o isolamento do “espermatozoide fecundo” justamente apropriado para acentuar a
contingência do marido, para imaginarizar a função do pai?



O PAI E AS MULHERES: ALGUMAS VERSÕES

Lizbeth Ahumada (AMP/NEL - Bogotá)129

Recebi, recentemente, uma série de e-mails em cascata. Nada há de original neles, pois se trata de
convencionalismos mais ou menos gratuitos referentes às diferenças entre homens e mulheres, aos
desencontros, errâncias, desvarios, mal-entendidos fundamentais que tomam suas roupagens e semblantes
da psicopatologia da vida amorosa. Alguns são grosseiros, outros sutis em sua apresentação. Contudo,
pude destacar dentre eles, após cair na tentação de sua leitura — à qual devo confessar que eu resistia,
apertando sistematicamente a tecla delete —, alguns relativos a mulheres notáveis em diversos campos,
com um tom de certa reivindicação de gênero — aliás, merecida — em âmbitos cruciais do
conhecimento.

Trata-se de material alusivo a entrevistas que elas deram ou a discursos aos quais se têm facilmente
acesso pela internet (citarei ao menos dois desses casos); e devo dizer que os achei extremamente
interessantes, e que, além disso, inspiraram o título da palestra de hoje. Assim, através de três exemplos
particulares, nos quais encontramos, na primeira pessoa, tentativas de relacionar o saber que utilizam a
partir de sua condição feminina, me propus a estabelecer o estatuto do saber de que se trata, e sua
associação, ou não, aos campos aos quais se circunscreve. Quer dizer: é possível abstrair uma relação
particular com o saber em termos da referência paterna na qual estão inscritos? Ou se trata de escolhas
particulares, subjetivas, a partir da dita condição?

A dissimetria dos sexos e as pantomimas da vida amorosa interessaram muito ao psicanalista francês
Jacques Lacan. A partir dos anos 1960, ele tentou explorar e desvendar a lógica fundamental desse
encontro, além dos semblantes do feminino e do masculino relativos ao amor. Interessou-se
particularmente pelo modo como as mulheres amam, uma a uma, em sua prática clínica, nos textos
literários, na história e na teoria freudiana; por isso, não retrocedeu diante da pergunta de Freud “O que
quer a mulher?” Essa questão traz à tona o ponto de declínio da busca de Freud sobre a verdade do ser
feminino. Lacan avança, respondendo a Freud a partir dos próprios elementos de seu desenvolvimento,
isto é, a questão do gozo feminino, um gozo desconhecido pela medida e pela economia fálica — gozo
masculino por excelência.

É verdade que as mulheres estão muito próximas do semblante, ele as ocupa, as perturba, pode fazê-las
chegar a “enlouquecer um pouco”. Recordemos o exemplo histórico das chamadas mulheres de roxo,130

ou seja, as imperatrizes bizantinas da Idade Média que restauraram a imagem ali onde só um vazio
restara dela, restaurando o culto dos ícones após períodos de destruição oficial. Restauraram, na
realidade, uma ordem profundamente patriarcal, da qual demonstraram ser defensoras. Entre seus
méritos, contudo, se destacam o uso sagaz dos recursos imperiais, a habilidade política e um
compromisso firme com a conservação do papel dos ícones cristãos.

Não parece que exista um exemplo equivalente de gerações de mulheres colocadas no comando do que
se tornou um movimento claramente identificado, que superou todos os contratempos. É,
verdadeiramente, um exemplo que mostra o paradoxo de ir além da ordem instaurada em nome do pai,
para, finalmente, em seu nome também, resgatar a ordem dominante demarcada por uma referência de
mandato patriarcal. É uma ida e um retorno.

A sabedoria que podemos identificar é que esse movimento histórico, produzido por decisão de
algumas mulheres, indica o lugar e a função do semblante articulado com o vazio sobre o qual se instaura.
Entretanto, em outro registro, podemos nos perguntar sobre aquelas que atravessaram esse semblante
próprio da ordem demarcada pela insígnia do pai, próprio da mascarada feminina, e que, inclusive, o



usaram para ir além dessa demarcação, não para retornar, mas sim para instalar em seu lugar algo novo
no pequeno universo da subjetividade.

Evoquemos três casos:

1. Rita Levi-Montalcini

Essa herdeira de Hipatia, como ela mesma se denomina, é uma neurologista italiana que, no momento da
entrevista à qual nos referimos, tinha 99 anos.131 Prêmio Nobel de Medicina em 1986 por ter descoberto,
em 1942, fator de crescimento e renovação das células do sistema nervoso, o que ela chamou “Nerve
growth factor” [Fator de crescimento neural], e que esteve em questão durante meio século, até ter sua
validade reconhecida. Este fato, segundo a cientista, não é alheio à sua condição de mulher, já que
considera que muitas descobertas científicas atribuídas aos homens, na verdade foram feitas por suas
irmãs, esposas e filhas.  Diz que não se admitia a inteligência feminina e que, hoje, há mais mulheres que
homens na investigação científica. Já não se acaba assassinada na rua por monges cristãos misóginos, o
que demonstra que o mundo melhorou um pouco…

Entretanto, o interessante nessa mulher é que, apesar de em dado momento reconhecer esse viés de
segregação, fala ao mesmo tempo da sua tenacidade e férrea decisão de enfrentar o pai e perseguir seus
ideais. Ou seja, não se trata de uma reivindicação mais ampla que incide no gênero, mas sim de uma
reivindicação feroz que ultrapassa os limites que seu mundo demarca, e nesse sentido é um verdadeiro
ato, cuja única invocação é o desejo em jogo, exposto na singular relação com o saber.

É interessante também que proponha o saber como um meio para o que considera uma vocação: a
ajuda ao próximo. Ela diz: “Trabalho para dar bolsas de estudos para que as meninas africanas estudem e
prosperem assim como seus países: investigando e pensando”. Jamais pensou em se aposentar, pois
afirma com veemência que “a aposentadoria destrói cérebros!”. Muita gente se aposenta e se abandona…
isso mata o cérebro e faz adoecer. Diz ainda: “Meu cérebro funciona da mesma forma do que quando eu
tinha vinte anos, não noto diferença nas ilusões nem na capacidade, embora vá completar um século em
breve,132 e não conhece a senilidade. O corpo enruga, o cérebro não: se você mantiver seu cérebro
esperançoso, ativo, ele funcionará e nunca se degenerará. Viverá melhor os anos que viver, isso é que é
interessante. A chave é manter a curiosidade, empenhar-se, ter paixões…” Como não recordar aqui esta
afirmação de Lacan: “A causa sempre é jovem…”

Rita se refere à sua vida nestes termos: “Eu não tive uma infância feliz, me sentia um patinho feio,
boba, pouca coisa… Meus irmãos mais velhos eram muito brilhantes e eu me sentia tão inferior…
Estimulou-me o exemplo do médico Albert Schweitzer, que estava na África para diminuir os casos de
lepra. Eu queria ajudar os que sofrem. Durante o fascismo, Mussolini quis imitar Hitler na perseguição
aos judeus… e tive que me esconder por um tempo, mas não parei de pesquisar: montei meu laboratório
em meu quarto; e descobri a apoptose, que é a morte programada das células.”

Assim, ela pensa que “a exclusão fomentou entre os judeus os trabalhos intelectuais: podem proibi-los
de tudo, menos de pensar! (tese sustentada pelo filósofo Jean-Claude Milner). A razão é filha da
imperfeição. Nos invertebrados, tudo está programado: são perfeitos. Nós, não! Por sermos imperfeitos,
recorremos à razão, aos valores éticos. Discernir entre o bem e o mal é o mais alto grau da evolução
darwiniana!”

Não se casou, não teve filhos, permaneceu na selva do sistema nervoso. Declara seu amor
incondicional ao saber, que expressa assim: “Fiquei fascinada por sua beleza e decidi dedicar-lhe meu
tempo, minha vida!” Isso, dentro do contexto e do estilo de vida vitoriano. Seu grande sonho: utilizar o
máximo da capacidade cognitiva de nossos cérebros. A entrevista termina com esta pergunta: O que faria
se tivesse 20 anos? Ela responde: “Ora, estou fazendo!”



Pode-se contar nos dedos os que poderiam dar esta resposta diante da real aproximação da morte.

2. Isabel Allende (Discurso em TED talks)

A própria escritora diz que, embora tivesse publicado há 20 anos alguns livros, era desconhecida até
2006. O interessante a destacar é o que ela conta como uma anedota: foi selecionada para levar a
bandeira olímpica nas Olimpíadas de Inverno na Itália,  seus quatro minutos de fama; era a primeira vez
em que a bandeira olímpica seria levada por mulheres, cinco mulheres representando os cinco
continentes.

Conheceu as outras mulheres que levariam a bandeira: três atletas e as atrizes Susan Sarandon e Sofia
Loren: “Realmente é emocionante e muito simpático escutá-las falar dessa pseudoaventura; sobretudo,
porque uma delas representou o símbolo da mulher em uma época na qual não havia top models,
substituíveis entre si: Sofia Loren. Sofia, símbolo de beleza e paixão, tinha mais de 70 anos, e lhe
perguntaram como ela se mantinha tão estupenda: ‘a postura e não fazer ruídos de velhos…’ No entanto,
eles se detiveram, sobretudo, em Wangari Maathai, do Kenia, a primeira mulher africana a receber o
Nobel da Paz em 2004, que plantou 30 milhões de árvores e, com isso, mudou a terra e o clima de alguns
lugares da África e as condições econômicas de muitos vilarejos;  Somaly Mam, por ter sido vendida por
seu avô aos 14 anos para um bordel, é uma ativista cambojana que luta apaixonadamente contra a
prostituição infantil”, disse Allende, “e falou de meninas violadas por homens que acreditavam que fazer
sexo com uma virgem iria curá-los da AIDS…”

A escritora recorre  a esses exemplos para falar de força, de uma misteriosa energia que pode ser
arrancada do coração feminino em momentos limites, uma força que parte do nada, uma capacidade de
fazer do nada algo novo para o sujeito e, em alguns momentos, para o mundo.  Fala de sua produção
literária e da sua vida de paixão, que descreve sem medo e como um coração determinado. O coração
apaixonado é o que marca seus personagens: as pessoas simpáticas e com tendência ao comum não são
personagens interessantes, apenas bons ex-maridos.

Ao falar de como vive, a escritora fala de seus personagens; eles são inconformados, aventureiros,
dissidentes, forasteiros, rebeldes, fazem perguntas, torcem as regras e se arriscam. Allende não se diz
feminista, se por isto se entende uma luta pelo poder, já que se trataria então de mais do mesmo. Mas é
feminista se isso significa que trabalha e acredita que a possibilidade de mudanças fundamentais em
nossa civilização requer a energia feminina na administração do mundo; pensa, inclusive, que se trata
também de cultivar a energia feminina nos homens. Trabalha incansavelmente criando a realidade em
suas novelas a partir da matéria prima dessa paixão feminina, dessas mulheres, uma a uma, com as quais
têm se encontrado. Ela mesma é uma apaixonada dessa causa.

3. Sidonie Csillag

Este é um caso que, em si mesmo, difere dos anteriores. Talvez não reconheçam este nome, mas se
mencionarmos o apelido com que Sigmund Freud a tornou conhecida e lhe deu um lugar destacado na
construção de sua doutrina sobre a clínica psicanalítica, talvez possam reconhecê-la: trata-se da “Jovem
homossexual”. Podemos nos perguntar sobre a pertinência de apresentar seu nome nesta reduzidíssima
lista, já que ela não sustenta uma relação com o saber em termos de produção nem de inovação, mas sim
a partir de sua relação com o saber inconsciente. Uma biografia publicada recentemente, de Ines Rieder e
Diana Voigt, cujo título é Sidonie Csillag, a jovem homossexual de Freud, diz que, na realidade, seu
nome era outro. Ao nível da cultura do século em que viveu, foi a primeira homossexual a declarar-



se como tal e a se apresentar como uma emancipada nos círculos sociais que frequentava, na Viena de
Freud. Embora não deixem de ser interessantes os relatos freudianos, em contraste com os relatos dela
própria de seu encontro com Freud, não é o que pretendo destacar. Também viveu cem anos, de 1900 a
2000: a vida de uma homossexual ao longo do século XX.

Desde os verões nas Ilhas Brioni a jovem de 19 anos começara a dar o que falar: se perguntavam se
ela estaria se desenvolvendo na direção correta. Assim, por decisão do pai, diante da relação de Sidi
com uma mulher mais velha e após uma tentativa de suicídio — depois de que o pai a encontrara em
plena luz do dia com essa mulher dissoluta —, vai consultar o professor Sigmund Freud durante quatro
meses, uma tentativa de conduzir a menina para o caminho da normalidade. Então, cinco vezes por
semana, no meio da tarde, ela se deitava no divã e, segundo diz, esperava que ele lhe perguntasse coisas
loucas.

No começo, o professor lhe explicou que ela estava ali para contar-lhe tudo o que lhe vinha à mente,
todo pequeno pensamento, toda recordação, toda associação, por mais absurda que lhe parecesse.
Também pediu que escrevesse seus sonhos, ela não precisa se envergonhar ou temer, podia falar
abertamente de tudo. Falando da família, uma vez mais, ela começa a perceber que está observando seu
ambiente com maior atenção. Acontecimentos e experiências passadas que lhe pareciam sem interesse,
agora se deslocam para sua consciência e ocupam seus pensamentos… A relação com sua mãe e sua
configuração em torno do sentimento de não ser amada… ao qual atribui uma rejeição ao feminino de
quem quer que fosse, sua filha incluída, que considera como uma rival frente aos pretendentes que a
rodeiam. 

Sidonie traz a cena em que foi negada pela mãe, quando um homem a cumprimentou e a mãe disse que
essa senhorita era na verdade filha de uma amiga. Seu pai, a quem tanto amava, era, então, enganado por
sua mãe. Mas foi uma interpretação de Freud que a comoveu e precipitou de algum modo o desenlace
final, a conclusão do tratamento. Ela disse à sua amada com fúria: “Sabes o que ele (Freud) me disse
hoje? Que eu gostaria de ter um filho com meu pai, e que, como é obvio que ele o deu à minha mãe, eu a
odeio por isso e a meu pai também, e por isso me distanciei por completo dos homens… É tão
ultrajante!” E acrescentou: “A esta altura, já deveria saber que sou inocente como uma criatura de cinco
anos. A verdade é que não entendo como se tornou tão famoso…”

Contudo, continua se esmerando para fazer Freud acreditar que o tratamento é eficaz, coisa que Freud
percebe como uma rejeição ao tratamento analítico — porque sua jovem paciente não está doente, nunca
chegou à análise por desejo próprio e não se queixa de sua situação. Conduzir essa variante da
sexualidade para outra, sem que ela queira, é tão difícil quanto converter um heterossexual totalmente
desenvolvido em um homossexual. “Nessa menina, não foi a dúvida, mas sim o fator afetivo da vergonha
contra o pai, o que possibilitou sua fria reserva (…) Interrompi, então, logo que reconheci a atitude hostil
da menina contra seu pai (…)”. Diante da decisão de Freud, Sidonie sente um grande alívio. Havia
cumprido com as normas e havia mostrado ao pai que agira de boa vontade. Bem, não se pode mudar
tudo.

Essa posição abre como perspectiva situar-se como a “inconsolável do pai” — sustentar o desejo do
pai, posição característica do sujeito histérico que percebe que há falta de desejo no pai, desejo de
saber, desejo por uma mulher ou os dois ao mesmo tempo, algo que anuncie o vivo do pai como condição
necessária ao desejo. Amado por suas feridas abertas mais do que por seus poderes, o sujeito histérico
que se erige em sujeito suposto saber estará necessariamente submetido à prova de sua impotência.

Bem, poderíamos tentar algum tipo de aproximação dessas posições sem cair em esquemas rígidos e
ideológicos? Eu, ao menos, gostaria de pensá-lo pelo lado do empuxo ao saber de que se trata cada caso,
e os três. Em primeira instância, trata-se da busca da verdade, e nisso o saber parece ser o instrumento,



ou seja, uma verdade consoante com o saber, uma verdade-revelação pela qual a busca adquire sentido.
É uma posição fundamental, fazer da verdade e do saber um amálgama, ou, pelo menos, uma combinação
hierárquica: o saber a serviço da verdade.

Para Lacan, verdade e saber não necessariamente comparecem na hora de serem julgados; de fato, o
que ele chamou de hora da verdade para alguém é antes uma dimensão muito diferente do saber
articulado, uma experiência subjetiva que se vincula à dimensão simbólica da linguagem, ainda que haja
uma tradução subjetiva desse momento que adquiriu, inclusive, um sentido religioso (relativo ao juízo
final).

E o que é essa paixão da qual falam Allende e Levi-Montalcini? É igual ao desafio mencionado por S.
Scillag? Há nas três uma clara referência ao mundo circunscrito pelo pai, o Nome-do-Pai cujo limite
mesmo determina, se for o caso, que se vá além dele. Mas pode tomar a forma de acting, de passagem ao
ato ou de ato como tal. Em Sidonie, o ato frente ao olhar colérico que o pai lhe lança é mais uma busca
de sua compreensão, de sua cumplicidade, é um ficar com o pai ainda que tenha o preço de fazer algo que
o contrarie. Levi-Montalcini aponta para outra direção: o Nome-do-Pai, que delimita toda uma época, é
ultrapassado, mas isso implica uma descoberta, o saldo de ir além do pai é o amor a um novo saber. Em
Allende, a reivindicação do gênero em nome da humanidade e seu aperfeiçoamento também dá conta de
uma produção a partir desse lugar e a invenção particular de uma relação com o Outro.

A mulher é uma invenção da cultura, “hystórica” (histórico-histérica), que muda de aspecto segundo a
época. Quando Freud elabora o chamado “complexo de masculinidade”, ele o faz com certo desprezo,
deixando entrever um tom de clara reprovação. Aos seus olhos, o único destino adequado para uma
mulher, o que poderia ser chamado de assunção da castração, é ser a mulher de um homem. Em oposição,
Lacan, que sempre se esforçou para distinguir o psicanalista do senhor, tentou abordar as questões sem
recorrer às normas deste último e se contenta apenas com as obrigações de estrutura. Essa orientação
prevalece, por exemplo, quando afirma, acerca das mulheres, que não é obrigatoriamente a relação com a
castração que condiciona o laço sexual com o homem. De fato, aos olhos do psicanalista, é obrigatório
apenas o que é impossível evitar. No entanto, a relação entre os sexos é apenas possível. Se a mulher se
inscreve na parceria sexual apenas “por deixar-se desejar”, sua posição como parceira do desejo
masculino deixa na sombra a questão do próprio desejo, que condiciona esse consentimento.

O ser da mulher é um ser dividido entre o que é para o Outro e o que é como sujeito de desejo, entre
seu ser complementar da castração masculina, por um lado, e seu ser como sujeito do inconsciente, por
outro. Lacan disse certa vez: “Seu lugar na parceria sexual não tem como causa direta seu próprio desejo,
mas sim o desejo pelo outro. Para ela, basta que se deixe desejar, no sentido do consentimento. Mas isto
não diz nada sobre seu próprio desejo.” Para Lacan, elas se dirigem com mais vontade ao laço de amor
singular, seja na parceria amorosa, na família ou no novo amor ao saber, do que ao antigo amor pelo
líder da massa que, como sabemos agora, é o princípio de todos os totalitarismos, e que desfaz todos os
laços singulares em benefício da massa.

Não devemos esquecer que a condição de que A mulher como universal não existe, sentença
proclamada por Lacan à qual as feministas responderam furiosas, cada mulher uma a uma não apenas
existe, como nela pode aflorar, em algumas ocasiões, uma causa arrasadora, que não tem nenhuma
comparação nem parâmetro fálico com o semblante masculino. Essa noção nós devemos, entre outras
coisas, a Lacan.



A LOUCURA DE SER MULHER133
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No fim de sua monumental obra, Freud confessa que para ele ficava sem resposta uma pergunta — O que
quer a mulher? —, através da qual Lacan nos convidou a ver o que foi efetivamente a relação de Freud
com a mulher. Cita, inclusive, Ernest Jones, que, pudicamente, havia qualificado essa relação do mestre
como uxoriosa, termo de raiz latina que designa um homem que se deixa dominar pela esposa; uxor é a
mulher legítima do marido.

Esse caráter uxorioso confere a Lacan a liberdade de enunciar que havia em Freud madeira suficiente
para fazer um idealista apaixonado, quer dizer, o que aqui se insinua é que o termo uxorioso poderia
ressoar no sentido de uma ineficácia da metáfora paterna... caso ele não tivesse se dedicado ao Outro,
prossegue Lacan, sob a forma da histérica. Veremos no curso da minha exposição como se verifica, sob o
ponto de vista lógico, a coerência dessa suposição de Lacan que coloca em tensão o caráter uxorioso e o
interesse de Freud pela estratégia histérica.

O que aqui está profundamente em jogo é o questionamento do desejo como desejo do Outro, e é o
próprio Freud que, através da confissão de sua ignorância sobre o que quer a mulher, confirma o que
Lacan designa com o nome de pecado original da psicanálise. Depois de maio de 1968, Lacan retoma
essa pergunta freudiana e sublinha que o questionamento do que quer uma mulher se situa no nível do
desejo.

Por outro lado, Lacan sustenta que fazer a pergunta sobre a mulher na dimensão do desejo é questionar
a histérica. É certo que o que a histérica quer é um mestre, “um mestre que saiba muitas coisas, mas não o
bastante para não acreditar que ela seja o prêmio supremo por todo o seu saber”, uma citação de Lacan
em O avesso da psicanálise. Este é o ponto de partida de Freud, ela é a histérica, ainda que seu sexo não
esteja forçosamente especificado — quero dizer com isso que o termo histérica não designa uma mulher,
mas, em psicanálise, um ordenamento que implica uma posição subjetiva na estrutura, uma posição
particular que, embora constitua um laço social, não diz absolutamente nada sobre a feminilidade.

No seu seminário Mais, ainda, Lacan, na abordagem da feminilidade, trata fundamentalmente do que
Freud deixou expressamente de lado com a pergunta: “O que quer a mulher?” Não diz que Freud tenha se
equivocado, nem tampouco que ele vai responder; o que faz é tratar os enunciados freudianos produzindo
deslocamentos, para provocar algumas inversões dialéticas assim como novos desenvolvimentos da
verdade. O postulado de Freud é o seguinte: há só uma libido, a masculina. A consequência desse juízo
de existência é que todo um campo fica assim ignorado, o campo que corresponde àquelas que assumem
o estatuto de mulher. E Lacan acrescenta, em Mais, ainda: “talvez se possa dizer que este ser, a mulher,
assuma algo no tocante à sua sorte.”

Em relação à histérica, o que se observa de maneira especial é que sua aproximação, inclusive sua
relação com o objeto vai se realizar com a mediação do homem, mas Lacan sublinha que há algo mais.
Esse “mais” é o deslocamento que Lacan opera ao situar no lado feminino a dimensão de um bem não
causado pelo objeto causa do desejo, que designamos com a letra a minúscula.

Uma mulher, que impostora, não? O que direi sobre uma mulher? Uma mulher sempre tem relação com
o objeto causa de desejo, com o objeto a, na medida em que está inscrita na função fálica, quer dizer, a
função que ordena ambos os sexos. Isso é válido para cada uma das mulheres, na medida em que a
incidência da metáfora paterna as deixa centradas em relação a essa função, o que faz com que as
mulheres não sejam psicóticas, mas tampouco elimina o fato de que seja uma loucura ser mulher.

No campo do gozo, Lacan distingue o lado mulher com a existência de um gozo suplementar ao gozo



fálico, aquele que está amarrado, como um barco ao porto, ao significante do falo. O que explica que,
quando uma mulher tem relação com um homem, esta seja uma relação com um significante,
contrariamente ao homem que, ao relacionar-se com uma mulher, encontra o objeto. Uma mulher não tem
relação com o objeto, mas sim com um significante, o falo, o que destaca a pertinência fálica da mulher.

Lacan formaliza a existência do gozo suplementar como um gozo infinito, não no sentido da extensão
mas em relação à sua natureza, e ligado à lógica da linguagem. Por isso diz, no Seminário 20, que o ser
sexuado dessas mulheres nãotodas não passa pelo corpo, mas pelo que decorre de uma exigência lógica
da fala. É o que encontramos no testemunho que nos transmitem os escritos dos místicos: o gozo
suplementar é um gozo que passa pela palavra e por sua lógica, mas não pode ser dito nem ser elaborado
num saber, um gozo que não tem outro significante para escrever-se senão o S (Ⱥ) inventado por Lacan, o
significante da falta de significante.

Dizíamos, seguindo Lacan, que dois gozos distintos são possíveis para o sujeito que se inscreve do
lado mulher. Isso significa, por exemplo, que uma mulher poderia optar por um ou pelo outro? Que
relações existem entre eles? Existiria uma relação de sinergia, de potenciação de um ao outro? É
necessário que haja gozo fálico para que uma mulher possa sentir esse mais, esse plus de gozo
suplementar?

É preciso assinalar, a princípio, que não se deve pensar que o Outro gozo, o suplementar, passaria
pela eliminação do gozo fálico. Ele é suplementar e não complementar, já que não completa nada. Talvez
se possa dizer — Lacan o disse —, que o gozo fálico empurra ao Outro.

O avanço, o progresso de Lacan consiste em colocar que o gozo que um homem pode obter de uma
mulher a divide, fazendo-a parceira de sua solidão. O que isso significa? Podemos dizer que se o homem
possibilita para uma mulher esse Outro gozo, ao fazê-lo dela e somente dela, esse Outro gozo torna essa
mulher nãotoda dele. Portanto, se uma mulher não é toda de um homem, isso se deve ao fato de que essa
mulher tem acesso a esse Outro gozo, do qual o homem em questão está excluído. Mas não só o homem o
está, também a mulher está excluída. Trata-se de uma exclusão que tem mais a ver com aquilo de que esse
Outro gozo é feito, ou seja, de ausência. Uma mulher está excluída já que nada pode dizer sobre ele. Por
isso Lacan formaliza a escritura da falta de significante com um matema que serve para escrever esse
Outro gozo, a escritura do significante que falta no Outro. Ou seja, cada mulher tem relação com a função
fálica respondendo à modalidade lógica da contingência, cada uma, uma a uma, e assim até o infinito, e
isso porque a falta de uma existência, que é o que quer dizer “a mulher não existe”, impede a
formalização de um universal das mulheres.

Cada uma delas não nega a função fálica, mas como o processo de verificação é infinito, não se pode
deduzir nada a respeito daquelas que não passaram pela verificação, uma vez que é preciso tomar cada
uma desse conjunto infinito. Pela mesma razão, ou seja, a característica do conjunto infinito, não se pode
provar que todas se inscrevem na função fálica, o que só seria possível se tivéssemos encontrado uma
que não se inscrevesse — é o que dizem as fórmulas da sexuação. Vou escrevê-las a seguir e comentá-las
brevemente. Peço-lhes paciência; essa conferência sofrerá uma virada daqui a pouco, tornando-se mais
leve.



No andar superior à direita está escrito que não há um “x” que diga não à função fálica, ou seja, não há
exceção, o que conduz a escrever: nem todo “x” está inscrito na função fálica, fórmula da sexuação na
mulher. O oposto acontece no outro lado, o esquerdo, no lado homem, onde se comprova a existência de
um que nega a função fálica, a exceção — ou seja, o pai, não o significante do Nome-do-Pai — e que se
escreve: existe ao menos Um que diz não à função, fórmula que dá lugar ao universal Todos os homens,
todo “x” está incluído na função fálica. Então, no andar superior à direita se trata da fórmula da sexuação
da mulher e à esquerda, a dos homens.

Essa existência, a existência da exceção, permite escrever o universal dos homens, o que não quer
dizer que assegure a existência de um homem. O homem é possível a partir dessa formalização porque há
um universal. O que se chama exceção é a figura do pai que Freud forjou em Totem e Tabu . Trata-se do
pai castrado, o pai da histérica. Isso nos permitirá retomar adiante a questão que mencionávamos no
início de nossa exposição: uma das características das histéricas é que para abordar o nãotodo, isto é, o
lado mulher — podemos dizer o objeto mulher — é preciso uma existência.

Como e onde a histérica vai encontrar uma existência lógica? Parece, a partir da distribuição da
fórmula de Lacan, de sua bifurcação, que a única possibilidade da qual uma histérica dispõe para
encontrar essa existência, é fazer o homem. Ou seja, a histérica chega a abordar o campo do nãotodo
situando-se no campo de Todos os homens — portanto, não a partir da segunda fórmula com o
quantificador do universal, mas dessa que implica a exceção, o um que nega a função fálica.

Nesse campo de todos os homens, sob o ponto de vista lógico, o único que encarna essa existência é o
pai. Esse pai, o pai castrado, é o único cuja existência pode ser assegurada, provada. Então, para uma
histérica, o único meio de fazer existir um homem é passar por esse caminho lógico que acabamos de
recordar: ela faz existir o homem castrando-o como ao pai.

A histérica não se contenta com ser O Outro (A), quer mais, quer saber-se Outro (A), busca um saber
sobre esse Outro gozo, saber impossível, como já assinalamos. Por isso, talvez seja oportuno recordar
que o mestre, este a cujo voto de reinado ela dará um pouco de satisfação, custará a ele todo o governo.
De qualquer forma, colocar as coisas sob esta perspectiva implica dizer que a histérica está situada do
lado do “Todo”, e que o questionamento que tratamos de destacar concerne à estratégia, à modalidade
que ela desenvolve, aos deslocamentos lógicos que explicam a sua abordagem do objeto feminino, do
nãotodo característico do lado mulher nas fórmulas da sexuação de Lacan.

Podemos evocar figuras de mulher com outros predicativos, e duas delas em particular merecem ser
consideradas: a mulher verdadeira e a mulher de exceção, se ela existisse. Vou questioná-las, situá-las
dentro das coordenadas estruturais que se depreendem dos ensinamentos de Lacan e para isso me servirei
de uma construção extremamente experimental. Recolhi esse material, como se diz, em artigos e escritos



que ainda hoje não cessam de reproduzir suas frases, recordar sua invenção, de evocar com admiração
seu caráter fora do comum, seu desejo exemplar, sua alienação fundamental e a orfandade em que foram
deixadas com seu desaparecimento.

Trata-se de uma mulher que, ao alcançar a meta que havia fixado em seu ponto de partida, deixou de
fazer parte da série das mulheres, isto é, deixou de existir como uma mulher entre outras. Vou lhes falar
dela.

Sua história não começa com os melhores auspícios: quando sua mãe grávida comunica ao esposo sua
concepção, este desaparece do lar e só se sabe dele que morreu, três anos mais tarde, de um acidente
vascular. Não vou me deter na hipótese de uma menina não desejada; recolherei apenas um dado
importante da época do seu nascimento: os sintomas apresentados por sua mãe depois do parto parecem
evocar uma psicose puerperal; a menina foi inscrita no registro civil com o nome do pai, embora nunca o
tenha utilizado mais tarde, já que o substituiu por outro. Seus avós maternos foram internados em
diferentes asilos de alienados, e um tio materno se suicidou.

Norma Jeane era seu nome. Ainda não havia completado três anos quando sua mãe foi internada num
asilo psiquiátrico em consequência de uma crise paranoica: a mãe atacou e ameaçou sua amiga mais
próxima, após tê-la acusado de querer envenenar sua filha Norma Jeane. Essa amiga da mãe, Tia Grace, é
quem se ocupará verdadeiramente da menina. Sua mãe e Tia Grace trabalhavam em um laboratório de
revelação de filmes em Hollywood; ambas formavam com um círculo de relações o elemento
fundamental da indústria cinematográfica hollywoodiana, uma vez que constituía a larga base sobre a
qual se erigia toda a pirâmide da indústria do cinema nessa época.

Quando Norma Jeane começou a dar seus primeiros passos, a mãe a levava ao laboratório, onde
brincava tranquilamente e em silêncio em algum canto do exíguo local de trabalho. Nesse período,
precisamente, Tia Grace proferiu e profetizou que Norma Jeane seria uma estrela de cinema. Quando lhe
perguntavam por que dizia isso, ela respondia que sentia isso, que estava totalmente convencida e,
sobretudo, era o que desejava para Norma Jeane.

As frequentes recaídas da mãe, suas hospitalizações, a crise econômica nos anos 1930 nos EUA, que
também afetou a cidade de Los Angeles, conduziram Tia Grace a buscar alojamento para a menina numa
casa de família. Norma Jeane nunca foi adotada, já que este estatuto de adoção teria privado a família
que a recebeu do dinheiro correspondente. Entre os cinco e os oito anos a pequena viveu em casas de
famílias, e em suas lembranças ficou marcado o sentimento de que nenhuma quis adotá-la.

Em um breve encontro, ao redor dos oito anos, sua mãe tomou-a nos braços para mostrar-lhe a foto de
um homem de finos bigodes, à moda de Clark Gable, homem de forte aparência e viril: “Esse é teu pai”,
a ouviu dizer.

Depois dos nove anos, Tia Grace se converte em sua tutora legal. Embora sua situação econômica
impedisse que sua sobrinha pudesse viver com ela, é a tia quem a empurrará, a convencerá, e assumirá os
custos das aulas de canto, dança e piano que Norma Jeane começa a frequentar.

Sua tia sabia que esses três registros eram indispensáveis para a formação de uma atriz de cinema. Tia
Grace ocupou-se dela até os dezesseis anos, idade em que decidiu casá-la com um homem de vinte e um
anos. Para Norma Jeane, era o primeiro dos três matrimônios que iria contrair. Esse primeiro casamento
não durou mais de três ou quatro anos, e estava claro que o que realmente contava para Norma Jeane era
converter-se em uma grande estrela de cinema. Estava disposta a fazer e desfazer tudo o que fosse
necessário para conquistar esse fim. Assim, começou posando para fotografias, conheceu alguns
fotógrafos de certa notoriedade, fez nus que mais tarde se converteriam em ilustrações dos almanaques
que alcançariam o maior renome, não só nos EUA, mas no mundo inteiro, e começou a trabalhar como
modelo.

Cada vez que manifestava a Tia Grace certo desinteresse pelo que estava fazendo, esta a apoiava e
estimulava a seguir adiante, recordando-lhe que só estava no início da primeira parte do longo caminho



que haveria de empreender. Aos vinte anos, Norma Jeane fez sua primeira tentativa para conseguir um
contrato em um estúdio de cinema. O teste foi dirigido por Ben Lyon, que, depois de comunicar-lhe que
fora um sucesso e que ela conseguira o esperado contrato, sugeriu-lhe mudar seu nome. Ben Lyon
sussurrou nos seus ouvidos que sempre havia admirado uma atriz de opereta chamada Marilyn Miller, e
que achava que este nome, Marilyn, não estava nada mal; ela devia encontrar um sobrenome que
combinasse com ele.

Sua alegria foi imensa e seu primeiro passo foi contar para a Tia Grace que achou o nome belíssimo,
sobretudo porque combinava muito bem com o sobrenome de solteira da sua mãe, Monroe. Tia Grace lhe
disse que, ainda que de maneira distante, esse sobrenome era o sobrenome do presidente americano,
James Monroe, que em 1823 proclamou a doutrina que leva seu nome e que descrevia a posição dos EUA
com relação aos países com os quais manteria relações diplomáticas. Esta é a pré-história da invenção
do nome de Marilyn Monroe. Fazer-se um nome, inventá-lo, implica que essa invenção venha no lugar
daquele que até então, bem ou mal, cumpria a mesma função.

No caso de Marilyn, podemos supor que o que ela inventa na realidade é uma suplência, à qual ela vai
dar consistência mediante o artifício que tem à sua disposição: sua arte, fazer-se atriz. Essa arte, em
Marilyn, consistiu na realização do sonho mais extravagante que pode ocorrer a uma mocinha em Los
Angeles. Marilyn fabricou-se, tornou-se formosa, tornou-se artista e triunfou na arena onde as mulheres
mais belas do mundo lutavam ferozmente para obter a glória, disse o biógrafo que a acompanhou por
mais de oito anos, Maurice Zolotov.

Quando Marilyn tinha apenas dez anos de idade, costumava dar passeios esporádicos com sua mãe e
Tia Grace; o passeio que Marilyn recordava ter dado com maior frequência consistia em visitar o pátio
dianteiro do teatro Chinês em Los Angeles, onde estavam impressos os pés e as mãos das pessoas mais
célebres de Hollywood. Cada vez que Marilyn se distanciava do teatro, prometia deixar ali algum dia
suas marcas impressas, o que aconteceria em 1953, no seu 27º aniversário.

Outro escritor americano, o grande Norman Mailer, às vésperas do segundo casamento de Marilyn com
um homem forte e viril, o célebre número um do beisebol americano Joe DiMaggio, escreveu que
Marilyn não devia ser a mulher de ninguém, que ela pertencia a todos os homens; para ele, era uma
criatura estranha, mística e nada ortodoxa — a maneira maileriana de dizer que Marilyn era um enigma
—, de modo que o casamento e seu desejo de ser mãe constituíam, para Mailer, a forçação de uma
natureza que não era feita para essas convenções.

Eu diria que em minha humilde opinião Mailer foi quem mais finamente urdiu uma tentativa de
compreender algo do fenômeno Marilyn, e ele atribuía a origem desses desejos de esposa e mãe aos
psicanalistas que ela procurou. Sim, Marilyn frequentou muitos psicanalistas a conselho de seus
professores artísticos, para conseguir um maior controle de si mesma e um equilíbrio emocional que não
tinha; não é descabelada a suposição de Norman Mailer, pois nos anos 1950 nos EUA, não faltaria um
psicanalista que promovesse de cara a ideia de casamento ou de maternidade para um reforço do ego.

Assim, em uma passagem do seu célebre livro Marilyn, Norman Mailer escreve: “Esses psicanalistas
convencem as atrizes de que são frígidas ou narcisistas, e que é necessário que sejam como todo mundo,
mas elas não são; quero dizer que Marilyn cresceu como dez mil meninas, mas saiu diferente, e os
psicanalistas querem despojá-la dessa diferença”. Ou seja, Mailer foi sensível à diferença que suportava
o fenômeno Marilyn em relação às próprias mulheres; em outros termos, é o que ele diz quando supõe
que os traços de esposa ou de mãe lhe foram enxertados de fora, uma ideia muito coerente com o que foi
o mito de Marilyn, que se opõe ao fantasma feminino de Don Juan: este consiste em ter as mulheres uma a
uma, enquanto o mito de Marilyn é um sonho de mulher que consiste em ser a única de todos os homens.
Marilyn encarna, realiza na realidade esse sonho de ser a única, e por isso os homens podiam colocar
objeções aos desvios que o matrimônio e a maternidade implicavam.

Tudo parece indicar, em sua vida privada, dois momentos de vida que podem ser perfeitamente



diferenciados com clareza. No primeiro, Marilyn está habitada pelo desejo de triunfar, de atingir a meta
que tinha se proposto, está sempre ocupada: lê, estuda, canta, dança e assiste cursos de arte dramática do
professor mais célebre do Actors Studio na época, Lee Strasberg. Faz cursos de dicção, de música, de
mímica, aprende a dançar etc. Sua obstinação e seu desejo decidido de alcançar seu objetivo — ser uma
estrela — parecem capazes de mover montanhas; nada parece detê-la, nem os percalços ou insucessos
profissionais, que não foram poucos, nem a dura crítica que a qualificava quase como imbecil e nem
mesmo sua solidão cada vez maior. Seu professor, que, como Mailer, também se serve do significante
mística para descrevê-la, dizia dela: “Marilyn estava como que envolvida por uma chama mística, como
o halo que rodeia Cristo durante a última ceia; havia uma grande luz branca ao redor dela”.

Vou lhes recordar o que dizia dela alguém muito próximo, seu terceiro marido. Como recordam, trata-
se do dramaturgo mais em moda nessa época, não somente nos Estados Unidos, mas também na Europa,
Arthur Miller, e que Marilyn sempre sublinhou que achava parecido com outro homem muito admirado,
Abraham Lincoln, outro presidente dos Estados Unidos. Eis o que disse Arthur Miller: “É a mulher mais
feminina que se pode imaginar, se tem vontade de morrer quando se está com ela; esta mulher é para todo
homem um desafio, sua presença revela a natureza profunda de cada um, o chistoso se faz falso, o espírito
confuso não se esclarece mais, o tímido se amuralha”. Que Marilyn encarne, segundo o enunciado de
Miller, o que constitui para todo homem um desafio, é algo que tem seu preço e fala da agudeza do
dramaturgo, o desafio que é para todo homem esse momento de verdade que constitui o encontro com o
objeto de seu fantasma.

Outra observação que não deixa de ter certo sabor é a que fez o biógrafo Maurice Zolotov: “Monroe
era uma infinitude de mistério e personalidade, impossível de explorar por ser vasta demais, sempre
havia mais e ainda mais, nunca se podia ver o final. Creio que para Marilyn foi muito doloroso viver com
essa infinitude”.

Esses enunciados têm para os discípulos do ensino de Lacan, que se exercitam na lógica e na teoria
dos conjuntos, um sabor muito especial: lemos, escutamos na frase de Zolotov sobre Marilyn o caráter
alusivo àquilo que tentamos formalizar como o objeto propriamente feminino.

Esse primeiro momento na vida de Marilyn ficou selado, de alguma forma, pelo diálogo que ela
manteve com a glória que alcançara: “Até aqui eu te tive e te tenho, Glória; podes ir embora agora,
sempre soube que eras inconstante, ao menos terei tido a experiência!” Para Marilyn, o problema que se
coloca é descer do pedestal da glória, e integrar-se, ressituar-se, reinscrever-se, realojar-se na série de
uma mulher entre outras.

Ela queria ser a estrela de Hollywood, e para chegar lá, teve que percorrer o caminho que implicava
despertar o desejo de todo homem que atravessasse em seu caminho. Quando Marilyn conseguia isso,
uma espécie de paz preenchia sua existência, o efeito era cem por cento terapêutico, embora fosse tão
efêmero que, imediatamente, era preciso voltar a começar. Isso significa que, para alcançar a meta de ser
estrela, ela teve que sacrificar seu ser de sujeito — sacrificar seu ser de sujeito é o que implica a ereção
de um sex symbol, este é o sacrifício, o preço que Marilyn pagou por seu acesso à glória — ser que ela
voltará a encontrar mais tarde, no final.

Muito tem se dito, criticado e mal compreendido sobre o seu sintoma mais conhecido na vida
cotidiana: chegar sempre atrasada. Ela sempre foi criticada por isso, alguns a criticam ainda hoje, e
Marilyn respondia a quem quisesse escutá-la: “Tenham vontade de me ver, que esses rostos estejam
pendentes da minha chegada, impacientes com minha ausência, com minha demora; constatar que afinal
fui esperada é algo de que ninguém mais do que eu conhece o valor”.

Ela mesma, talvez como fruto dessas entrevistas com psicanalistas, costumava dizer que quanto mais
atrasada Marilyn estava, mais contente ficava Norma Jeane, a menina que sonhava em ser estrela. “Ser
desejada” era o que mais contava para Marilyn; e talvez se pudesse escrever completando a frase, o
emblema diretor da pantomima de Marilyn em sua vida, “ser desejada por todos os homens”. Se seu lugar



de sex symbol deslocado do lado do universal dos homens é um lugar onde nenhum sujeito existe, pois
ser sex symbol implica a dessubjetivação, podemos perceber a clivagem fundamental com a qual ela
tinha que se virar, o mito e o que ela não podia ser — uma mulher entre outras.

Lacan nos ensinou que existem pessoas que vivem repisando o fato de que um dos pais não a desejou,
como podemos ver em sua pantomima, a insistência ininterrupta de seu questionamento sobre a inscrição
de sua existência no desejo do Outro. Ao mesmo tempo, observa-se aí como se produz na mulher uma
dupla alienação ao desejo do Outro: em primeiro lugar, aquela à qual o sujeito é submetido e alienado
em sua relação com o desejo, enquanto o desejo é o desejo do Outro; em segundo, do lado da mulher,
consiste especificamente na obrigação de passar pelas condições do macho na relação sexual. O
resultado dessa segunda alienação é a mascarada feminina, e se manifesta como se ela fosse aquilo do
qual o Outro está privado. Encontrar esse lugar, essa posição de ser o falo no desejo do homem, pode
constituir algo diante do que uma mulher pode mostrar muito tato ou nenhum.

De Marilyn, podemos dizer que ela encontrou não apenas tato e sensibilidade, mas um timing, um
saber fazer fora do comum, excepcional, uma vez que soube situar esse lugar de ser o falo no universo de
todos os homens. Muitos biógrafos, outros escritores e jornalistas que escreveram sobre ela, observavam
que despertava muita curiosidade o fato de que todo homem pudesse encontrar nela um elemento que
correspondia ao seu interesse. É possível imaginar uma melhor definição do que foi Marilyn como sex
symbol? Nessa época, Marilyn podia se permitir dizer que pouco lhe importava que o mundo fosse feito
para o homem, desde que, nesse mundo, ela pudesse ser mulher. Esse traço particular de se erigir como a
única de todos os homens parece sublinhar seu traço de exceção.

Talvez seja necessário matizar e dizer, nãotoda inscrita na exceção; nessa parte onde ela é a exceção,
o gozo de uma mulher deixa de pertencer ao campo no qual se define como nãotodo fálico. De fato,
encarnar a exceção é vir no lugar do pai que se inscreve no lado homem como a exceção que confirma o
todo.

No ensino de Lacan, sobretudo aquele que devemos situar como além do Édipo, ou seja, depois do
seminário do maio francês de 1968, o feminino não pertence, não se localiza no campo delimitado por
uma exceção, quer dizer, não existe A mulher. É próprio do feminino que não haja exceção alguma, e a
consequência é que cada uma é excepcional nesse campo no qual se inscrevem as fórmulas da sexuação
que situam a posição da mulher no andar superior à direita de nosso quadro. O que quer dizer que, nesse
lado, não existe a mulher de exceção.

Por que não existe a mulher de exceção? Porque, invariavelmente, quando uma delas ocupa esse lugar,
ela desliza para o lado da fórmula da sexuação do homem que diz que existe a exceção, existe um “x” que
diz não à função fálica, que é a fórmula do pai, o pai castrado como vimos. Então, para a mulher ser
exceção, é preciso deslocar-se desse campo para outro campo, sair da sexuação masculina, porque a
exceção constitui nessa lógica elaborada por Lacan o limite que permite a constituição do universo do
todo. É o que em 1975 Lacan designará como “Deus é a mulher feita toda”.

Vemos, assim, o quanto é distante essa posição da mulher da exceção, se existisse, da outra
modalidade ou figura da mulher que é a mulher verdadeira. No ensino de Lacan há uma série de mulheres
que exemplificam essa predicação da mulher como verdadeira. Ele destaca o fato, por parte de
Madeleine, de separar-se do objeto mais valioso como o único ato que mostra a dimensão de uma mulher
verdadeira, ato que ocorre depois que Madeleine fica sabendo que o verdadeiro gozo de André Gide é o
gozo uraniano,135 o gozo com adolescentes homens. Outra figura de mulher verdadeira no ensino de Lacan
é Medeia — vou me limitar a enunciar seu lugar na série e dizer que seu ato consiste em assassinar seus
dois filhos, os que tivera com Jasão, como uma maneira de apagar qualquer pertinência fálica que
poderia ligá-la a esse homem. Ou seja, o ato de Medeia e o ato de Madeleine Rondeaux apontam para o
mesmo: desprender-se de tudo, de toda conexão com o ter fálico.

A seguir, temos as traduções da criação poética e literária — a de Léon Bloy, A Mulher Pobre, mulher



que só existe verdadeiramente com a condição de não ter pão, lar, amigos, esposos, filhos — como figura
da mulher verdadeira. À lista poderia ser acrescentada a experiência de Kierkegaard em sua
aproximação com a existência, uma banal experiência de sedução. E também outra mulher, a heroína de
Paul Claudel, e ainda a personagem central de um dos episódios da trilogia dos Coûfontaine, Sygne. Em
“Partage de Midi”, há uma mulher que se chama Ysé, referência muito importante da tragédia moderna no
Seminário 8 sobre a transferência. Ysé ilustra muito bem o nãotodo fálico da mulher, que tem a ver com
um bem de segundo grau que não é causado por um objeto, o objeto a, que, como se lembram, pertence ao
registro do objeto que responde à falta fálica. Na mulher verdadeira existiria um sacrifício do objeto ou
dos objetos que respondem à marca fálica.

O que poderia me conduzir a localizar Marilyn como uma mulher de exceção? Poderia ter falado da
rainha Vitória, o caso da mulher de poder; poderia ter falado também sobre as psicanalistas mulheres, na
medida em que Lacan questiona esse deixar de ser uma mulher entre outras mulheres no caso particular
de uma psicanalista mulher, mas não falarei disso, já que teria que fazer outros desenvolvimentos que não
previ.

Há, no entanto, nesses dois exemplos algo que não deixa de me chamar a atenção pela repercussão que,
em certo momento, Marilyn veio a ocupar no discurso, enquanto definido como um laço social. Seguindo
o ensino de Lacan, a chance de uma mulher, seu destino, consiste em ser uma mulher entre outras
mulheres, perder algo desse destino. Lacan o qualifica como sem medida, ou seja, não pode ser
quantificado esse sem medida da perda que afeta uma mulher, o deixar de fazer parte da série em que é
uma mulher entre outras. É o que Lacan qualifica como o preço que paga, por exemplo, uma mulher que
se ocupa do inconsciente como psicanalista.

Talvez se trate de algo semelhante quando uma mulher reúne em si ser uma mulher e ter o poder como
a rainha Vitória, mas Marilyn não quer se manter nessa posição de solidão que implica a encarnação
dessa exceção lógica, a única mulher. É aí que nos parece oportuno questionar se uma mulher que deixa
seu lugar na série “uma mulher entre outras” pode voltar a se inscrever na série. Seria esse processo
reversível?

Disponho apenas de dois exemplos, e não são bons, um deles nem conheço o suficiente: A Garbo e A
Monroe. A Garbo — vemos como se insiste na utilização do A, apesar de tudo o que podemos dizer
sobre a inexistência do significante A Mulher, a insistência de escrever esse significante que não existe
— não voltou a se integrar na série “uma entre outras”; aparentemente havia deixado esse lugar de mulher
de exceção para construir uma solidão excepcional, sem nenhuma falha, sem demissão e nenhuma
concessão. A Monroe, já quase sem desejo — uma vez que o desejo que a impulsionara, que tinha dado
sentido à sua vida, que lhe permitiu fazer algo com sua vida, começou a enfraquecer a partir de sua
satisfação — imagina que é o momento de fazer outra coisa, talvez se tornar mãe, talvez esposa, e sua
sensação de fracasso como mulher torna-se cada vez mais presente. Seria possível dizer que não foi sem
estragos toda a sua vida dedicada a ser o falo, a dar-lhe corpo e consistência, a chave do seu sucesso?
Qual teria sido o estrago maior? Aquele que explicava a sua alienação fundamental ao desejo do Outro,
deixando de lado tudo o que se referia ao que poderia ter crescido ou nascido dela mesma fora do Outro.

A experiência clínica demonstra que ser o falo não implica que se goze dele, e, além disso, quanto
mais uma mulher consegue ser o falo, mais alienada ela está, e, consequentemente, o que ela é em si
mesma se encontra mais distanciado ou separado em sua relação com o homem. Em outras palavras,
quanto mais uma mulher se realiza como falo, mais reduzido se encontra o registro do ter fálico, daí a
fórmula: quanto mais ela o é, menos o tem, menos goza dele.

Marilyn é um exemplo que talvez possa ilustrar essa fórmula e, nesse sentido, é o oposto de Madonna.
Não contabilizava no final nem marido, nem amante, nem filhos, nem propriedades, e apenas 5.000
dólares na sua conta bancária quando, nos últimos três anos, ganhara vários milhões. Por outro lado,
outro elemento clínico pode ser relacionado ao anterior: vários homens, certamente muito indiscretos,



testemunharam mais de uma vez sobre sua pretensa frigidez. Ela mesma declarou que, segundo sabia,
havia mulheres que sentiam coisas muito diferentes na relação sexual e que ela estaria afetada de
frigidez, como pôde se inteirar com a ajuda de um dicionário.

Num escrito sobre a sexualidade feminina, Lacan alude a essa dificuldade da satisfação sexual
feminina e sublinha que toda identificação imaginária da mulher, como objeto proposto ao desejo, com o
padrão fálico que sustenta o fantasma, é um obstáculo para a dita satisfação. Assim, a partir dessa
indicação de Lacan, poderíamos fazer uma leitura mais rigorosa da suposta frigidez de Marilyn, que
aparece como consequência de toda uma estratégia consagrada a sustentar essa identificação ao objeto do
fantasma de todos os homens.

Pouco antes de pôr fim aos seus dias, Marilyn mencionava o alívio que significaria pôr um ponto final
em sua existência, já que não sentia desejo algum de voltar a começar; seu balanço sumamente positivo
enquanto “a glória a tratou de você” é negativo quando se pensa como mulher, e não como sex symbol.
Dizia: “Como mulher fracassei, não posso corresponder ao que um homem espera de mim, não consigo
estar à altura dessa expectativa”. O que ela imaginava que Arthur Miller esperava dela? Talvez o mal-
entendido que existiu entre Marilyn e seu terceiro marido tenha sido o de atribuir-lhe o desejo de ter uma
esposa, uma mãe etc. Nada podia ser mais distante do que Miller esperava: ele amava a atriz e parece
que só desejava que Marilyn fosse feliz sendo atriz. É diante do impossível que Marilyn encontra no seu
caminho, do qual dá conta o mal-entendido amoroso entre ambos, que surge uma queixa: “Quando se é
célebre, bate-se de frente com a natureza humana; é agradável ser uma fantasia, mas também se pode
sentir vontade de ser aceita pelo que se é verdadeiramente”. Mas eu diria: não é por acaso daquilo que se
é verdadeiramente que ela afastou, aquilo que ela deixou de lado para permitir sua ascensão como sex
symbol?

A frase de Marilyn tem um peso enorme: é a queixa legítima de quem suportou o que constitui no
homem uma espécie de suplência à relação sexual que não existe, ou seja, o objeto a causa do desejo. O
gozo da mulher, como dizíamos, tem outras coordenadas, se bem que certamente ela é centro e ausência
— a mulher é centrada em torno da referência ao pai, e é ausência a partir de sua relação com o
significante do Outro (A), esse significante da falta de significante é o significante do Outro com o qual
uma mulher tem relação, não com o homem, já que quando ele tenta se relacionar com o outro sexo, como
dissemos, o que encontra é o objeto.

Esse significante do Outro com o qual uma mulher tem relação constitui o modo de suplência na mulher
frente à impossibilidade lógica de escrever a relação entre os sexos, já que não existe significante que
possa escrever essa relação, esse correlato, esses traços de ausência, de solidão; esse ar de estar um
pouco em outra parte, às vezes enigmático, que tanto fascinou os que se aproximaram dela, poderíamos
colocá-lo desta vez em relação com esse outro gozo tipicamente feminino.

Marilyn vai muito mal, o final se aproxima. Seu sonho de se casar com um presidente chega ao fim, os
dois Kennedys lhe deram um basta; os barbitúricos e o álcool são seus últimos companheiros, os únicos
que lhe serão fiéis e a ajudariam finalmente a reencontrar-se com o seu ser — aquele que sacrificou em
benefício do sex symbol e que, além disso, soube converter em uma atriz fora do comum, mas não pôde
ser uma mulher, isto é, uma mulher entre outras mulheres.
 



AS MULHERES DE ONTEM E DE HOJE

Luis Tudanca (A.E - AMP/EOL- Buenos Aires)136

As mulheres de ontem

Sustentarei meus comentários a partir da aula de 11/06/1974 do seminário “Le non-dupes errent” de
Jacques Lacan. Nessa aula, Lacan retoma as fórmulas da sexuação, as quatro fórmulas, para aplicá-la
dessa vez apenas às mulheres. Não se trata somente do lado direito, mas de como elas se acomodam
incomodamente ao lado esquerdo, vindo do direito e pelas melhores razões.

A primeira coisa que Lacan nos diz é que só há identificação sexuada de um lado, e que, se falamos
disso, a referência é sempre uma mulher, já que só ela é capaz de fazê-la.

Ele também se pergunta por que isso não é possível no homem, respondendo: “porque o homem está
entortado pelo seu sexo”.137 Aliás, ele vai um pouco mais longe, ao assegurar que ela só pode fazer isso
já que é necessário que passe pelo gozo fálico, justamente o que lhe falta. A partir daí, vai situando, em
cada uma das fórmulas, a identificação sexuada que definiu previamente.

Começa com ∀xΦx, perguntando-se para perguntar o que implica essa fórmula na mulher. A resposta é
simples: que um homem seja todo para ela. Lacan não dá sossego, pois logo em seguida afirma que seria
por essa razão que “é próprio da natureza da mulher, a natureza do seu amor, ser ciumenta”.138

Observemos a cascata de argumentos, de fundamentação — e acrescento, lógica — presentes nessa
aula e as consequências estruturais que dela derivam.

Deixo um pouco de lado essa primeira fórmula — eu a retomarei — para passar à segunda fórmula
abordada por Lacan: ∃xФ

—x. Lacan situa aí o gozo d’A mulher e o vincula a certa impudência do dizer.
Situar em ∃xФ

—x o gozo d’A mulher corresponde à histeria, que é quem faz o jogo da aspiração masculina
a esse A.

Isso é algo cada vez mais atual, tanto quanto a existência de cirurgia estética, mas adiantamos aqui
certo deslocamento decisivo nessa questão. Recordemos que essa descrição de Lacan é acompanhada, ao
mesmo tempo, pelo dizer “não” da histérica, castração, que é inerente à sua identificação sexuada. Por
isso, Lacan fala de impudência, e esclarece que não se trata de falta de pudor. A impudência pode ser
feita com pudor.

Poderíamos chamar o descaramento de histericizar, que é consubstancial à sua posição e à sua
identificação sexuada, o que, além disso, torna vã a queixa masculina.

Acrescentarei, sobre o lado esquerdo, que ele sustenta a consistência de uma mulher, e que esta é uma
ideia que tem antecedentes em Freud, já que o que seria, senão isso, a fase fálica? O lado esquerdo das
fórmulas da sexuação se relaciona à maneira de consistir como mulher em cada mulher, deixando como
saldo pouquinhas coisas: os ciúmes no amor, estruturais, o dizer “não” da histeria, sua impudência a cada
vez que encarna A mulher e... nada do nãotodo desse lado.

Porém, o lado esquerdo não é sem o direito, mesmo em suas diferenças, e neste nos encontramos com o
nãotodo. Como é apresentado dessa vez o nãotodo? Sobre a mulher, Lacan diz que “é nãotoda que ela
ama. Fica para ela uma parte de seu gozo corporal. Isso quer dizer, o nãotodo”.139

Lacan não se priva de dizer à sua audiência que suas construções nesse seminário são como marteladas
dadas em nossas maluquices. Talvez ler Lacan seja isto: suportar suas marteladas em nossas maluquices.

Mas, voltando ao lado direito, diremos que acabou o gozo d’A mulher, proposto ou disposto, já que
desse lado não se supõe A mulher. Não se espera que aí uma mulher encontre existência, já que ninguém



pode se sustentar como mulher no mundo só com isso. Ou pode? Se chamamos o nãotodo de amor
feminino enquanto não é sem o dizer, seria melhor buscar sua consistência ao lado.

Mas, antes, houve também o passo que articula — às vezes Lacan o chama conjugar —, o ∃x
—

Ф
—x com o

∀x—Фx , pois, caso contrário, estaríamos no empuxo à mulher. Então, o nãotodo é o refúgio do alcance do
∃x—Ф

—x, e é por sua articulação com o ∀x—Фx que podemos falar do gozo feminino, solução que não é por
castração.

Mas, novamente, como fazer para ter consistência no mundo?
Disso resulta que a identificação sexuada em uma mulher implica pelo menos um duplo movimento:

um, que faz convergir as duas fórmulas da direita no nãotodo — existência —, e outro, que vai do lado
direito para o esquerdo — o que dá consistência e diz respeito à histeria. Também podemos dizer assim:
de fora do discurso ao discurso, e de volta.

Realizados esses passos, uma mulher conserva, segundo Lacan, um pouco mais de ventilação em seus
gozos.

As mulheres de hoje

Pouco a pouco, algumas mulheres (não todas, claro), deixam de incluir o ciúme nas suas relações com os
homens. Elas o consideram uma fraqueza: não seria próprio da mulher moderna ser ciumenta. Não se
trata de mais uma estratégia para enganchar-se ao fantasma dele, enganchando-o. Muitas vezes, essa
posição aparece acompanhada por uma ideologia que a explicita: chega de fidelidade; relacionamentos
abertos.

Nota-se o viés de contrato entre as partes da proposição que vem no lugar da lei, algo bem de nossa
época e coincidente com o declínio do Nome-do-Pai. Mas, o dito declínio é também o do amor do lado
esquerdo, uma vez que, se o Nome-do-Pai teve êxito por tanto tempo, foi porque, entre outras coisas, é
uma suplência que enoda o amor.

O signo da ausência de ciúmes indica esse processo, e é por pura lógica e sem romantismos
nostálgicos que certo desvario irrompe hoje nas mulheres. Ao mesmo tempo, a sociedade impõe hoje,
cada vez mais, o adornar-se d’A mulher e sair para conquistar... o mundo.

Elas também sabem das dificuldades crescentes do lado deles. Intuem um deslocamento e o sintetizam
na passagem de uma queixa, tão antiga como o mundo, do tipo “todos os homens são iguais” para outra,
mais moderna, que diz “já não há mais homens.” Nesse ponto, a promoção d’A mulher fecha o circuito e,
se necessário, se pode adicionar um pouco de Viagra para ele.

Mas se a promoção d’A mulher sempre existiu, o que mudou? O que mudou é que, pouco a pouco, se
começa a notar uma passagem da impudência da mulher de ontem ao despudor da mulher de hoje. Basta,
neste ponto, lembrar que Lacan dizia: “O impudor de um basta para constituir a violação do pudor do
outro”.140

Nada de pudor do bem dizer no assunto, ausência digna de nota ao considerarmos a importância do
mesmo quando falamos do feminino. Ausência de ciúme e despudor, desanodamento dos laços de amor e
submissão às prerrogativas sociais que impõem uma imagem de mulher, convergem num ponto: a queda
da consistência que, como mulher, outorga a identificação sexuada, tal como a pensou Lacan.

Agora, o que acontece quando o lado esquerdo, sem sucumbir totalmente, emerge tão inconsistente?
Talvez possamos pensar que vão começar a aparecer mulheres sustentadas como puderem apenas do lado
direito. Seguramente, sua apresentação será sob a forma de meio loucas, mas não totalmente. Mas, como
elas se arranjarão com o amor?

Resta-lhes o amor feminino, o do lado direito, que se apresenta como não tendo nenhum limite, sem



chegar à erotomania, a revisar a função devastadora que um homem pode cumprir para uma mulher se ela
está colocada apenas desse lado. Pode uma mulher bem instalada no lado esquerdo, deparar-se com um
amor devastador por um homem?

Talvez os chamados sintomas contemporâneos possam ser ressituados a partir dessa perspectiva. No
limite do perpétuo sem limite, certas condutas alimentares parecem reclamar um freio, ali onde o dizer
não se ausentou de todos os outros planos da vida do sujeito.

Tenho observado, nessa direção, vários casos de compulsão que asseguram um questionamento ao
parlêtre que não surgiria de nenhuma outra maneira nem por qualquer outro motivo.

O certo é que, sem articulação com o lado esquerdo, o deslocalizado do gozo feminino fica sem
possibilidade de fazer sua trança, e não estamos no campo da psicose. A ideia de Lacan do “ser nomeado
para”, que aparece nesse seminário, questiona, ou não, o lado esquerdo das fórmulas de sexuação?

O que dizer dos sistemas de avaliação, se se convertem no motor da vida de uma mulher?

Conclusão

Fala-se hoje de estados intersexuados: não há dois sexos, mas uma multidão de sexos. Chamam isto os
sexos múltiplos, a intersexualidade.

A partir da psicanálise, podemos afirmar que uma coisa é a prática de gozo de cada um, e aí entra o
múltiplo, e outra coisa é a sexuação. Uma não é sem a outra, e mais ainda, cada prática de gozo singular,
quase sempre privada (hoje nem isso é garantido), revela a sexuação na qual esse parlêtre está
posicionado.

Isso propõe outra via diferente do Nome-do-Pai para pensar a questão. Essa outra via nos leva a
perguntar o que acontece com a função fálica em nossa época. O falo ainda teria a função de limite como
foi pensado por Lacan? Ou algo haveria mudado?

A partir disso podemos situar essas e outras questões, tais como: o feminismo, as adicções em geral e
ao sexo em particular, tão em voga, os assexuais como novidade etc. No horizonte não há relação sexual.
Portanto, cada um a inventa.

A aparente liberdade sexual contemporânea levou Lacan a dizer em 1974 que se o sexo é “colocado na
ordem do dia... não constitui uma promessa de algum benefício. Não digo que esteja errado.
Evidentemente isso não serve para curar as angústias e os problemas singulares, só faz parte da moda,
dessa falsa liberação que nos foi providenciada pela suposta sociedade permissiva”.141

Mais do que sexos múltiplos continuaremos encontrando inibições, sintomas e angústias, antigas e
modernas... multiplicadas.



CORPO-A-CORPO COM MEDUSA

Marcela Antelo (AMP/EBP)

Por que Medusa volta a nos visitar na ultimíssima ficção científica? Por que essa figuração terrorífica
do feminino, gerada pela fabulação lendária,142 insiste em nos assombrar? De onde provém sua obscura
potência?

Uma seleção de imagens extraídas do presente imediato e do passado remoto será projetada para
entender a inquietação.143 Além de nossa musa Uma Thurman perseguida por um Perseu transmutado em
Percy Jackson, a Medusa orgânica e gritante que encarna Kate Moss na publicidade do perfume
Première heure , filmes chineses e japoneses e videogames, desenhos animados recentes com medusas
encantadoras e monstruosas encarnam sua vigência. Do ontem, projetamos a medusa de Caravaggio, a de
Klimt, a de Canova, “Le viol” de Magritte, a espantosa inveja de Jacques de Gheyn, e, finalmente, os
vinte anos dedicados por Marcel Duchamp a “Étant Donnés”.

Elas encarnam a potência do radicalmente Outro do humano, do opaco, da Outra cena, do monstruoso
que se mostra, do inconsciente, do natural abominável,144 da retirada do Outro, do infantil, da não-relação
que o sexo encarna, do que não se deixa domesticar pelo simbólico, da inumanidade,145 em suma, o
feminino; e, surpreendentemente, perduram há vinte e sete séculos como borda de semblante frente a um
real que insiste. Aloja-se também aqui a causa da função fálica: “Todo sujeito como tal se inscreve na
função fálica para obviar a ausência de relação sexual.”146

Hoje semblantes potentes, antes ficções; nos servimos de uma distinção feita por Vilma Coccoz,147

inspirada numa leitura de Jacques-Alain Miller: “As ficções são fruto de um labor de poiesis, que resulta
da operação de articulação S1-S2 e que tem por função velar, cobrir, vendar o furo na estrutura, o real”
— exatamente “uma venda simbólica para cobrir a ferida da ausência de escrita da relação sexual”.148

Podemos inscrever aí a causa da fabulação legendária que Lacan traz em seu escrito sobre a sexualidade
feminina: “duplicação proliferativa”149 de fantasias em relação ao real do sexo da menina.

Coccoz diz que o semblante detém a fabricação de ficções, pois verifica a inadequação do simbólico
para cobrir o campo do gozo. O semblante marca uma borda singular, litoral. Efeito de sentido fruto da
poiesis, efeito de furo, fruto também da poeisis, mas outro. Interrogar o caminho do falo, de ficção a
semblante, no percurso de uma análise, poderia ser uma construção interessante.

Coccoz acerta ao citar Oscar Wilde que, na linha da difícil afirmação de Lacan sobre os deuses serem
reais, disse: “Os únicos personagens reais são os que não existiram nunca.” Podemos nos servir aqui
também da reflexão sobre a responsabilidade do mito a respeito do real, feita por Yves Depelsenaire: 150

o fato de o cinema ser hoje o último refúgio do mito não o exonera de sua responsabilidade frente ao
real.

É impossível não trazer aqui a referência à magia mencionada por Miller no anúncio do tema do
próximo encontro internacional. A magia, nos lembra, é uma das posições fundamentais da verdade:
“Lacan definia a magia como um apelo direto ao significante que está na natureza a partir do significante
do encantamento”.151

Passemos então ao divino, onde precisaremos “Renunciar à transparência sem ceder sobre a
elucidação”, como indicava Lacan em “Télévision”, assim como Freud o havia feito em carta à musa Lou
Andreas Salomé (1926): “Faço artificialmente o negro em volta de mim para concentrar toda a luz no
ponto obscuro, renunciando à coerência, à harmonia, à elevação...” [Je fais artificiellement le noir
autour de moi pour concentrer toute la lumière sur  le point obscur, renonçant à la cohérence, à



l’harmonie, à l’élévation…]. Criar um negro artificial, concentrar a luz no ponto obscuro, não invocar a
musa harmonia, não elevar o continente negro: Freud se consagra. Lembremos que John Lennon afirmou
que a mulher era o negro do mundo, não sem pagar um preço por isso, a. O. (antes de Obama).

Freud fixou seu olhar na Górgona mortal, Medusa, em 1922.152 Porém, e graças à anamorfose
constitutiva da perspectiva analítica, não ficou petrificado; soube ler nela a ambiguidade terrível da
sedução e do horror que a castração provoca no ser falante. Somente Lacan possibilita entender a
afirmação de Caravaggio: todo pintor é um Perseu e todo quadro uma cabeça de medusa — o quadro
como troféu do visível. A função da cabeça decapitada é apotropaica, conjura o diabo, exorciza o
temido; protege do inquietantemente estranho — do olhar concupiscente, voraz, ao olhar mortificado, eis
a reversão topológica do objeto que a montagem medusiana põe em cena. Freud não deixa de sublinhar153

que o surdo terror emerge, sobretudo, quando atribuímos às partes soltas do corpo, às peças soltas, uma
atividade independente, como as serpentes animadas de Uma Thurman.

Daí o charme ambíguo da Medusa. Sua função é nos assustar e nos proteger da inquietude ontológica
maior, conforme Jean Clair: “Não é que exista algo em lugar de nada, mas que existam dois sexos em
lugar de um”154 — gestos apotropaicos como o pão de cada dia. Freud lembra Rabelais e a exibição da
vulva ao diabo, que foge em disparada.

O fundamental é saber situar o ponto de partida da posição feminina. Acompanhemos Miller: “Se
partirmos de uma fenomenologia do corpo imaginário a posição feminina está marcada por um menos, é
assim para Freud, e se partimos de uma fenomenologia do gozo do Lacan dos anos 1970, está marcada
por um mais.”155

A medusa como figuração do feminino, da libido não castrada, como diz Miller, nos ensina o segredo
da imagem e a profanação da visibilidade. Ensina-nos que por trás dos fascinantes espetáculos está
sempre (-φ), a castração. “É como se Lacan nos dissesse que, quando se analisa o visual, é preciso
sempre buscar a castração”,156 diz Miller. “O segredo da imagem é a castração”.157 “A visibilidade é uma
violação, uma profanação, porque na luz mesma, na visibilidade mesma, há uma encarnação do grande
Outro”.158 Lembremos o “nunca te vejo desde onde me olhas”, já que pode muito bem ser a fórmula da
função Medusa. “Cada vez que surge um plus de gozo visual pode surgir o olhar, que nesse momento se
nos impõe e que é a condição usual do sujeito paranoico; é na paranoia que se impõe de maneira
permanente a presença do olhar do Outro”. Obsessivos mineralizados com paranoia de medusas, bad
girls como figurações do feminino: são aquelas que fisgam pelo objeto, não podemos tirar os olhos ou, às
vezes, os ouvidos delas — lembremos o valente Ulisses. Nunca se trata das mãos. As medusas inauguram
a série de Evas, Liliths, Judiths, vamps, femmes fatales, ladies noires, hoje fantasiadas de vampiras de
grossos lábios com o último rouge da Lancôme.

Relendo a página que Freud dedica à Medusa, não pude senão sorrir. A hipótese de Freud:

Ficar rígido significa, efetivamente, a ereção, assim, na situação original, ela oferece consolação ao espectador: ele ainda se acha de
posse de um pênis e o enrijecimento tranquiliza-o quanto ao fato.159

O rapper Ice Cube parafraseia Freud, quando canta “She turn my dick to stone, just like medusa”
(grifo nosso). Uma Thurman deixa isso evidente: suas serpentes são encantadoramente sexy.

No belo artigo “Minha garota e eu”, Miller se diverte falando do encontro entre Adão e Eva: “(...) o
fato, não muito conhecido, de que Adão tivesse tido relações com animais dá novo realce à sedução da
serpente”. Também Lacan, nos Escritos, fala de serpentes: “Serpente, símbolo do lugar onde o pênis falta
e não o símbolo do pênis como professa Jones”.160 Podemos levantar a hipótese de que a profusão
contemporânea de Medusas — vimos que não acontece só em Hollywood — aluda à decadência do



pênis, mencionada por Marie-Hélène Brousse na vídeo-entrevista publicado no site do XIX Encontro
Brasileiro do Campo freudiano — decadência já abordada por Miller a propósito da fenomenologia do
gozo: “E é o homem, em troca — com seu miserável ciclo do pênis, se assim posso dizê-lo, quem se
encontra afetado por um (-) e de uma maneira muito notável. As Medusas chinesas algo kitsch que
acabamos de projetar são notáveis como ilustração do que Clair chama o dispositivo medusante:
desejável, excitante, mortificante”.161

A saga de Perseu é contada por Hesíodo e por Píndaro. Poderíamos localizar o motivo maior da fábula
e dizer que ela obedece ao fato de o jovem proteger sua mãe de forma ciumenta. Para provocar sua saída
da cena primária, o novo marido da mãe o manda decapitar a medusa enquanto dá conta do recado, tarefa
impossível que o manterá distante da alcova materna.

Perseu não é Hamlet, o herói moderno. Perseu, herói mítico, vai, não fica ruminando e passando ao ato
pelos corredores. Equipado com as sandálias aladas que Hermes lhe cedera, e contando com o Deus
Eolo, o sopro dos ventos, sai para confrontar o monstro horrível — Perseu tem os pés alados para se
contrapor à petrificação de Saturno. Flutua na superfície das coisas; o real não ameaça o herói de pés
alados, e o cosmos se torna luminoso.

Em Medusa,162 fascinante livro com que dá sua contribuição a uma antropologia das artes do visual,
Jean Clair compara Perseu a Brunelleschi, que, em 1425, concebeu a montagem da perspectiva artificial.
Tanto é assim, que — como Lacan o resgata em Diderot — mesmo os cegos podem reconstruí-la e
imaginá-la. Trata-se de um artifício que permite dar conta da construção do visível sem correr o risco de
encará-lo de frente — previsão do visível, more geométrico.

A perspectiva natural anterior implicava que o real se confrontava a olho nu, olhar móvel,
heteromorfo, de atenção errante e vaga. A regra de perspectiva formalizada por Brunelleschi implica a
fixação do olhar num ponto, um centro: o globo ocular reduzido à dimensão de um ponto. O sujeito
reduzido a um ponto que Lacan coloca no vértice da pirâmide visual no Seminário 11 — elisão do órgão
visível e vulnerável que nos faz videntes: “Esta desaparição do sujeito no seu ponto central, homólogo da
desaparição do visível, no seu vanishing point, é bem a condição primeira que nos permite afrontar, sem
morrer, o olhar da Medusa”.163 Trata-se de uma geometria da visibilidade que Lacan formaliza no
Seminário 11  como “esquize do olho e do olhar”, e J. P. Vernant como “dramaturgia medusiana”, como
reversão entre ver e ser visto.

As medusas portam a morte nos olhos,164 condenam à representação. Do olhar que mata a imagem, que
protege quando a cabeça da medusa é separada do seu corpo e se torna escudo. Trata-se de suprimir o
mais de gozar do olhar. Um laço secreto une a beleza ao horror. O belo é mortal quando encarado de
frente. Porque ela reina nas portas do Hades, Duchamp passou vinte anos a representá-la, até morrer.

Na versão Medusa de Uma Thurman, Perseu, Percy, usa a tela do celular para evitar olhá-la de frente,
e ela, para não nos afastar da alcova da cena primária do início, lhe diz no final da cena: “Costumava
dormir com seu pai”. Perseu, semideus, é filho de Zeus que, numa noite, foi até ela sob a forma de chuva
de ouro para possuí-la.

Medusa hipermoderna que não se satisfaz com mineralizar: ironiza, extrema seu ser não regularizado
pela castração, figuração do feminino milenar.



A GIRAR

Marcus André Vieira (Membro da EBP/AMP)

Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor...

As canções de Jorge Ben Jor valem por tomar o corpo em seu balanço, bem mais do que por sua
poesia. É o caso desta. Por isso, peço ao leitor que vá ouvi-la no YouTube165 antes de prosseguir, pois
ela me servirá para responder à seguinte pergunta, colocada pelas editoras de Registros: “Só pode um
homem amar a partir de uma posição feminina?”

A cena que nos é proposta não poderia ser mais clássica. Ele vai em direção a ela, carregando consigo
todo o enquadre de sua fantasia.

Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada, que maravilha, que coisa linda que é o meu
amor...

Toda de branco, ela preenche todos os requisitos da mulher idealizada; por isso mesmo, promete a
completude e a potência com que ele sempre sonhou, girl-phallus, ela é para ele o falo, a mulher perfeita
para o homem bem-sucedido.166

Interessa, sobretudo, o momento do encontro:

Por entre bancários automóveis ruas e avenidas, milhões de buzinas tocando sem cessar, ela vem
toda de branco meiga e muito tímida, com a chuva molhando seu corpo que eu vou abraçar...

No instante do abraço, tudo se embaça. A música se acelera e os versos são vertiginosos.

E a gente nomeiodaruanomeiodomundonomeiodachuva...

Onde isso vai parar? Como se temendo a entrega absoluta a um girar sem fim, que romperia o enquadre
da fantasia, a canção propõe um contraponto entre “a girar” e “que maravilha”: em lugar do rodopio
vertiginoso a que quase se entregou nosso herói, uma alternância ritmada.

A girar, que maravilha; a girar, que maravilha; a girar, que maravilha...

Assim se conclui a canção, eternizando-se em um fade away infinito que não é mais um girar ilimitado,
mas sim um infinito vaivém, fort-da, disciplinado.

O “que maravilha” mantém o mínimo daquele olhar fora do corpo, lugar do gozo fálico, que assistia
ainda há pouco a chegada da deusa de branco. É o “a girar” que interessa, por figurar outro gozo,
aproximado por Lacan do que tendem a experimentar as mulheres, por exemplo, a menina que se embala



embalando sua boneca sem cessar ou o rodopio de uma valsa interminável. É um gozo sem predicados e
pré-condições — vestido branco, buzinas, tudo se apaga num espaço sem princípio nem fim, que só se
interrompe com uma intervenção externa.

Esse é o nãotodo de Lacan. Uma satisfação que não é maior nem menor do que a do olhar fálico, mas
Outra. O nãotodo não é nem um humilde “nem-tudo”, incompleto, impotente, nem um “para além” do
gozo fálico, no sentido de um gozo 2.0 (o que seria uma pura ontologia negativa do feminino); mas uma
satisfação paradoxal, desintegral, sem limites e sem totalização possível, mais próxima do abismo ou do
sentimento oceânico de Freud.167

Isso posto, proponho que a canção figure um dos modos como um homem pode amar. É preciso um
gozo a mais, em que o dono do olhar se perca a girar, caso contrário não haveria amor, apenas fetichismo
voyeur. Então, respondo “sim” e “não” à pergunta das editoras: um homem pode amar a partir de uma
posição masculina de gozo, mas não sem um pé no feminino do nãotodo.

Esta seria a única maneira? Parafraseando Lacan: o gozo feminino, para um homem, só pode sair do
poço a meio-corpo? Parênteses: nunca é demais lembrar que estamos falando de posições e modos de
gozo assumidos em relativa independência com relação à anatomia. Um homem pode claramente viver
esse Outro gozo e ter com relação a ele a mesma experiência feminina das analistas de que fala Lacan em
Encore: vivê-lo, mas sem nada poder, dele, dizer. É o que canta Caetano, invertendo as posições entre
ele e sua mulher em “Noite de hotel”.

Noite de hotel, ódio a Graham Bell e à telefonia. Chamada transatlântica, não sei o que dizer a
esta mulher, potente e iluminada, que sabe me explicar perfeitamente e não entende... e não
entende nada.

Reformulo, então, a pergunta: é possível viver uma paixão a partir do falo e da fantasia, mas que não
seja por eles exclusivamente determinada? O que seria amar desse lugar sem lugar? E, finalmente, seria
isso ainda amor, e não puro abismo?

Uma das possíveis respostas passa, a meu ver, por lembrar como é característico da posição
masculina desconhecer o quanto seu gozo é marcado por alguém tê-lo tomado como objeto, nem que seja
de seu olhar ou voz. Ocultar a incidência dessa atenção “particularizada” do Outro e seus cuidados, mais
ou menos carinhosos ou terríveis sob o nevoeiro do universal, é próprio da manobra fálica.168 Este
aspecto do aforismo “o desejo do homem é o desejo do Outro”, de que Freud chegou a se aproximar com
seu masoquismo erógeno, tende a ser ofuscado pelo brilho de uma relação privilegiada com a mãe, por
exemplo, ou recalcado como homossexualidade temida, ou ainda oculto por um mundo de generalizações
obsessivas.

Percorrer a história dessa presença do Outro em uma vida é o primeiro passo, em uma análise, para
tirar seu desejo do anonimato. Muito mais acontece nesse sentido (o desejo de um Pai violento, por
exemplo), mas podemos assumir que, apesar do falo prosseguir sendo o chumbo na malha dessa rede,
será desvelado na transferência não apenas seu lado cômico, mas igualmente seu nonsense. O rei se
mostra nu quando a incidência de sua nobreza e tirania é retomada em toda sua contingência.

Se isso é verdade — e creio poder demonstrá-lo através do que foi minha experiência em mais de um
testemunho de passe —, importa assinalar como essa operação torna possível, ao menos um pouco, amar
outro corpo em si, estar com alguém e não apenas com seu vestido branco.

São as marcas deixadas pelo Outro que constituem os pontos de enganche da pulsão em nosso corpo e
lhe dão vida. O engano masculino é supor que elas devam se hierarquizar em torno de uma chave de
leitura única. Ora, mesmo em sua multiplicidade disparatada elas balizam os possíveis e os impossíveis



do gozo. Abrir-se a esse traçado do gozo em nós corresponde a encontrar, na paciência do tempo de uma
análise que gira sobre si mesma sem cair no abismo, a possibilidade de um novo amor, mais afeito ao
acaso do que à agenda. Uma de suas formas talvez seja esta: é o amor, segundo a bela definição de C.
Millot,169 como gosto profundo de outro corpo, incluindo-se nisso o assentimento sem limites com sua
essência particular, pela qual ele se torna único e vem concentrar, aqui e ali, o esplendor do ser. Dessa
forma, com um pouco de sorte, pode calar-se a roda-viva das canções no riso oceânico do instante de um
encontro.



AS BURCAS DE CLÉRAMBAULT, OU MAIS ALÉM DA NUDEZ DA RAINHA

Márcia Rosa (AMP/EBP)

“(...) são mais os corpos que fotografa Clérambault, mas telas e tecidos animados, com vida própria.” (Mounira Khémir, historiadora
de fotografia) Fonte: http://www.psiquifotos.com

Entre as muitas imagens que circulam na web, recentemente uma me deteve a atenção: uma mulher
desnuda, de costas para quem a vê, sentada no divã de Freud. A imagem provoca pela dimensão estética
(prazer escópico) que propõe ao espectador, mas, também, e principalmente, pela concepção de
tratamento psicanalítico que transmite: a psicanálise como um trabalho de desnudamento total,
provavelmente sustentado na promessa inicial de se dizer toda a verdade, nada mais que a verdade!
Diante disso, uma questão: seria essa a visada do trabalho analítico, a constatação de que o rei, ou
melhor, a rainha estaria nua?

Obviamente, o enunciado jurídico da regra fundamental (“diga toda a verdade!”) desconsidera que se
trata de “dizer qualquer coisa”; Lacan já nos advertiu de que a tentativa de dizer toda a verdade não
encontra outra coisa senão o campo do gozo, “A verdade é irmã do gozo”, observou, não sem malícia, ao
lembrar o suposto affaire entre Freud e a irmã de sua mulher. Assim, a esposa Marta estaria para a
verdade — castração — como a cunhada, Mirna, para o gozo. Entre o saber e o gozo, saber e verdade, o
parentesco se faz exatamente pela impossibilidade!

Desse modo, a psicanálise confere ao desnudamento total o estatuto de fantasia, e se distancia de
qualquer absoluto na medida em que não dispensa os semblantes. Verdade e mulher não são senão
entrevistas, através ou atrás de seus véus! No entanto, existem semblantes sombrios, existem
revestimentos que filtram muito pouca luz. Tal é o caso das burcas fotografadas por Gaëtan Clérambault,
o mestre de Lacan em psiquiatria.

Gaëtan Gatian de Clérambault é evocado com frequência a propósito de suas formulações sobre a
erotomania, uma posição em geral delirante na qual o sujeito acredita que uma outra, de status social
elevado, está enamorada dele. No entanto, cabe lembrar que o psiquiatra francês também se interessou
pelas vestimentas femininas, as burcas, fotografando-as amplamente, principalmente no Marrocos. Diante
das Burcas de Clérambault há quem diga que ele queria mostrar que, ao esmagar suas almas e seus
corpos com uma repressão tão intensa, essas mulheres já estavam mortas, eram apenas ghosts.170 Será?

Ao apresentar o livro Automatismo Mental: Paranoia (Paidós, 2004), seu editor, Juan Carlos



Stagnaro, observa, a propósito do Anexo no qual inclui parte da obra fotográfica sobre as burcas, que o
olhar, estruturante da clínica clerambaultiana, vai do paroxismo ao trágico: tudo é registrado por ele com
minúcia e paixão, desde a busca esquadrinhadora do menor gesto revelador que fosse, durante uma
entrevista, até a interpretação da mensagem de uma dobra das vestimentas. Essa paixão (desejo ou
fantasia?) terminará tragicamente, quando Clérambault, aos 62 anos, diante de um espelho, coloca fim
com um tiro de pistola ao sofrimento gerado pelo fracasso de uma operação de catarata. A sombra do
objeto, de um olhar enevoado ou sombrio, ter-lhe-ia caído sobre o eu?

Assim, mais além da questão fálica trazida pelo desnudar ou revestir, a pulsão escópica e o objeto
olhar não apenas enquadram, como dominam a cena!



NOTA PRELIMINAR AO TEMA DO GOZO FEMININO NO SÉCULO XXI
Maria Josefina Sota Fuentes (AMP/EBP)

Por que ainda falamos em feminino em pleno século XXI, insistindo, na contramão da época, em
categorias um tanto fora da moda?

O feminismo que hoje critica a psicanálise já não é mais aquele que batalhou contra Freud e os pós-
freudianos, levantando a bandeira contra a premissa fálica, mas um feminismo que se confunde com a
militância dos “gêneros não-inteligíveis”, segundo a terminologia de Judith Butler, que recusa o binômio
masculino-feminino por impor uma “heterossexualidade compulsória e normativa”.

É o que se lê ao acompanhar os estudos de gênero que proliferam nas universidades, e que têm como
fortes aliados os movimentos das “minorias” sexuais. Como efeito da tirania do mestre contemporâneo,
que exige a satisfação através do objeto de gozo sem passar pelo Outro sexo, a questão do gênero sexual
aparece separada da sexualidade: cada um que goze à sua maneira, como melhor lhe convém — é o que
se defende, seguindo o espírito neoliberal da época.

Contudo, nessa grande parada onde gays, queers e trans lutam contra a segregação, o que se segrega é
um real impossível de simbolizar: seja qual for a identificação que se assuma, não há gozo perfeito que
defina o ser sexuado. Procurar no terreno perverso-polimorfo a saída para os impasses da época não
realiza a promessa do paraíso da liberação sexual, mas antes acena ao retorno nefasto do real da
castração que se rechaça.

Se desde a Antiguidade se concebe um Outro gozo, distinto do masculino, atribuído às mulheres, os
mitos que recolhemos deste então nos alertam para os perigos da “loucura feminina”, ou da aparição da
“verdadeira mulher” — se esta existisse, sempre prestes a emergir dos escombros do real para destruir o
que a civilização custou a erguer.

“Contrariamente àquilo que se acredita”, como lembra Lacan na Conferência em Genebra sobre o
sintoma, “o falocentrismo é a melhor garantia da mulher”. Numa época em que o supereu exige a
satisfação imediata, contrária à promessa fálica de se obter o que se deseja a partir da lei da castração,
da falta que sustenta o desejo, a psicanálise não poderia se alinhar à utopia de eliminar a função fálica e
o real da diferença sexual, enquanto recolhe os efeitos devastadores do gozo dito feminino quando
desarticulado da castração.

A originalidade da posição feminina, como lembra Éric Laurent em Positions féminines de l ếtre,
consiste em ser nãotoda, em manter o gozo nãotodo inscrito na função fálica sem prescindir deste. Com
efeito, é loucura o todo que as mulheres desejam, como disse Lacan em Televisão!



O AMOR NO TEMPO DO “TODO MUNDO DORME COM TODO MUNDO” - O SABER DE CHRISTOPHE

HONORÉ

Marie-Hélène Brousse (AMP/ECF - Paris)171

“Todo mundo dorme com todo mundo” é uma fórmula extraída do discurso analisante que caracteriza a
vida sexual no século XXI, organizada pelos sites de relacionamento que lhe imprimiram uma nova
forma, bem além de sua estrita utilização. A lógica do consumo se impôs, e com ela, aquela que todo
produto gera: concorrência, categorizações (por gênero, idades, características físicas e psíquicas,
fantasias de si mesmo e do parceiro ou parceira), rótulos, data de validade, pesquisa frenética do produto
ideal, queda no esquecimento, liquidação, boas ofertas, reciclagem. Pseudônimos e, consequentemente,
anonimato, são aqui a regra, assim como a triagem dos produtos fraudulentos.

Essa passagem, da ordem familiar ou de vizinhança que até agora possibilitava os encontros à ordem
mercantilista e ao sistema global da internet, não constitui em si uma revolução. Sempre houve um
mercado do sexo, ainda que confinado e limitado. Mas o desnudamento de suas coordenadas e o
predomínio da quantificação produziram uma transformação qualitativa do encontro sexual. A
banalização, a legalização e a legitimação da homossexualidade, a mutação dos modos de procriação
operada pela ciência, hoje cada vez mais radicalmente distinta da vida sexual, assim como o
desenvolvimento de grande envergadura de uma imagética sexual, acessível a todos na web, tiveram uma
quádrupla consequência:

1. a vida sexual é, para a maioria, totalmente liberada dos laços sociais tradicionais que a
continham, portanto liberada do discurso, salvo o do capitalismo;

2. pelo contrário, ela é cada vez mais correlata ao imaginário no sentido próprio, ou seja, mais à
imagem do corpo do que ao dizer; é o caso, por exemplo, da sexualidade gay que aciona as telas nos
backrooms para transmitir vídeos pornôs e proscreve a fala entre os agentes, caso extremo,
seguramente, mas que apenas acentua uma tendência em marcha em todas as outras formas de
encontros;

3. é cada vez mais próxima da perversão, no sentido do termo no século XIX; a expressão de
Freud sobre a sexualidade infantil “perversa polimorfa” vale, doravante, para a sexualidade adulta,
que lhe acrescenta a dimensão do ato — sexual — que a caracteriza; se a sexualidade sempre foi
organizada pela fantasia, ela própria perversa, hoje ela declara sem recalcamento suas próprias
práticas no Outro e reivindica essa polimorfia;

4. podemos ver nela, então, uma extensão do domínio da passagem ao ato.

Nesse novo contexto, em que o gozo está liberado da crença na relação, o que se tornou a dialética do
desejo e do amor?

O cinema francês passa atualmente por uma renovação extraordinária, em diferentes gêneros. Dois
autores se impõem pela obra que desenvolvem ao longo dos anos: um é Arnaud Desplechin, que nasceu
em 1960; o outro, Christophe Honoré, nascido em 1970. Este último — dez anos mais jovem, dramaturgo,
escritor e cineasta — oferece em seus filmes um ensinamento estrito e consistente sobre essa questão de
que o discurso analítico também é impelido a tratar a partir da presença desses novos modos de gozar, na
fala e no dizer dos analisantes. No contexto de “todo mundo dorme com todo mundo”, em que se



transforma o amor? É esse ensinamento que desejo esclarecer aqui.
A produção cinematográfica de Honoré se resume a 11 filmes, realizados entre 2001 e 2011.

Mencionarei seis: “Ma mère”, baseado em G. Bataille (2004) ; “Dans Paris” (2006), baseado em Franny
and Zooey, de J. D. Salinger ; “Les chansons d amour” (2007) ; “La Belle Personne” (2008), baseado em
La Princesse de Clèves; “Homme au bain” (2010) ; e “Les Biens-aimés” (2011). Os atores são, de modo
geral, os mesmos de um filme a outro, notadamente Louis Garrel, que encarna a masculinidade própria
desse início do séc. XXI.

“Minha mãe” reinterpreta Bataille inscrevendo-o em um quadro muito preciso — um condomínio de
férias na Espanha — e desdobra as vias perversas da sexualidade de maneira bastante clássica. Um eco
de A filosofia da alcova se faz ouvir, a iniciação não sendo aqui a de uma jovem, mas de um adolescente
fascinado por sua mãe, ela própria no papel de iniciadora. A frase de Lacan, ao concluir “Kant com
Sade”, é verificada: “Seja como for, evidencia-se que não se ganhou nada ao substituir Diotima por
Domancé, pessoa a quem a via comum parece assustar mais do que convém, e que, como viu Sade,
encerra o assunto com um Noli tangere matrem . V... [ verolée = sifilítica] e costurada, a mãe continua
proibida. Está confirmado nosso veredito sobre a submissão de Sade à Lei.”172 O fim do filme responde
ao mesmo interdito: o filho não transará com a mãe; ele se masturbará perto dela, no momento mesmo em
que ela se suicida, e uma vez ainda, a última, ao lado de seu caixão.

O roteiro é ainda muito preso à referência a Bataille, mesmo se alguns elementos anunciam os temas
que a sequência da obra vai desenvolver: a importância do masoquismo, a presença fundamental da
morte e um trio de um novo tipo. Além disso, emerge um estilo que lança um olhar atento e neutro sobre o
cotidiano, ou seja, simultaneamente sobre os objetos, as palavras do dia-a-dia, os significantes e a língua
de uma geração, os locais contemporâneos. Há também uma extrema precisão dos diálogos. Uma cena de
Isabelle Hupert na sacada evoca Buñuel e Deneuve em “Tristana”: sempre há referências
cinematográficas que abrem linhas de fuga e enraízam essa modernidade bruta em obras do passado,
modernidade que tanto as esclarece como é por elas esclarecida. É, aliás, um método de prática do
deslocamento, próprio à arte contemporânea — pensem em “For the love of God” de Damien Hirst, uma
interpretação real, tal como Jacques-Alain Miller a definiu.

Com “Em Paris”, concebido ao mesmo tempo que “As Canções de Amor”, começam verdadeiramente
as coisas sérias. O casal parental está separado: a mãe se foi para refazer sua vida, ela é bela, é uma
mulher, desejante; o pai permanece só e banca a mãe em casa, compra o pinheiro de Natal e vai ao
mercado, tendo apenas como pobre arma, diante da angústia dos filhos, a sopa de legumes e o linguado à
moda — que eles comam, que não pulem pela janela. Ele se afunda no sofá pedindo ao caçula para
assumir seu papel junto ao filho mais velho. Chama a mãe para ajudá-lo; ela saberá lhes fazer falar do
mal que os corrói, mal de amor impossível, em grande parte devido a eles mesmos. Chama-se a mãe, mas
é a mulher, desamparada, que chega, e parte novamente batendo a porta.

“Você já ouviu mamãe partir sem bater a porta?”, pergunta o caçula ao irmão mais velho. O pai é
velho, aposentado, no sentido próprio e figurado. Nesse apartamento tão familiar, se ancora em gestos
cotidianos e objetos úteis; observa, impotente diante da dor. A função paterna, se ainda é possível
utilizar esses termos, refugiou-se num luto: uma filha, uma irmã que se matou aos 17 anos e cujo lugar
vazio ordena a cada um uma desordem que lhe é própria.

O filho morto, em “As Canções de Amor” e “Os Bem-amados”, e o morto em “A bela Junie” [“La
Belle Personne”] funcionam como eixo: um mundo eternamente enlutado, morte sem sentido, único
verdadeiro limite na continuidade estúpida da existência. Os filhos estão obcecados pelo ser do amor
que, em “Em Paris”, se reduz à seguinte questão: é verdade que a prova de que se ama é jogar-se de uma
ponte à noite, na água escura e gelada, após ter tirado cuidadosamente suas roupas e sapatos? Será que se
seria capaz disso? Ou, em “La Belle Personne”: será que lançar-se no vazio do pátio do colégio é prova
de que se amava? Ou ainda, em “Os Bem-amados”: será que engolir medicamentos para morrer sozinho,



na promiscuidade de um bar de hotel, é o signo do amor impossível de se viver?
A resposta é não. Após jogar-se da ponte, sente-se apenas frio quando se sobrevive, ou não se passa

de um pouco de sangue varrido pelo zelador do colégio quando se morre. A vida continua um pouco
esburacada, nenhuma prova da existência de um sentido pelo amor.

E o desejo? É diferente: isso excita ou não, molha ou não. O problema, sabemos desde sempre, é que
isso não dura para além das satisfações do corpo, quaisquer que sejam, aliás, já que são fragmentadas em
muitos pedaços, por um instante fetichizadas; aí o sentido é evanescente, évane-sens. Só se reencontra a
vaidade da carne, que o homem de prazer do final do séc. XVI e do séc. XVII — também caóticos — já
havia levado às últimas consequências. A vaidade do prazer remete irresistivelmente à questão do amor,
e a diferença em relação às soluções dos séculos passados se esclarece aqui: a morte registrava o sério
do amor, tornando real a relação sexual ilusória.

Agora, não é o caso. A morte não realiza mais nada, não mais o amor nem qualquer outra coisa. O que
resta nesse mundo devastado?

A cidade, o tempo, os objetos. A cidade é, com efeito, o refúgio dos significantes, como Lacan diz,
magistralmente, falando de Baltimore à noite: “Quando preparava esta pequena fala para vocês, era cedo
pela manhã. Podia ver Baltimore pela janela, e era um momento muito interessante, porque ainda não era
dia e um sinal luminoso me indicava a cada minuto a mudança do tempo, e, naturalmente, havia um
tráfego pesado e me disse que exatamente tudo que eu podia ver, exceto umas árvores à distância, era o
resultado do pensamento, pensamentos ativamente pensantes, nos quais a função desempenhada pelos
sujeitos não era completamente óbvia. De qualquer forma, o dito Dasein, como definição do sujeito, se
encontrava lá, preferencialmente, nesse espectador intermitente ou em desvanecimento. A melhor imagem
para resumir o inconsciente é Baltimore ao amanhecer. Onde está o sujeito? É necessário encontrar o
sujeito como objeto perdido. Mais precisamente, esse objeto perdido é o suporte do sujeito e, em muitos
casos, a coisa mais abjeta que vocês possam considerar — em alguns casos é algo feito, como todos os
psicanalistas e muitas pessoas que já foram psicanalisadas sabem perfeitamente bem”.173

A cidade em Honoré é o inconsciente: Paris, Nova York e uma comunidade da periferia parisiense em
“O homem no banheiro”; ainda Paris em “As Canções de Amor”, a Paris do “trottoir”, dos bombeiros, a
ordem fora do sentido dos deslocamentos individuais que não constituem massas, “tráfego pesado”
dentro e fora do metrô e do RER; Praga, Paris e Reims em “Os Bem-amados”. A cidade é o espectador
intermitente, aparecendo e desaparecendo, a cidade/ filme da qual somos os espectadores. Essa é a
primeira razão pela qual o cinema de Honoré é um cinema do inconsciente de hoje, não o inconsciente da
interpretação edipiana, mas o inconsciente Baltimore.

Então, onde está o sujeito? Aí se localiza uma intervenção de Honoré: surge numa cena de “Em Paris”,
se reforça em “As Canções de Amor” e triunfa em “Os Bem-amados”. Trata-se de uma reviravolta da
comédia musical (Homenagem a Jacques Demy). A canção torna-se progressivamente o diálogo interior,
o texto do personagem, a expressão mais justa possível de seu bem dizer, a meio caminho entre Molly
Bloom e os monólogos dos personagens de Racine, quer dizer, poesia de todas as maneiras possíveis. O
sujeito é um texto poético, diferenciado dos diálogos atribuídos às diferentes línguas faladas
contemporâneas, as mais vernaculares. Eis a segunda razão: o sujeito do inconsciente é textual.

E como diz Lacan no texto citado, o sujeito tem por único suporte o “lost object”, mas no tempo do
discurso capitalista, onde estão os objetos? Nós não os perdemos, nós os esquecemos; vão para a sucata,
são o décorps, testemunham o tempo que passa. Resta o fetiche: o par de sapatos que constitui o
destino da mãe em “Os Bem-amados”, o sári rosa que o pai oferece à filha, a chave, as bundas... e
alguns outros, mais lacanianos, que deixo para vocês encontrarem. Esta é a terceira razão: somos
feitos de objetos perdidos.

Qual é a lição sobre o modo atual do laço impossível entre desejo e amor? Não é didática, muito
menos pedagógica. Ela cintila aqui e ali, respondendo à pergunta: “O que se torna o amor no tempo da



vitória da perversão no campo do desejo?” Em primeiro lugar, uma questão de cifra. O casal é
pulverizado; passamos de dois a três: dois rapazes e uma moça, duas moças e um rapaz, dois homens e
uma mulher… Dois é um resto de três, e ainda não se dá como certo que um mais um faça dois. O amor é
uma metáfora, uma substituição, então, um que surge de um que cai — esta é a tese que Lacan demonstra
no Seminário 8 a propósito da homossexualidade grega: “Eu lhes expliquei a estrutura da substituição, da
metáfora realizada, que constituiu o que chamei o milagre da aparição do erastes (o amante) no mesmo
lugar onde estava o eromenos (objeto amado)”.174 Essa substituição passa por um terceiro elemento, o
agalma, objeto causa de desejo, que dá a cada um a dignidade de objeto amado.

As situações de cama a três que se repetem em Honoré (os dois irmãos e uma moça na cena final de
“Em Paris”; aquela do início de “As Canções de Amor”, com duas moças e um rapaz; em “O homem no
banheiro”, dois homens e uma mulher, ou ainda três homens; ou, para terminar, a cena propriamente
mortal: dois rapazes e uma moça em “Bem-amados”), não são cenas onde o desejo seja central, exceto se
reduzirmos o desejo à rivalidade, quer dizer, ao duelo imaginário. Seriam cenas de amor? O que é certo
é que, na maioria, essas cenas encontram seu desanodamento na desaparição de uma mulher, que acede
assim ao estatuto de objeto perdido, seja na vertente do agalma precioso, seja na do dejeto. O objeto
perdido repõe em função a falta, o simbólico, então, lá onde havia apenas a desordem dos lugares e a
confusão do desejo e dos sentimentos, lá onde o Outro era completo. Uma morte faz a função da falta aí
onde a castração é denegada, o que me leva a ver nela uma suplência da função “nome”. Nessas cenas de
cama, um elemento está frequentemente presente, para além dos corpos: um livro em cuja leitura um dos
protagonistas está imerso. A escrita desempenha, então, o mesmo papel separador.

Em tempos do desejo para além do Édipo, o amor, sem garantia, faz Lei pela via do luto. A ética não
toma mais como máxima “não ceder em seu desejo”, mas “ser enganado pelo luto” — não porque
garantiria o amor, mas porque fornece o buraco. Todos os protagonistas — vivendo desde a infância num
simbólico que não é mais ordenado pelo Um da exceção, mas pelos uns que se equivalem — sabem hoje
em dia que não há relação sexual, que se trata apenas do véu lançado sobre o gozo dos órgãos. A
perversão sem o pai não permite sair da imagem, e o gozo aí curto-circuita a palavra e, assim, o desejo.
Honoré chega a este “ser enganado pelo luto”, fórmula próxima à do último Lacan quando enuncia “ser
enganado pelo real”. Vamos à recuperação do objeto próximo: o cinema como armadilha do olhar.



A UTILIDADE DE CRER

Mario Goldenberg (AMP/EOL - Buenos Aires)175

Pragmatismo e psicanálise

O romance de Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, mártir, refere-se a um padre que perdeu a fé,
mas que prefere que seus paroquianos continuem desfrutando dos benefícios da crença; é tão profunda a
sua convicção de que as consequências de crer são preferíveis às de não fazê-lo, que acaba lutando por
aquilo que não pode justificar para si mesmo. No prólogo de Pragmatismo e política, de Richard Rorty,
Rafael del Águila considera muito pragmática esta mensagem: é preferível crer a confrontar-se com a
angústia da dúvida.

Em “O futuro de uma ilusão”,176 Freud dá a seu interlocutor um argumento pragmático: “Não estranhe
que me declare partidário da conservação do sistema religioso baseado na educação e na vida coletiva.
Trata-se de uma questão prática, e não do valor de realidade do sistema. Já que a necessidade de manter
nossa civilização não nos permite adiar a influência sobre cada indivíduo até o momento em que alcance
o grau de maturidade propício à cultura — e muitos não o alcançariam jamais —, e já que nos vemos
obrigados a impor ao sujeito em desenvolvimento um sistema doutrinal qualquer, que precisa agir nele
como premissa subtraída à crítica, opino que devemos nos ater ao sistema religioso como o mais
apropriado.” O texto de 1927 se refere ao fenômeno religioso como algo mais do que o complexo paterno
já desenvolvido em “Totem e tabu” e acrescenta o desamparo retomado de “Inibição, sintoma e
angústia”, uma fonte “real” da ilusão: os desejos.

A partir da formulação do desamparo inicial, Freud não aposta na proteção da fé, na ilusão de um pai
protetor, em supor que sem um sistema de doutrinas os laços sociais são dissolvidos; aposta em
“abandonar a casa paterna”, pois “já é alguma coisa saber que se tem que contar com as próprias forças:
então, se aprende a usá-las (...)”, portanto, um uso das próprias forças, um saber fazer, contrariamente a
utilizar a necessidade de ilusão para harmonizar a discordância entre o gozo e o Outro.

Finalmente, Freud se opõe a tomar a ciência como mais uma ilusão; sua aposta é a demonstração
científica de um saber no real. Lacan situa melhor a psicanálise — como se ocupando daquilo que a
ciência deixa de lado: precisamente, o triunfo do discurso da ciência, a redução do campo do sentido
como traço da época atual, a globalização do discurso capitalista cujas coordenadas produzem uma
rejeição à castração, um tamponamento do sujeito com os objetos da ciência promovendo um gozo sem
laço.

O discurso atual deixa sem abrigo o direito ao sentido, o direito do sujeito a ser escutado, pois a
crença não entra no relato da ciência. O analista é refém de uma crença da qual foi liberado, a crença no
Outro como sujeito suposto saber; contudo, a via da abertura do inconsciente é a crença de que o sintoma
tem um sentido, onde Freud localiza o ponto de partida da clínica psicanalítica, e justamente a partir da
crença no sintoma, o que permite cingir o real no dispositivo analítico.

A posição pragmática sustenta que a crença religiosa é tão verdadeira quanto qualquer outro relato
(incluindo o discurso analítico), pois os relatos como narrativas, como descrições, constituem um modo
de tratar o laço social. Para Rorty, a rejeição à crueldade e à tirania são premissas, mas não fundamentos,
não há um ser da verdade.

É melhor ser cruel do que não sê-lo? É uma pergunta inviável: é melhor não sê-lo. Qualquer relato que
rejeite a crueldade, que sustente a solidariedade com o próximo, o bem-estar para todos, é válido, não
por fundamentar-se num Outro racial, nacional: não se trata de procurar a felicidade num Outro



garantidor nem na verdade do ser, mas no uso da linguagem.

A crença no Outro

Freud é uma referência frequente em Rorty. Em seu texto “Freud e a reflexão moral”,177 pôde reconhecer
a partição do si mesmo — de algum modo a cisão do eu, a existência do inconsciente como algo que
escapa à crença do eu como amo do ser. A psicanálise é útil porque permite chegar a uma descrição
melhor. No entanto, é significativo que diga que nunca compreendeu “Mais além do princípio do prazer”:
“Não entendo o livro de Freud, nunca soube direito o que Freud tinha em mente quando falou de pulsão
de morte; levando em conta sua rejeição à crueldade, não conta com a crueldade do sujeito enquanto
‘atua contra si mesmo’.”

Sua postura em termos freudianos se sustenta, podemos dizer, no princípio do prazer, na cadeia
significante, no uso do sentido, deixando de fora aquilo que não é da ordem da palavra: o real. Há
também uma notável omissão do sintoma e uma afirmação surpreendente: “Em Freud, não há nenhum
aporte à teoria social; ele reserva a psicanálise para o âmbito da moral privada, quando sabemos que ele
escreveu, entre outros, “A moral sexual civilizada e o nervosismo moderno”, “Psicologia das massas”,
“O mal-estar na civilização” e “O futuro de uma ilusão”.

A título de exemplo, a identidade entre o fenômeno hipnótico e a estrutura de massas que Freud situou
nos dá a chave da fascinação coletiva, onde Freud dá conta de que não há um abismo entre o público e o
privado e assinala que, tanto no enamoramento como na hipnose, o objeto é colocado no lugar do Ideal
do eu. E explica que a distância que separa o enamoramento da hipnose não é muito grande: é a mesma
submissão humilhada, há igual obediência e ausência de crítica, tanto com relação ao hipnotizador como
ao objeto amado.

Especificamente, acrescenta, o hipnotizador é o objeto único, não se repara em nenhum outro além
dele. O que ele pede e assevera é vivenciado oniricamente pelo eu; no entanto, marca uma diferença em
relação ao enamoramento: “O vínculo hipnótico é uma entrega enamorada irrestrita, que exclui toda
satisfação sexual”.178 Podemos traduzir aqui satisfação sexual por pulsão; a hipnose é um recurso diante
do mal-estar que implica a inadequação da pulsão, como mais além do princípio do prazer, um recurso
que aparta a pulsão e que podemos retomar com a formulação de Lacan no Seminário 11, quando diz que
o sujeito chama o analista a encarnar o Ideal, enquanto a transferência é aquilo que afasta a demanda da
pulsão; o desejo do analista reconduz a demanda da pulsão.

Por outro lado, a submissão humilhada, essa entrega irrestrita, é uma colocação em ato da realidade
fantasmática, constituindo um Outro em sua máxima consistência — que exclui “toda satisfação sexual”, a
menos que a satisfação esteja na própria submissão. Freud acrescenta que a hipnose contém um
suplemento de paralisia que provém da relação entre uma pessoa de maior poder e outra impotente,
desamparada, o que talvez nos remeta à hipnose por terror aos animais.

É interessante assinalar aqui o desamparo e o terror, o desamparo que Freud remete ao estado de
precariedade do sujeito como invasão econômica perante a qual não pode responder, e que chama de
angústia traumática. Isso se conecta com os sonhos traumáticos, que mostra serem diversos dos sonhos
como realização do desejo. Enquanto escritura em imagens, os sonhos traumáticos produzem uma
nadificação do sujeito análoga a essa paralisia de terror mencionada por Freud, sonhos diante dos quais
o sujeito só pode responder despertando. No entanto, o fenômeno hipnótico é diferente do sonho
traumático: a hipnose oferece um marco na conjunção do Ideal e do objeto, nos dá a chave da estrutura de
massa, porque é idêntica a ela. E foi justamente a fascinação coletiva, realidade em ascensão no momento
em que Freud escreveu esse artigo, que conduziu aos mais horríveis pesadelos.

Lacan nos diz que o nó da hipnose é o olhar do hipnotizador como objeto a, assim como qualquer coisa



brilhante que cumpra essa função de fascinação, algo que olha antes que haja alguém para ver. Nesse
sentido, a estrutura da hipnose é a confusão do Ideal do eu com o objeto a, o que implica uma nadificação
do sujeito. Portanto, a distinção fundamental entre psicanálise e hipnose é posta em jogo no mecanismo
fundamental da operação analítica, a manutenção da distância entre o Ideal e o objeto a. Lacan diz que
cabe ao analista ocupar o lugar do hipnotizado, que não é fascinado, e sim advertido. A análise, portanto,
seria uma hipnose às avessas, pois não produz efeito hipnótico, mas neurose de transferência, põe em
jogo a repetição para desarticulá-la.

No esquema da estrutura da massa que Freud produz em “Enamoramento e hipnose”, é interessante que
ele localize, na confluência do objeto com o Ideal, uma comunidade entre os pontos do Ideal e os pontos
do eu; mas mesmo que situe um suposto objeto externo, não há comunidade de objetos. Portanto, a
fraternidade que constitui a identificação deixa encoberta a segregação estrutural, o estar “separados
juntos”, ou seja, não há comunidade de gozos. “O futuro de uma ilusão” poderia ser um capítulo de
“Psicologia das massas e análise do eu”, pois a hipnose, o enamoramento, a religiosidade são nomes da
crença no Outro.

Contingência, justiça e orquídeas

Há um texto de Rorty que talvez se aproxime ainda mais da psicanálise que seus enunciados sobre Freud.
É um texto de caráter testemunhal, que aborda duas questões centrais de sua vida, uma que vem do
familiar e outra contingente. No texto, intitulado “Trotsky e as orquídeas selvagens”,179 o trotskismo
provém da simpatia de seus pais pelo sonho utópico do socialismo, que ao longo dos anos ele abandona
por sua virada para o pragmatismo de Dewey, de quem se reconhece continuador.

Quando Rorty era jovem, houve um encontro nas montanhas do noroeste de Nova Jersey para abordar a
inclinação dessa região pelas orquídeas: sentia orgulho por ser a única pessoa dali que sabia onde
cresciam, quais eram seus nomes em latim e quando floresciam; as orquídeas tinham se tornado
importantes sem que soubesse o motivo, pois o que mais importava ao jovem nessa época era o relato
político, e suas orquídeas não se encaixavam. Rorty, em seu texto, nos diz que, olhando para trás,
suspeita que em tudo isso “havia um montão de sexualidade sublimada (as orquídeas são um tipo de flor
notoriamente sensual)”, e que seu desejo de aprender sobre elas, sua classificação, seus nomes latinos,
estava ligado ao desejo de compreender todas aquelas palavras difíceis do livro de Krafft-Ebbing,
Psycophatia sexualis — uma das espécies que mais chamavam sua atenção eram certas orquídeas
pequenas e amarelas, de raízes coralíneas, chamadas “lady slipper”.

A contingência do encontro com as orquídeas produz uma marca que caracteriza a trajetória de seu
pensamento. Temia que sua inclinação por essas charmosas flores, que careciam de significação política,
não fosse aceita por Trotsky, cujo livro Literatura e revolução ele conhecia, e sabia que a arte enquanto
arte era válida apenas se fosse revolucionária. E esse encontro foi para Rorty o encontro com algo de que
não podia dar conta. O projeto de sua juventude era “fundir em uma só imagem realidade e justiça”, frase
tomada de Yeats: por realidade, entendia seus encontros no bosque de Flatbrookville com as lady
slippers, onde se havia sentido tocado por algo de importância inefável; por justiça, entendia a libertação
dos débeis da opressão dos fortes, a luta revolucionária. O propósito de conjugar realidade e justiça
seria uma tentativa de conectar o real do gozo com a justiça distributiva do Outro.

Seu projeto o leva à filosofia, primeiro a Platão, depois Hegel, a quem considerava mais verdadeiro
por ser filho de seu tempo, pois a verdade vale enquanto contextualizada em uma época. Assim como
Hegel, filósofo do Estado, é filho de seu tempo, também Richard Rorty, talvez filósofo da globalização,
pois está à altura da época, dos tempos da inexistência do Outro (como definiu Jacques-Alain Miller), do
fim da metafísica. Diz: “(...) gradualmente cheguei à convicção de que a própria ideia de fundir realidade



e justiça em uma imagem única havia sido um erro (...). Mais especificamente, decidi que unicamente a
religião, uma fé não argumentativa em um pai substituto do pai real, poderia unificar amor, poder e
justiça em igual medida, e poderia conseguir o truque que Platão desejava. Dado que não podia me
imaginar religioso, decidi que a esperança de conseguir uma imagem singular fazendo-me filósofo era o
autoengano de um ateu.”180

Rorty parece advertido de que não há relação entre seu Trotsky e suas orquídeas; portanto, talvez não
haja relação entre o Um do gozo e o Outro. Diz: “Teu equivalente às minhas orquídeas sempre pode
parecer estranho a todos os demais.”181 Seu pragmatismo é uma tentativa de fazer a conexão entre um e
outro, por meio da argumentação, do uso do sentido.

Jacques-Alain Miller situa: “Há certos encontros que inscreveram algo para um sujeito. Pode-se,
inclusive, dizer que há, para todo sujeito, encontros que inscreveram um elemento perfeitamente
contingente, e que foi determinante para o que veio depois, no sentido em que isso condicionou uma
repetição (...). Isso condiciona um modo de gozo e de relação com o Outro sexo.”182

Conclusão

O debate do início do século, que Freud assume do lado da ciência contra a religião, já não pertence às
nossas coordenadas; seria mais pertinente escrever nestes tempos “O futuro de uma desilusão”, a
desilusão do Outro.

O discurso dominante em nossa época rejeita a crença no sentido, apontando para o gozo dos objetos
que a ciência oferece ao mercado. É útil crer em algo mais do que na satisfação do consumo?

A sugestão, a hipnose, o enamoramento e a religião são modos de crença; os modos atuais privilegiam
o gozo em detrimento do sentido: drogadição, anorexias, depressão etc. Para quem foi marcado pelas
contingências, no entanto, a impossibilidade é de estrutura. A utilidade da crença não implica uma
nostalgia do Outro, mas sim fazer uso da crença no sintoma para fazer deste uma invenção, talvez uma
maneira pragmática de como nos virarmos com nossas orquídeas.



LACAN FEMINISTA OU O FEMININO EM LACAN183

Ondina Maria Rodrigues Machado (Membro da AMP/EBP)

Marie-Hélène Brousse vem se dedicando a pensar o feminino sob o ponto de vista da clínica
psicanalítica, assim como seus efeitos na cultura. O verbete publicado em Scilicet dos Nomes-do-Pai é
mais um desses momentos de reflexão e interesse pelo tema. Nesse texto, a autora cria um diálogo entre a
psicanálise e o movimento feminista, mostrando como a teoria psicanalítica sobre o feminino de alguma
maneira respondeu às reivindicações feministas e, por outro lado, como as primeiras feministas
entenderam a teoria. Nascidos em um mesmo momento histórico, psicanálise e feminismo parecem ter
surgido juntos, não por acaso. Ambos se completam de tal forma que resta a interessante conclusão de
que as reivindicações feministas e as reivindicações histéricas foram feitas da mesma matéria prima, ou
seja, que a psicanálise começou pela histeria porque este era o sintoma social da época, da mesma forma
como hoje o são os distúrbios alimentares e as drogadições.

Brousse percorre os diferentes momentos da teoria psicanalítica sobre o feminino e vai delineando as
consequências dessa teoria na cultura. A autora aborda de frente a incidência do saber psicanalítico no
movimento feminista e nos oferece sua análise, tanto dos efeitos esperados quanto dos efeitos colaterais
desse discurso.

Dois importantes momentos são apontados no desenvolvimento da teoria psicanalítica do feminino: seu
início com a neurose histérica e a coincidência entre falo e pênis; depois, a investida de Lacan, nos
primeiros anos de seu ensino, quando destaca o falo do pênis, situando-o como significante ao qual
ambos os sexos estão referidos. Essa passagem do pênis ao falo é crucial para tirar a mãe do lugar
central e quase exclusivo no desenvolvimento emocional da criança e, mais tarde, possibilitar que se
repense o feminino como um modo de inscrição subjetiva, distinto daquele regido pelo falo. Pensar o
feminino como um modo de gozo é ampliar a ideia do feminino, retirando-o do gueto das minorias para,
assim, demonstrar sua prevalência na cultura pós-moderna.

Vamos acompanhar esse diálogo entre a psicanálise e o feminismo demarcando seus momentos
cruciais com frases que não só representam estes momentos, como são verdadeiros achados frasísticos.

“O feminismo contribuiu para politizar o corpo” — expressa o primeiro resultado do movimento
feminista e também o momento inaugural da psicanálise. Sob o ponto de vista do feminismo, o corpo da
mulher não pertencia à mulher, era um corpo falado, usado e controlado pelo poder masculino. Sob o
ponto de vista da psicanálise, dá-se o mesmo, não exatamente da mesma maneira. O que eram as
conversões histéricas, senão a expressão dessa denúncia? O que eram as conversões, senão a
manifestação de um poder sobre seu próprio corpo que denunciava um ponto de impotência no discurso
masculino? Talvez, justamente por essa aproximação, é que comumente se identifique a primeira hora do
movimento feminista como histérica. Sem fazer psicologismo, mas fazendo, podemos perceber que até as
saídas propostas pelo feminismo têm um quê de resposta ao mestre.

A busca de saber sobre o feminino, assim como a identificação viril da histeria freudiana, funcionou
como resposta à desfalicização promovida pelo entendimento da feminilidade no âmbito do não-ter; foi
uma resposta que partiu do Penisneid. O problema é que o corpo politizado é o corpo das exigências, das
reivindicações, razão pela qual os sintomas conversivos se mostraram adequados para expressar o
desejo recalcado, seu envelope formal da hora.

Brousse reconhece que a psicanálise que corresponde ao primeiro momento do movimento feminista é
conservadora, e foi facilmente tomada por machista. Podemos mesmo dizer que esse conservadorismo
não estava distante do conservadorismo de Freud, evidenciado, por exemplo, no Caso Dora. Porém, a



questão é que, para além do homem, está a teoria. Isso cai como uma luva para Freud, pois se sob o ponto
de vista pessoal identificamos nele uma dificuldade em lidar com o feminino por estar impregnado de
lógica fálica, por outro lado precisamos reconhecer a influência da teoria freudiana na liberação dos
costumes.

“Certas mulheres são homens” — é a frase que sintetiza o segundo momento do feminismo e, de certa
forma, caracteriza uma preocupação de Lacan na primeira fase do seu ensino. A autora situa esse
momento do feminismo como sendo de recuo frente à constatação da não consistência do conjunto das
mulheres. Seu efeito foi a inclusão do feminismo num movimento mais amplo de luta das minorias e,
nesse contexto, passou a um ensimesmamento quase religioso. Da reivindicação por igualdade, passa à
assunção de uma diferença tão radical que acaba por isolar a mulher, impondo-lhe uma solidão que pode
ser verificada a partir do final dos anos 1960, com o boom dos divórcios e a intolerância na convivência
entre homens e mulheres.

“Lacan feminista” — é uma frase que soa irônica. Era Lacan um feminista? Estranho pensar isso.
Embora nutrisse profundo respeito pelos movimentos sociais, jamais poderemos pensar em Lacan
levantando a bandeira desses movimentos. Lacan não era ingênuo quanto ao ser humano. Se, por um lado,
se interessava pelos movimentos das minorias, por outro estes não o comoviam suficientemente para que
deles fizesse parte. Mas nos parece que a autora quer mostrar com esta frase que, se Lacan não levantou
bandeiras, acabou por promover uma via de entendimento do feminino que questiona o falo como o único
referente. Tanto é assim, que no Seminário, livro 10: a angústia,184 ele diz que nada falta à mulher,
concepção contrária à dos pós-freudianos, que militavam a favor de um complexo de castração atávico à
mulher.

Se, a princípio, Lacan separou pênis e falo, e fez deste último o significante produzido pela primeira
substituição simbólica necessária a ambos os sexos; se depois acentuou o lugar que Freud já havia dado
ao Pai, mas que foi soterrado pela avalanche maternalista dos pós-freudianos; e se, mais adiante, mostrou
que a crença no Pai fez perder de vista a sua função de nomeação — que, afinal, é o que importa do Pai
— com tudo isso não deixou de dar o golpe de misericórdia na crença no pai.

Valorizar a nomeação funciona, segundo a autora, como uma dessacralização da autoridade paterna,
figura central dos petardos feministas. Porém, tal como Lacan faz com o ateu, Brousse mostra que é o
combatente quem mais crê no inimigo, e por isso o preserva. Desse modo, entende que as feministas, ao
fazerem do pai e de sua autoridade o inimigo número um do movimento feminista, acabam, na verdade,
por defendê-lo. Podemos pensar que, ao mirar no mestre, as feministas acabaram acertando o pai. Essa
confusão entre pai e mestre é dissipada por Lacan no Seminário, livro 17: o avesso da psicanálise.185 O
mestre faz o escravo trabalhar para ele, enquanto o Pai, tal como se apresenta na religião, é aquele que
trabalha para todos, é um pai-amor. Assim, podemos deduzir que colocar o pai no lugar do mestre é uma
manobra da histeria, não necessariamente do sujeito feminino.

A autora situa dois momentos importantes para as considerações de Lacan sobre o feminino. Nos anos
1960, a pluralização do Nome-do-Pai permite repensar o lugar do pai como decisivo para a constituição
do simbólico, o que acaba por modificar o próprio simbólico e sua importância em relação aos demais
registros. A pluralização demonstra que o significante Nome-do-Pai não tem papel central na estruturação
subjetiva, e que como produto da metáfora paterna dá conta apenas de um modo de subjetivação em que o
falo faz a ponte entre o corpo e a linguagem. Ao reconhecer que a função Nome-do-Pai pode ser exercida
por outros elementos, que não exclusivamente os simbólicos, tem que reconhecer também que há um
modo de se posicionar em relação ao Outro do gozo que não é regido pela lógica fálica — a mulher pode
querer mais que o falo/ filho, que há na estrutura um ponto não absorvível pelo simbólico que nem o
Nome-do-Pai pode significantizar. Isso fará com que Lacan, no final dos anos 1960, opte pela estrutura e
a contraponha ao Édipo como mito.

O declínio da função paterna já havia sido anunciado por Lacan em 1953, quando também menciona o



caráter patogênico do complexo de Édipo.186 Assim, quando questiona o Édipo freudiano,187 é para
destacar que, na condição de mito, ele não abarca todas as configurações subjetivas, que existem
modalidades em que o desejo não tem como significante o falo. A ideia de estrutura necessita de algo
mais abrangente, que possa, inclusive, pensar um modo de estruturação que não se alicerce no pai — o
que se torna impossível sob o ponto de vista do Édipo. É assim que Lacan se propõe a superar o pai, e
nessa tentativa, chega aos quatro discursos, porém, sem perceber que o discurso do qual partem todos os
outros — o discurso do mestre — está dentro da lógica fálica.

Mas a grande virada ainda estaria por vir. Acontece em 1972, com as fórmulas da sexuação. 188 Nesse
momento, Lacan demonstra que a diferença entre a sexualidade masculina e a feminina é uma diferença
lógica, dando um passo importante no desenvolvimento teórico da psicanálise e na compreensão do
feminino. Ao enfatizar que este último é nãotodo fálico, cria outro modo de pensar o gozo, fora da
referência fálica. O que pareceria ser um grande momento de convergência entre a psicanálise e o
feminismo acaba em um grande equívoco: as feministas ficaram com a parte slogan do “A mulher não
existe”, sem compreender o alcance do axioma que lhe deu origem: “A relação sexual não existe”.

Tudo isso parte da formulação do gozo feminino sendo nãotodo fálico, em comparação com o
masculino todo fálico, ou seja, parte do gozo feminino se situa em um campo que o simbólico não
alcança. Como nãotodo, o feminino esclarece o que não pode ser recoberto pelo simbólico, uma forma
de relação com o gozo sexual que se torna o paradigma para o próprio conceito de gozo. O modo
nãotodo se caracteriza por não fazer um universal. Assim, a mulher não forma um conjunto consistente,
aquele que se constitui a partir de um furo: no caso dos homens há o pai que, como exceção, funda a
regra; já o conjunto mulher é inconsistente porque não há uma regra que as reúna, todas são exceção,
consequentemente, cada mulher forma seu próprio conjunto. O modo nãotodo vai ser de grande utilidade
para se pensar a civilização de nossos dias, como o demonstra Miller no texto “Uma fantasia”.189 Nele, o
nãotodo é usado como modo prevalente de relação com o Outro de nossa época, que é fluido e de difícil
localização.

“O feminismo cessou de ser um sintoma” — mostra que a recusa típica do feminismo em não querer
que a mulher fosse vista pelo homem como objeto é totalmente anacrônica nos dias atuais. A reflexão se
volta para “o que não é objeto hoje?” Depois de o objeto ter chegado ao zênite social, nada nem ninguém
escapa de ser objeto. Então, a questão se desloca da mulher objeto de troca com valor fálico para a
mulher como sintoma para um homem. É nesse lugar vazio de significação, pela lógica fálica, que irá
entrar o feminino e também o modo de organização da cultura atual. Ambos demonstram que, se o
feminismo deixou de ser um sintoma, o feminino permanece como tal, tanto para homens e mulheres
quanto para o trabalho com sujeitos que não se organizam em torno do Pai como exceção.



FRAGMENTO NÃOTODO

Sérgio de Campos (A. E. - AMP/EBP)

No que tange ao gozo feminino, é possível afirmar que nele há algo de extravio, por não seguir a lógica
fálica. Esse extravio é resultado de um gozo nãotodo que se revela para ambos, homem e mulher, como
opaco, difuso e enigmático. Apesar de a mulher senti-lo, pouco ou nada pode esclarecer sobre ele. Não
há nada nele de transmissível ou compartilhável.

Esse gozo está relacionado exclusivamente ao amor. Porém, por ser sem limites e difuso, não tem
necessariamente conexão com o ato sexual, já que está contido de maneira variada nas diversas
modalidades de gozo na mulher.

Com uma mulher, o homem se prepara para cantar o amor ou a guerra. Com efeito, a guerra que a
mulher evoca não é fruto da inveja do pênis ou do desejo insatisfeito, mas o fato de ser a hora da verdade
do homem. Portanto, como suporte dessa verdade, ele prefere enfrentar qualquer inimigo a uma mulher.190

Os mais prudentes aconselham que não se deve brigar com gente que usa saias: padre, juiz e mulher. Se o
poder dos dois primeiros é oriundo das insígnias fálicas, o da mulher emana do gozo nãotodo. Esse gozo
louco, escandaloso, sem referências simbólicas que possam capturá-lo ou circunscrevê-lo, é algo que
amedronta os homens e se torna, para alguns precavidos, sinal do desejo advertido ou do desejo
impedido na neurose obsessiva. Las mujeres alteradas nas vinhetas de Maitena, cartunista argentina, são
uma tentativa de ilustrar o desvario do gozo feminino e o consequente temor que afeta os homens.

Ademais, levada sua análise a termo, diante dos impasses com o feminino o sujeito desvenda que o
novo amor não é um novo objeto de amor, mas, sim, uma nova maneira de amar, que inclui o enigma do
impossível de se compreender uma mulher como mote do desejo, pois a mulher é como a lua: hoje, clara;
amanhã, escura. Com efeito, o enigma se torna a condição de desejo, objeto a, de “minha mulher” como
“fulana”. Essa descoberta articula o amor e o desejo que, a partir de então, são denominados de
amoresejo, a Liebe do sujeito — Liebe, palavra alemã que recobre ao mesmo tempo o desejo e o amor.
Antes, o sujeito tinha a “minha mulher” como posse desinteressante e a Outra mulher “fulana” como
busca fugidia. Agora, o sujeito consente que la donna è móbile qual piúma al vento, muta d’accento e
de pensiero.

No amor se inventa, e essa é a condição exigida como suplência da não relação sexual. Conciliar o
desejo, o amor e a pulsão em relação a uma mulher não é tarefa fácil, como evoca Ovídio: “Não posso
viver sem ti, nem contigo”. Entretanto, não é uma missão impossível. O enlace do amor ao desejo
mediante a pulsão é obra do encontro, visto que esses elementos, reunidos ou disjuntos, mesclados ou
puros, transitórios ou duradouros, se amarram segundo a loucura de cada um.



OS FUNDAMENTOS NEURÓTICOS DO DESEJO DO ANALISTA191

Silvia Salman (A.E. - AMP/EOL)192

Vou retomar a noite anterior ao passe na EOL e a mesa do passe no Rio como marco para transmitir
algumas ideias do que foi, em minha experiência de análise, fazer um trajeto do fantasma ao sinthoma,
nos termos em que Éric Laurent comentou os testemunhos no Rio, ou seja, do anonimato ao nome (ou
nomeação). E tentar retirar desse trajeto o que poderiam ser alguns dos fundamentos neuróticos do desejo
do analista no meu caso.

Nessa ocasião, vou relatar um sonho como ponto de partida desse percurso. O analista está dando uma
conferência. O tema é “O 2º tempo de ‘Bate-se em uma criança’”. Eu me aproximo da mesa com o
Volume XVII da Amorrortu na mão.

O que me interpretava esse sonho?
Ao mesmo tempo em que conto o sonho ao analista, volto a ler o texto freudiano dando especial

atenção ao “2º tempo” que o sonho destacava. Nas linhas preliminares, pode-se ler que em uma carta a
Ferenczi, de 24 de Janeiro de 1919, Freud anunciava que estava escrevendo um artigo sobre o
masoquismo: meu sonho e o masoquismo, estudado em “Bate-se em uma criança”, definem a posição em
que eu me encontrava naquele tempo. Em que ponto me encontrava na análise, no amor e também no
esclarecimento de meu próprio fantasma? Foram as perguntas que marcaram essa época no trabalho
analítico.

No texto freudiano ao qual o sonho dedica atenção, a fantasia se desdobra em três fases que se
descrevem logicamente. A 2 a fase, que Freud formula como “Meu pai me bate”, tem um inegável caráter
masoquista. É a mais importante em consequências, embora nunca tenha tido uma existência real. Em
geral, não é lembrada, trata-se mais de uma construção em análise.193 No entanto, é necessária, e por isso
não cessa de se escrever.

Nesse momento da análise, a respeito do trajeto pulsional, eu havia isolado o “me sentir pega pelo
Outro” que se apoiava na fórmula que começava a explorar, a de ser o desenho animado do pai. Em torno
dessa fórmula, que no dizer paterno se expressava como “Você é meu desenho animado”, se destacou o
“meu” que até então não havia se tornado relevante. A interpretação com a qual o analista me pegou no
ato (você me provoca isso) ligado a esse pronome possessivo, que adquiria relevância (me), me permitiu
perceber que ali se concentrava a chave masoquista da relação com o Outro, a que acarretava maior
sofrimento.

No entanto, com o funcionamento do fantasma havia sido possível dar um passo a mais a respeito do
olhar do Outro, desenhando uma erótica do desejo que, além da subtração da histeria, denotava um gozo
singularíssimo preso à repetição do mesmo, especialmente no laço com os homens.

O sadismo do significante

As palavras colidem com o corpo, e na medida em que se tem um corpo, este é golpeado pelos
significantes que vêm do Outro, nos deixamos golpear por eles — é o que revela o 2o tempo de “Bate-se
numa criança”, uma posição masoquista que, no meu caso, a gramática pulsional escreveu como “se fazer
pegar”.

As voltas ditas desse trajeto pulsional me permitiram, então, fabricar um Outro que me pegava, esse
foi o Outro com o qual joguei a partida fantasmática. Os laços que estabelecia estavam condicionados



pelo marco fixo dessa satisfação que me impunham uma e outra vez os distintos parceiros imaginários do
fantasma. Podia ser tanto o parceiro amoroso, como a Escola.

Essa posição também incidia em minha prática; uma relação com o Outro na qual ser demandada se
traduzia frequentemente como ser pega, não favorecendo alguns laços transferenciais.

O roubo do gozo

“Quando já não se está obrigado a roubar o gozo às escondidas do fantasma” foi uma referência de
Miller em seu curso “Coisas de fineza”,194 que tomei para o testemunho que apresentei no Rio de Janeiro.
Lá, trabalhei em particular para situar a passagem do corpo mortificado no fantasma, um corpo que não
se deixava pegar e que podia ser nomeado como o sintoma “esquiva”, ao corpo encarnado no sinthoma
(“encarnada”) que nomeia um acontecimento do corpo erótico, que já não precisa do espelho e do
fantasma para existir.

Pude desvendar, assim, três dimensões do corpo, que não se anulam entre si e se desprendem do
trabalho analítico que permitiu construí-las: a do corpo imaginário do espelho, um corpo sustentado no
falo e reduzido à sua forma de desenho; a do corpo significantizado que a histeria pode efetuar, aquele
em que o gozo foi contornado pelo significante e reduzido a uma significação, tanto no sintoma como no
fantasma; e a dimensão de acontecimento do corpo, em que pude capturar um gozo no qual se obtém uma
satisfação fora de sentido e que traça certo funcionamento.

A frase que tomei de Miller me interessou, especialmente, porque indicava o que resta de um sintoma
quando se deixa de desconhecer a causa que o determinava no fantasma, e também porque me orientava a
respeito do destino da exigência pulsional que o sustentava.

Em outros depoimentos já me referi a esse ponto em termos de “quando o sintoma já não está animado
pelo fantasma”. Sem me referir diretamente ao desejo do analista, apontava para ele, seguindo as
perspectivas do final do Seminário a Angústia e do texto “Do Trieb de Freud e do desejo do
psicanalista”, onde Lacan postula a estrutura do fantasma como estrutura de desconhecimento. Nele, o
sujeito desconhece o objeto que causa sua divisão, e que não é senão um vazio. Nesses textos se propõe a
pergunta sobre o desejo do analista, supondo que, efetivamente, o analista tenha cessado de desconhecer
a função do objeto a em seu desejo, para reintegrá-lo à sua causa, ou seja, quando já não se está obrigado
a roubar às escondidas o gozo do fantasma, que, por seu lado, dava um sentido ao gozo e do qual se
furtava esse gozo por curto-circuito, nem por isso menos separado dele.195

Éric Laurent retomou essa referência para acentuar o que, no fantasma “Bate-se numa criança”, se
mantém em certo anonimato. Assim, observou, tal como fez Freud em seu texto, que efetivamente o
sujeito pode ser qualquer um “Quem bate? Em quem se bate? Por quem sou pego?” Passar de um desenho
animado, que ninguém podia pegar, para um acontecimento de corpo encarnado designa, especialmente,
que isso se passa com este corpo, e não com outro.

A existência de um acontecimento de corpo escreve então um nome (encarnada), e um nome não é uma
frase gramatical (ser o desenho animado do pai). Um nome de gozo é precisamente um termo isolado, que
já não cabe mais em uma frase, especialmente quando é uma criação — observa também Éric Laurent —
e que preso a uma letra que é produto da análise, dá uma forma possível ao gozo que já não é
significação, mas funcionamento. Trata-se do sinthoma.

Então, o desejo do analista é um desejo que não pode ser anônimo.

O fundamento masoquista do desejo do analista



No primeiro depoimento, e como declinação da anorexia precoce, eu assinalava que a infância havia
transcorrido silenciosa e submetida ao capricho do Outro que me pegava, enquanto a adolescência havia
sido tumultuada e reivindicativa.

“Abrir a boca para dizer” foi a forma que tomou a relação com o Outro materno nessa época,
instalando uma modalidade querelante que se repetia frente a tudo aquilo que representava a autoridade.

Uma incipiente militância e um desejo de justiça me levaram a escolher em primeira instância a
carreira de Direito. A ilusão da existência do “julgamento oral” em nosso país me permitia imaginar
defender todos aqueles que se encontravam, de um modo ou de outro, privados e desamparados. Na
direção do que Luis Tudanca observou como “vocação de compreender”, o desamparo da menina, ao
qual também me referi nos primeiros depoimentos, faz parte igualmente dos fundamentos neuróticos do
desejo do analista. Retomo então a pergunta de Lacan que Gustavo Stiglitz recordou em sua apresentação:
“Como alguém pode querer, no final da análise, ocupar para outros esse lugar de dejeto ao qual fica
reduzido o analista?” Ao que eu acrescentaria: especialmente quando se leva grande parte de sua vida e
de sua análise para poder sair dali.

É uma pergunta que convida, se não a conceder, ao menos questionar a posição do analista marcada
por esse masoquismo. O trabalho analítico produz uma espécie de reversão topológica: permite escrever
a passagem do gozo masoquista do fantasma à posição de objeto causa de desejo, o que não impede que
possam permanecer as marcas desse masoquismo; restará ao analista cuidar para não gozar dele.196

Nas jornadas passadas da EOL, pude transmitir algo desse movimento quando me referi ao limite entre
a histeria e o feminino. A histeria também mantém um quê de anonimato: uma vez que o desejo é o desejo
do Outro, trata-se de mais um desejo anônimo que necessita de um outro para desejar, enquanto do lado
do feminino um consentimento que ocupa o lugar da causa do desejo de um homem faz existir um corpo
de mulher que, por sua relação com o vazio, mantém uma consonância com a ex-sistência do desejo do
analista.

Nas últimas linhas de Donc, J.-A. Miller se refere à posição do analista como parceiro no final de
análise: “Quanto à qualidade do passe, o final da análise não é possível, sem dúvida, se o analista não
quer seu próprio desser”. Por certo, há algo nisso que cabe qualificar como abnegação, e que pode
inclusive levar a pensar em uma posição masoquista.

Lacan volta regularmente a questionar a posição do analista quanto ao masoquismo pelo qual poderia
estar marcada. No fundo, e pelo momento terminarei neste ponto, para fazer o passe são precisos dois.197



UMA ERÓTICA DA MASCARADA

Silvia Salman (A.E - AMP/EOL)198

Faz um par de anos, enquanto preparava a apresentação do curso de Miller “Divinos detalhes”, tive a
oportunidade de encontrar inúmeras referências literárias das quais Miller se serviu no curso para
sublinhar “como cada um escolhe a sua cada qual”. Com essas referências, o texto quase se transformou
em um tratado sobre o modo como se produzem os encontros, e em cada uma dessas histórias o detalhe
resultava ser o encontro e, ao mesmo tempo, o próprio encontro fixava um detalhe.

Então me deparei com o comentário que Miller faz nesse curso sobre “O elogio da maquiagem”, de
Charles Baudelaire. O título me interessou especialmente, um elogio da maquiagem que poderia resultar
em um elogio da mascarada, termo tão paradoxal no que concerne à posição feminina.

Miller retoma a 3a das contribuições à psicologia da vida amorosa, “O tabu da virgindade”, para
estendê-la ao “tabu da feminilidade” e fazer dela uma baliza no caminho do “não há relação sexual”.
Nesse texto, Freud se refere à alteridade da mulher indicando sua diferença radical com relação ao
homem, e Miller pontua ali o fundamento que Lacan encontra para referir-se à mulher como Outro: a
mulher é o Outro, o não semelhante, ou seja, heteros, tal como o explicita Lacan em “O Aturdito”.

Essa alteridade de “nem sequer ser semelhante a ela mesma” pode esclarecer por que as mulheres
passam tanto tempo em frente ao espelho. Porém não se sabe se essa paixão pelo espelho, diz Miller, é
para tentar reconhecer-se ou para se assegurar de que é Outra, diferente do que é.199 Ou, mais ainda, se é
somente para reconhecer-se na condição de se assegurar ser Outra. Nesse ponto, faz referência às
considerações baudelaireanas sobre a maquiagem.

“Elogio de maquiagem” é um dos capítulos do livro O pintor da vida moderna, em que o autor se
dedica a elogiar o talento das mulheres para se maquiarem. E Baudelaire usa esses elogios à mulher, que
não são frequentes em sua obra, para enquadrar a rejeição ao natural: “A natureza não ensina nada, ou
quase nada, isto é, constrange o homem a dormir, a beber, a comer e a se defender, bem ou mal, das
hostilidades da atmosfera. Também é ela que impulsiona o homem a matar seu semelhante, a comê-lo, a
sequestrá-lo, a torturá-lo; pois assim que deixamos a ordem das necessidades e das obrigações para
entrar na do luxo e dos prazeres, percebemos que a natureza nada pode aconselhar a não ser o crime”.

Assim, em oposição à natureza, que só mostra o horror, Baudelaire se inclina para o artificial, que
pode fazer existir o belo como resultado da razão e do cálculo. Seguem alguns fragmentos do texto em
que Baudelaire destaca as virtudes da maquiagem para sublinhar o essencial feminino:

A mulher está perfeitamente no seu direito, e cumpre até uma espécie de dever se esforçando em parecer mágica e sobrenatural; é
preciso que desperte admiração e que fascine; ídolo, deve dourar-se para ser adorada (...) para consolidar e divinizar, por assim dizer,
sua frágil beleza.

O catálogo dessas práticas seria inumerável, mas, para nos limitarmos àquilo que nossa época chama vulgarmente de maquiagem,
quem não vê que o uso do pó-de-arroz, tão tolamente anatematizado pelos filósofos cândidos, tem por objetivo e por resultado fazer
desaparecer da tez todas as manchas que a natureza nela injuriosamente semeou, e criar uma unidade abstrata no tom e cor da pele,
unidade que, como a produzida pela malha, aproxima imediatamente o ser humano da estátua, isto é, um ser divino e superior?

Quanto ao preto artificial que circunda o olho e ao vermelho que marca a parte superior da face, embora o uso proceda do mesmo
princípio, da necessidade de suplantar a natureza, o resultado deve satisfazer uma necessidade completamente oposta. O vermelho e o
preto representam a vida, uma vida sobrenatural e excessiva; essa moldura negra torna o olhar mais profundo e singular, dá aos olhos



uma aparência mais decidida de janela aberta para o infinito; o vermelho, que inflama as maçãs do rosto, aumenta ainda a claridade da
pupila e acrescenta a um belo rosto feminino a paixão misteriosa da sacerdotisa.

(...) Aliás, observou-se que o artifício não embelezava a feiura e só poderia servir à beleza (...). A maquiagem não tem por que se
dissimular, nem por que evitar se entrever; pode, ao contrário, exibir-se, se não com afetação, ao menos com uma espécie de candura
(...). Contento-me em me remeter aos verdadeiros artistas, assim como às mulheres que receberam ao nascer uma centelha desse fogo
sagrado com que gostariam de iluminar-se por inteiro.200

Pensei que poderíamos extrair do texto de Baudelaire uma erótica da mascarada: uma mulher “mágica
e sobrenatural”, ou “um ser divino e superior”, erigida sobre o fundo de uma “frágil beleza”, demonstra o
que um bom uso de maquiagem pode produzir como semblante. Baudelaire, antes de Lacan, sabia que “A
mulher não existe” e que seria preciso poder trabalhar com essa inexistência para fazer surgir uma
centelha que pudesse iluminá-la por inteiro.

A mascarada feminina é uma das soluções que a mulher encontra para lidar com esse vazio. No
entanto, para concretizar sua posição feminina deverá prestar muita atenção para não se identificar com
ela, o que não irá impedi-la de manter seus encantos.



A ENTRADA NA FEMINILIDADE201

Shula Eldar (AMP/ELP-Barcelona)202

Hoje em dia, a clínica nos confronta com questões muito interessantes para explorar as posições
femininas em nosso tempo. Vou tentar ilustrar o tema com uma apresentação bastante clássica do
problema — a pergunta “o que é uma mulher?” ou “como tornar-se mulher?” —, no filme “Chloe” [“O
preço da traição”], dirigido em 2009 pelo armênio-canadense Atom Egoyan.

O interessante é, precisamente, a utilização do falo como elemento que guia ou dá uma direção ao
relato. O nome do filme evoca o romance Daphnis kai Chloe, escrito pelo grego Longus no século III
d.C. e citado por Lacan quando fala, ironicamente, da iniciação sexual.203

Eu não diria que é um filme muito bem-sucedido do ponto de vista cinematográfico, mas cai bem para
ilustrar o tema de hoje. No começo, numa espécie de prólogo, “por fora”, “anterior” à trama, vemos uma
sequência que nos mostra o falo sob a forma de um corpo de mulher. O falo encarna no corpo feminino,
que se faz suporte desse semblante fundamental.

Alguém, uma mulher ainda anônima, vai vestindo seu próprio corpo. Em frente a um espelho um pouco
velado, a vemos vestir, uma a uma, peças de roupa íntima, muito sedutoras. Está se compondo como
Outra e para Outro, duplamente dividida, em frente ao espelho e além da imagem no espelho. Trata-se de
Cloé — uma prostituta de luxo, como descobriremos — “fetichizando” seu corpo, preparando-o para
capturar o desejo. A roupa compõe o corpo, o envolve e lhe dá uma unidade. É o disfarce que serve ao
corpo de máscara, como nos mistérios antigos.204 Digo que é um prólogo porque está colocado em
anterioridade lógica ao que vai acontecer. O verdadeiro início se localiza, no meu entender, em uma cena
imediatamente posterior que apresenta o problema da protagonista, Catherine — sua pergunta em relação
à sexualidade feminina que constitui o núcleo da trama, da intriga que logo se desenvolve.

A roteirista confessa que começou a escrever como Cloé e terminou como Catherine. Mostra a
identificação com a mãe, “a mulher como herdeira da função de mãe, despojada, frustrada pelo elemento
do desejo.”205

Como encontramos Catherine? Em uma casa elegante, olhando através do vidro de uma grande janela.
O diretor não nos esconde o que ela está observando: observa um encontro, a jovem de longos cabelos
ruivos entrando no carro de um homem, seu cliente, na porta do hotel que fica logo abaixo.

Catherine se vira, e então, quando desvia o olhar da cena que a fascina, vemos que seu olho se desloca
junto com o olho da câmera em direção a outra imagem. E assim Catherine, que é ginecologista, se
encontra frente a frente com uma mulher triste e esquálida, sua nova paciente. Um segundo depois, a
encontramos, literalmente, entre as pernas dessa mulher, de pé, confrontada com o sexo feminino que está
coberto por um lençol. Não está diante do quadro de Courbet...

O breve diálogo que se desenvolve entre as duas é muito interessante. A Dra. pergunta qual a sua
profissão.

“Bailarina”, responde a paciente.
“Usa anticoncepcionais?”
“Não”, responde a outra.
“Então está aqui porque quer ter um filho?”
“NÃO!!!”, responde, quase espantada.
“Então?”
“Não tive muitas relações, nunca tive um orgasmo, há algo no sexo que nunca consegui entender...”
A ginecologista responde de acordo com o manual de fisiologia, tirando a importância do orgasmo:



“Não passa de uma série de contrações musculares como consequência da excitação do clitóris”, e
encerra assim a questão…

Aqui começa o balé, o balé de quatro pontas, quatro personagens. A ginecologista Catherine, seu
marido David, professor de música em uma universidade, o filho adolescente de ambos em plena
efervescência sexual e Cloé, a prostituta, o falo de todos os homens que vão ali buscá-lo, o falo
universal.206

O filho cresceu. A adolescência acarreta para ele, felizmente, uma rejeição da mãe, intensificada pelo
empenho da mesma em perpetuar a relação “infantil”. Ele já não corre como antes para seus braços, e
isso deixa nela um vazio que não só a enche de saudades, mas a enfurece e a angustia.

O filho, por sua vez, se interessa pelo que tem que se interessar: uma garota da sua idade, a quem
deseja e que introduz clandestinamente em seu quarto para transar. Quando a mãe vigilante se aproxima
do quarto, ele bate a porta em sua cara. Assim se fecha a porta da maternidade; o refúgio nessa posição
fantasmática de “ter um filho” — a saída normalizada freudiana — entra em colapso, e ela tem que se
confrontar com a brecha que separa a demanda do desejo.

Aparecem os ciúmes em relação ao marido. O gozo ciumento aparece quando se quer dar sentido ao
que está fora de sentido — nesse caso, o feminino, que, por um lado, se articula ao falo em seu papel
econômico como significante do desejo, mas, por outro, remete a um vazio de sentido.207

Começa a suspeitar do marido e imagina relações entre ele — um homem bonito, simpático e atencioso
com as mulheres — e suas jovens alunas. Fica obcecada. Inventa um plano, um estratagema. Vai ao
encontro de Cloé, a aborda e a contrata para que tente seduzir seu marido e lhe conte, passo a passo, seus
encontros com ele, tudo isso em concordância com a estrutura clássica da histeria: coloca entre ela e seu
marido um terceiro elemento, e assim ela pode gozar da mulher fetiche por procuração, o mesmo uso que
ele faria do falo — usa o falo para recuperar de outra maneira o equilíbrio perdido.

Só que há algo que Catherine não calcula: ela mesma sucumbirá à sedução de Cloé, porque é por ela
que se interessa: é a lógica da histeria. Cloé, por sua vez, tem seu próprio plano, cujo símbolo é um
precioso “broche” com o qual prende o cabelo e que, como descobriremos mais tarde, recebeu de sua
própria mãe... Catherine sucumbe ao saber fazer de Cloé com o falo e consente em fazer amor com ela.
Ao sucumbir a Cloé, experimenta outro modo de gozar, se desdobra de outra maneira. Com o falo, goza
de seu próprio corpo. Em uma cena bastante extática, abre-se a um modo de gozo que não é fálico, a
outro gozo que é o de seu corpo. Produz-se uma mudança de posição que reaviva o desejo, e então Cloé
deixa de interessá-la.

Descobre-se logo que os encontros entre Cloé e o marido nunca ocorreram. Mas Cloé a persegue, não
a deixa ir sem que enfrente seu próprio horror de saber. Por meio da sedução do filho, mete-se em sua
casa, em sua cama de casal, onde ela descobre, com horror, sua própria paixão maternal. Desde que
nasceu o filho, lhe diz o marido, perdeu interesse por ele e pelo sexo. Agora Cloé a persegue, a ameaça,
ela a encontra dentro de sua casa, a chantageia. A cena final é o ponto inovador do filme: Catherine, em
seu desespero por não poder desprender-se dela, ataca Cloé com o “broche” com que ela mesma a havia
presenteado. Empurra Cloé em direção ao vidro que cobre uma grande janela. Por um instante, a vemos
com os braços abertos, como Cristo; logo cai para trás e se precipita no vazio.

Esse desfecho marca a queda da própria Catherine da posição fálica, e permite o encontro com o
marido. Cloé encarna a mulher como objeto da fantasia do homem, a imagem que precisa existir como
suporte do desejo masculino e que muitas mulheres compartilham, a partir de sua posição histérica.

Por isso, Lacan diz que a modalidade do gozo masculino é uma modalidade fetichista. A mulher, nesse
sentido, se torna isca para o homem poder aceder ao gozo sexual e gozar de seu órgão. Mas há algo mais
que a obriga a enfrentar uma dimensão que, por não poder se encarnar no símbolo, faz com que a tarefa
não seja tão fácil para as mulheres como pensava Freud.



A FACE DE DEUS: SUPORTE DO GOZO FEMININO

Shula Eldar208

Quando Lacan afirmava isso,209 queria dizer que acreditava em Deus? Lacan acreditava no gozo da
mulher: um saber além da palavra, um gozo-a-mais que nos encaminha à existência, se abre ao infinito.

A experiência mística invoca uma estranha liberdade: a mansão do feminino. Começa quando algo
totalmente real sacode os corpos, uma incomensurável dor vazia, dizem. São geralmente mulheres que a
encontram, e rejeitam inicialmente ultrapassar esse limite, que é o muro da estrutura; se a isso se opõem,
se fazem obstáculo, há um ponto no qual se produz uma mutação e elas passam a consentir em desejar
esse abismo, onde sentem uma presença a que chamam Deus: uma beatitude, uma plenitude que não é
êxtase nem arrebatamento, mas “um bem em segundo grau, que não é causado por um objeto a
minúsculo...”.210

Vez por outra, oferecem seus testemunhos, e nesse aspecto se assemelham ao mártir. Seus escritos
brotam desse abismo, da nadificação do eu, de um lugar além dos objetos: poesia, diários, cartas, “essas
jaculações místicas, não é lorota nem só falação (...)”,211 “escritos que surgem da abundância do
coração”, numa língua nova.212

Elas revelam a invenção de outra possibilidade de vida, uma nova realidade que não está ligada à
falta, e implicam um consentimento do real que convém abordar sem prejulgar, nem tampouco apoiar-se
na facilidade das categorias clínicas das quais essa experiência transborda, e às quais transcende.

Essa possibilidade de vida que se expande até o infinito é, para elas, “a vida perfeita”:213 um espaço
topológico diferente, um lugar em que repercute a ex-sistência do Outro.



ELAS E ELE

Shula Eldar214

O que sucede hoje nas praças públicas traz à memória os acontecimentos de outros fevereiros, que
pareciam esquecidos. Recordei os diagnósticos que Lacan fez, nessa época, sobre a vida contemporânea.
A vida sexual já deixara de ser do domínio privado para ser livre, e de domínio público. Lacan
registrava algo que se aprende apenas a partir da experiência analítica: que a liberdade sexual pode
tomar a forma de defesa frente ao encontro sexual. “Nele”, isso se manifestava como apatia diante do
esforço de sedução; e “nelas”, como desencanto diante do declínio da posição viril.

Darei algumas pinceladas sobre três momentos distintos que se sucederam desde o começo do século
XX.

Das muitas mulheres que chegaram ao consultório de Freud, duas eram jovenzinhas que, a respeito da
sexualidade, não sabiam sobre que pé dançar, ambas conduzidas pelo pai, figura central da época. Uma
delas precisava, para preservá-lo em sua impotência, nada saber sobre o feminino, e resguardar-se,
assim, do encontro sexual. Sabemos que renunciou ao amor e que teve uma amarga existência. A outra,
denominada Sidonie por uma biógrafa, desafiava a potência viril. Decepcionada e identificada com o
masculino, virou-se em direção à homossexualidade.

As mudanças de época e as novas formas de organização simbólica que aparecem deixam marcas nos
seres sexuados. Há aqueles que são capazes de ver isso com clareza (clarividência). O filósofo
Alexandre Kojève mostrou em que consistia a mutação da figura viril no que chamou “o último mundo
novo”, em meados dos anos 1950, quando foram publicados os romances Bonjour tristesse e Un certain
sourire, ambos de Françoise Sagan. Uma jovenzinha, novamente, descrevendo um mundo privado de
homens. No primeiro, Cécile é a heroína que, saindo de um internato, encontra um pai companheiro de
farras e covarde diante do encontro com uma mulher. Em Un certain sourire, o homem é mostrado como
alguém que perdeu o pudor e se pavoneia como um objeto, exibindo seu torso nu na Promenade des
Anglais. Poderíamos acrescentar a esse par um terceiro caso, próprio deste milênio?

Talvez outra filha da ficção, que surgiu da pena de um jornalista investigativo,215 possa nos dar alguma
pista. É Lisbeth Salander, dejeto do mundo novo inaugurado por Françoise Sagan, não uma filha da
burguesia industrial do início do século XX, tampouco a filha de um publicitário dos anos 1950, dândi e
playboy, que dirige um conversível. É a filha de uma mulher maltratada por um mafioso protegido pelo
Estado.

Expulsa do sistema e confinada a um centro psiquiátrico, é vítima de abusos e da mais feroz forma de
avaliação: a que aliena para dar cobertura à corrupção do sistema. É jovem, tem 24 anos, embora
aparente 14, e decide se virar sozinha porque não confia em quase ninguém — uma personagem muito
próxima ao cômico, cuja vida é relatada como uma série de vinhetas.

É magra, tatuada, come pizzas congeladas e compra seus móveis na Ikea. Quase não fala. Tem relações
sexuais com quem lhe apraz, homem ou mulher, e faz sua própria estatística: 50 rolos em 5 anos lhe
parece razoável. É um personagem desgrenhado, o sujeito freelance, a hacker que perdeu o respeito pela
lei e navega por circuitos alternativos investigando as verdades mais obscuras... É, no entanto, “não toda
descrente”, e, mesmo sabendo perfeitamente o que valem os semblantes, apaixona-se por Mikael
Blomkvist, o superjornalista que domina a linguagem, o que possui as palavras.

Responderá ele? Mikael parece muito mais alguém que está disposto a ser conquistado, um servidor
das mulheres que se presta a ser um falo para todo uso. Mas, diante do chamado ao encontro, não entende
senão de amizade, e é isso o que oferece.



Amizade, que perigo para o erotismo!



ENCANTOS DA IMPOTÊNCIA: SERVIDÃO AMOROSA OU DOCILIDADE MORTIFICANTE?216

Vilma Coccoz (AMP/ELP - Madri)217

Os desfalecimentos do semblante viril e sua pregnância na transferência têm motivado, desde Freud, a
preocupação dos analistas.218 Em muitos casos, uma inércia manifesta da impotência e de sua confissão
reiterada em declarações de debilidade, medo, covardia e incapacidade (também para a análise)
assediam as sessões. São os enigmas do autocastigo: o que pode fazer com que o sujeito aceite, sem
protestar, as suas inibições? Ou que, ainda, se rebelando, as perpetue? Por que o sujeito chega a preferir
sua castração, como se de uma oferenda se tratasse, à decifração do inconsciente, à separação das
identificações alienantes, nas quais seu destino foi forjado?

A tese sobre a causa: um dilema estrutural

A dita oferenda pareceria contradizer o protesto viril, a rebeldia ativa: é uma modalidade de
resistência à transferência, na qual o sujeito atua — e não recorda — uma posição passiva,
“feminizante”, em sua relação com o Outro, derivada do erro natural 219 na interpretação da castração.

Segundo o dito erro, a diferença sexual só se dirime em termos de potência ou impotência, por ter ou
não ter o atributo fálico. Longe de contradizer o protesto viril, esse comportamento constitui a outra face
do dilema estrutural na relação do filho varão com o pai. É, portanto, essencial a localização precisa da
estrutura, decisiva para a manobra na transferência: desta depende a eficácia da operação destinada a
comover a defesa, graças à qual o analisante pode recuperar ou conquistar sua capacidade de ação.

A exploração analítica, suscitada primeiramente pelo “Homem dos lobos”, deu lugar a avanços
substanciais na dedução da estrutura do desejo de muitos sujeitos masculinos, nos quais os sintomas de
inibição, mortificação, ruína e renúncia fálica demonstravam estar vinculados, não tanto ao temor da
castração, mas, pelo contrário, a um enigmático prazer ou desejo de castração.220

Os estudos dos anos 1920

Nos anos 1920, Freud já não publica histórias, mas põe à prova o saber obtido na experiência analítica,
como no estudo do caso do pintor Haizmann e da complexa personalidade de Dostoievsky. Em ambos,
sobre a tela de fundo de uma intensa melancolia, chega a captar as consequências do complexo paterno
em cujas redes se apresenta, para o ser falante, a relação com o real, ou seja, com a vida e com a
sexualidade.

A leitura perspicaz do inconsciente no texto sobre o pintor do século XVII é assombrosa. Em
contradição com outros pactos com o demônio, Freud encontra a pista: o pintor teria firmado com o
Maligno um trato sem contrapartida. O próprio Haizmann se obrigava a cumprir uma exigência, a de ser,
do diabo, o fidelíssimo filho. A iniciativa ficava então do lado do Outro, sub-rogado paterno, outorgando
ao sujeito uma posição passiva. A partir das consequências da morte do pai (inibição no trabalho, perda
da alegria, medo de morrer), Freud reconstrói os eixos do fantasma paterno, causa de um eficaz
autocastigo: por um lado, o terno amor ao pai (motivo da fantasia de gravidez) e por outro, seu
rebaixamento, sua degradação, ocasionados pela hostilidade. Não encontramos no texto nenhuma menção
ao complexo de Édipo. E isso, na medida em que o fantasma de submissão ao pai demonstra ser



transclínico, produto do dilema estrutural (no vínculo com o pai); e nele se condensa a triplicidade de
registros do pai que é preciso distinguir para orientar-se na clínica.

A estreita via em que se decide a identificação viril, ou a feminização a respeito do pai, traduz o
resultado de uma oscilação entre a rebelião ou protesto masculino, derivado do temor à castração, e a
submissão, o desejo ou prazer de castração. Nos sintomas neuróticos, são encontradas formações de
compromisso cujas significações inconscientes cifram ambas alternativas. A transformação em mulher
com que Schreber consentiu no final de sua experiência nos mostra o grau extremo da solução para tal
dilema estrutural.

Haizmann, por sua vez, incapaz de trabalhar, optou por renunciar à vida mundana e deu um jeito,
através do suposto pacto com Satanás, de ingressar em uma ordem religiosa, que o pouparia de ter que se
preocupar com o sustento cotidiano.

Interessa contemplar a dificuldade no manejo da transferência em muitos homens que, como o pintor,
funcionam, conforme Freud, como eternas crianças de peito: compõem a versão de um pai sustentador,
figura do Outro que os nutre, no material ou no saber, e diante do qual o homem exibe sua inoperância,
sua impotência, sua insuficiência, e cujo lamento pode chegar a se constituir em uma marca pessoal
característica. Lacan falou dos selos do autocastigo,221aludindo a uma inscrição que permite o
reconhecimento.

Quanto a Dostoievsky, Freud distingue quatro facetas em sua rica personalidade. Deixando de lado a
artística, por ser inanalisável, decifra os arrevesados caminhos nos quais tomou forma no escritor russo o
dilema estrutural, em suas diferentes facetas de moralista, pecador e neurótico.

Nos ataques epiléticos — sua comédia da morte — e nos estados letárgicos, Freud encontra a
evidência da identificação com um morto e deduz o valor de castigo de tais sintomas. Uma leitura
metapsicológica lhe permite conjeturar a conjunção da ação do supereu sádico com o eu masoquista,
femininamente passivo. O caráter extraordinário da culpa, de intensidade supraindividual, a magna
necessidade de castigo de Dostoievsky, seu fortíssimo instinto de destruição revelam a marca in
progress de uma satisfação no maltrato. Se levarmos em conta, afirma Freud, que todo castigo é, no
fundo, castração, torna-se evidente, no caso, o cumprimento de uma atitude passiva frente ao pai.222

Encontramos, pois, outra versão do desejo ou prazer de castração. Uma força impulsiona o escritor ao
autocastigo, a fazer-se castigar (pelo czar, substituto paterno), uma compulsão fatídica a arruinar-se no
jogo e a sofrer abusos de todo tipo. Inclusive a identificação com o pai odiado (em sua irascibilidade) é
tolerada com fins punitivos: não só o intenso componente feminino, mas também certos componentes
pulsionais ativos estariam, no escritor, a serviço do autocastigo.

No entanto, outra corrente, não menos forte, enlaçada a uma capacidade e uma atividade
extraordinárias, mostrava uma defesa não menos tenaz que lhe permitia opor-se, com energia singular, a
tal passividade. Freud considera essa particularíssima dupla vertente de seu temperamento como a
fórmula pessoal de Dostoievsky.

A lição do Seminário 3

A solução do dilema estrutural do complexo paterno indica a que ponto a marca ainda em processo do
pai incide no acesso do filho ao tipo de virilidade.223 Lacan retoma esses desenvolvimentos freudianos
ao explorar a falha de sua função simbólica: “O pai pode, efetivamente, ter certo modo de relação para
que o filho realmente adote uma posição feminina, mas não é por temor à castração. Todos conhecemos
esses filhos de delinquentes ou psicóticos que proliferam à sombra de um pai com uma personalidade
excepcional, um desses monstros sociais que se dizem sagrados.” Embora continue dizendo, adiante:
“Não é obrigatória a presença de gênio, mérito, mediocridade ou maldade; basta que exista o unilateral e



o monstruoso. A falha na função formadora, simbólica, do pai se traduz em uma exacerbação do caráter
imaginário pela qual o pai aparece como da ordem da potência e não do pacto...”.224 Em ambos,
Haizmann e Dostoievsky, detecta-se uma posição intimidada, produto de uma captura imaginária que
ameaça a posição viril que o sujeito mantém a duras penas, devido à carência simbólica da transmissão
fálica. A versão do pai de Haizmann ilustraria o caráter unilateral; a de Dostoievsky, o monstruoso.

Do lado da clínica, hoje

Se, como expressava Jacques-Alain Miller em seu curso “Peças soltas”, uma análise consiste na
exploração sistemática da versão particular da falha do pai, podemos valorar a importância de impedir a
instalação do dilema “rebelião x submissão” no silêncio da transferência. Devemos operar de tal modo
que os termos individuais em que essa escolha se formulou para o sujeito sejam explicitados. Estando
vedados a interpretação da resistência e o exercício da sugestão, sob a forma de estímulos insuflados no
falo desfalecente, a margem do analista é estreita, e a operação destinada a desbaratar os encantos da
impotência, extremamente sutil. A manobra com o semblante demonstra ser decisiva.

M. decidiu analisar-se porque se debatia entre duas mulheres. Mostrava-se detalhista, muito cuidadoso
com sua aparência, submisso no trato. Seu sintoma, egossintônico, não causava sua rebelião nem seu
protesto: submetido às exigências de seu chefe, de sua noiva, de sua amante, se declarava convencido de
que seu caráter acanhado se formara tentando agradar sua mãe autoritária e imitando o silêncio paterno.
Movido sempre a mediar, a pactuar, carregando sobre si o mal-estar e a incompetência dos outros, a
cisão da representação e o afeto pareciam sem fissuras. Um dia, relata, como se fosse um êxito, que saíra
da casa de seus pais para evitar ser testemunha de uma situação familiar reiterada, tensa e desagradável.

Assinalei que ele havia saído, efetivamente, para não ver. Perturbada a sua defesa, o sujeito começou a
encarar o horror de sua família, coberto até então pelo véu da denegação. Um osso deslocado há mais de
vinte anos, que lhe provocava uma dor constante, adquiriu, então, o estatuto de sintoma analítico, e o
corpo fez ato de presença: mortificado pelo autocastigo e pelo desejo mortificado. As capas da repressão
começaram a ser levantadas à medida que se interessava por seu inconsciente. A servidão amorosa fora
forjada como meio de proteger seu narcisismo, na convicção de ser o único consolo da mãe. A confissão
do medo de enfrentá-la se deslocou para o medo de enfrentar a si mesmo, como formulação da divisão
subjetiva até então protegida pelo discurso da insuficiência.

Assim, pôde emergir o reprimido dilema paterno. Com a queda da identificação que cobria o debate
entre a devoção e a raiva, o encanto da impotência tingiu-se de desprazer à medida que recuperava o
sentimento da vida.

G. havia feito duas análises quando veio solicitar uma terceira, para resolver seu dilema mental entre
sua parceira e uma dama tão idealizada quanto temível. Seu analista anterior não havia poupado opiniões,
conselhos, além das habituais interpretações edípicas. O sujeito havia incorporado esse “saber” e,
cumpridor, dócil ao dispositivo e à palavra, trazia recordações, sonhos e fantasias, mas nada mudava. O
diálogo com o sujeito — sem nenhuma interpretação, e a ausência de resposta que alimentasse essa
enunciação enxertada — tornou possível que a estrutura começasse a se mostrar.

O reconhecimento do ódio à potência dos outros, que o subsumia num silêncio amargo enquanto
tramava vinganças, lhe permitiu admitir o ódio ao pai. Pôde, assim, decifrar sua falta à função e o
desamparo no qual se encontrou perante a tendência percebida de converter-se no objeto erótico de um
personagem, tão monstruoso quanto cativante, que conseguiu arrebatar seus dois filhos varões da esposa
repudiada e abandonada num país distante. A insondável decisão do ser inclinou a balança em direção à
docilidade mortificante — devida à culpa por ser indigno, forma extrema de autocastigo, que pôde ser
temperada ao reconhecer a indignidade, sim, mas no pai. Dali surgiu a força para conquistar o prazer de



um porte ativo e viril, desconhecido até então.

Conclusão

A servidão amorosa do neurótico e a docilidade mortificante do melancólico podem apresentar faces
similares. Em um caso e no outro, uma vez esclarecidas as sutis distinções das formas e soluções para o
dilema paterno, podemos concluir que os encantos da impotência, o mel do autocastigo, afundam suas
raízes na falha inexplorada do pai.



PARTE 2

RESENHAS



O ESTATUTO DA FEMINILIDADE EM NOSSOS DIAS

(SEMINÁRIO DE LÊDA GUIMARÃES REVISTA LOGOS #7)

Alicia Arenas (AMP/NEL - Miami)

No número 7 da revista Logos nossa colega e docente convidada Lêda Guimarães apresenta seu
seminário “O estatuto da feminilidade em nossos dias”, realizado em Miami, em novembro de 2009.

O que acontece às mulheres de hoje, se, ainda que possam desfrutar de grandes realizações individuais
e sociais, não parecem mais felizes do que antes?

O trabalho de investigação que Lêda Guimarães vem fazendo sobre o tema da feminilidade aborda a
posição da mulher em relação ao feminino e ao masculino, como também as consequências dessa posição
na parceria amorosa e na maternidade, inclusive no lugar que a criança ocupa na atualidade.

Lêda traça um percurso nas formulações de Freud em relação ao feminino, mostrando os matizes que a
época imprime, para logo levar o leitor às proposições de Lacan — em suas fórmulas da sexuação — do
aforismo lacaniano “A Mulher não existe” às máscaras da feminilidade, aos estragos do gozo feminino,
ao supereu nas mulheres, às posições neuróticas na mulher obsessiva e histérica. E muito mais.

No final, nos apresenta uma perspectiva da clínica continuista proposta por Miller na Conversação de
Arcachon, apoiando-se na curva de Gauss para situar o modo como as neuroses contemporâneas
apresentam gradações na amarração da estrutura, numa variedade segundo os modos sintomáticos de
enodamento.

Nas entrelinhas desse seminário, podemos ler a aprendizagem e o ensinamento de Lêda como AE
(2000-2003), sua sólida experiência clínica e sua criatividade como docente, acompanhados em cada
momento de sua graça pessoal, uma combinação que faz da leitura um valioso instrumento para nossa
clínica.



OS HOMENS E AS MULHERES225

Ana Lydia Santiago (AE - AMP/EBP)

No final dos anos 1990, momento de virada de século, o editor Gilles Hertzog achou oportuno publicar
uma reflexão sobre as transformações ocorridas nas relações entre homens e mulheres. Para isso,
convidou dois autores franceses — seus amigos Françoise Giroud e Bernard-Henri Lévy — para
escreverem algo acerca desse tema.

Este livro, resultado de sua encomenda, apresenta o essencial das discussões dos autores, que se
propuseram a discorrer sobre o assunto durante as férias de verão de 1993. Todo o diálogo, que se passa
à sombra de uma figura, é bastante despretensioso. Os autores conversam livremente sobre algumas
questões que encontram seu eixo central na relação amorosa: os temas do ciúme, da sedução, da
infidelidade, do casamento e do desamor, entre outros, são abordados levando-se em conta a revolução
desencadeada pelas mulheres com a liberação dos costumes. É surpreendente notar, nessa prosa engajada
entre um homem e uma mulher, o quanto o assunto tratado se desenrola em função do próprio desacordo,
que vai transparecendo nas considerações de cada um sobre os temas em questão.

Nesses diálogos não se observa uma preocupação em retratar o espelho das relações entre os sexos, ou
em situá-las em cada geração, tal como Lacan faz a partir da interpretação kojeviana de Bonjour
tristesse, romance de Sagan. Sabe-se que a pulsação erótica que se configura após a Primeira Guerra é
distinta daquela que caracteriza a era da liberação, principalmente no que concerne ao lugar do discurso
moralista para a juventude. Poder-se-ia, efetivamente, confrontar as gerações dos anos 1920, 40 e 60 com
base em fatos históricos decisivos.

Entretanto, não é essa a escolha dos autores. Eles assinalam, de fato, a existência de uma evolução na
prática das relações entre os sexos, sem, contudo, se preocuparem com uma análise mais aprofundada
dos fatores que a desencadeiam. O que lhes interessa, sobretudo, é a fenomenologia das transformações
que apontam para a redução do discurso amoroso a um estágio mínimo.

Desde o primeiro capítulo, o leitor se confronta com a constatação de que as mulheres foram os
verdadeiros agentes das transformações ocorridas nas relações entre os sexos. Françoise Giroud e
Bernard-Henri Lévy buscam delimitar, no curso de suas conversas, o que mudou efetivamente. Sob essa
perspectiva, salientam as representações sociais da mulher, desde a figura da devoradora de homens,
malvada e perigosa, à sua reputação horrorosa reforçada pelo Cristianismo. A mulher resignada, entregue
às funções do lar, também é evocada, assim como o estereótipo de empregada dissimulada.

Assim, toda uma constelação de figuras é lembrada, antes e depois da era marcada pelo estandarte da
igualdade entre os sexos. A mulher ganha o mundo do trabalho e novas representações, como a de
“batalhadora”, aquela que abandona sua posição de sujeição e obediência e conquista sua autonomia,
sem se descuidar de sua função junto aos filhos. Quanto a este último aspecto, os autores questionam a
responsabilidade das mulheres na “deterioração da imagem masculina” e as consequências disso sobre a
forma como suas proles reproduzirão a relação homem x mulher.

A diferença entre os sexos é pensada pelos autores somente a partir das insígnias produzidas pela
cultura de uma época, sem considerar o aspecto essencial da relação com o gozo. Por um lado, a
evolução notória das atitudes e dos comportamentos é situada como um ato das “novas mulheres”, das
“mulheres modernas”; e, por outro, acentua-se, quanto aos homens, a resistência no que se refere à perda
de sua posição de superioridade.

Tal resistência é exemplificada em função do discurso amoroso: a ênfase no amor acaba escamoteando
o aspecto essencial das profundas transformações ocorridas nas relações sexuais e nas formas de gozo.



Entretanto, a busca constante de ilustrações dessas representações do relacionamento entre homem e
mulher nas obras literárias e filosóficas coloca o leitor diante de uma fonte imensa de referências, onde
pode buscar novos horizontes para uma reflexão sobre as flutuações da moda nas relações sexuais.

O livro de Giroud e Lévy convida à leitura de Stendhal, Flaubert, Baudelaire e Molière, entre outros,
deixando em aberto a discussão sobre a evolução das formas dessa relação que, em última instância, é
mediada pelo falo.226



AS MÁSCARAS D’Ⱥ MULHER – A FEMINILIDADE EM FREUD E LACAN

(CONCLUSÃO)

Ana Martha Wilson Maia (AMP/EBP)227

Desde os primórdios da psicanálise, o artista e sua criação são abordados nos trabalhos dos
psicanalistas. Freud sempre considerou a obra de arte como um rico campo de investigação do
inconsciente, recorrendo aos mitos e aos textos literários para desenvolver sua teoria da sexualidade. Já
no artigo sobre os chistes (1905), menciona Hamlet, de Shakespeare, e Os banhos de Lucca, de Heine;
pouco depois, escreve o artigo sobre a Gradiva de Jensen (1906).

O próprio conceito de complexo de Édipo, fundamentado em Édipo Rei, de Sófocles, exemplifica o
que queremos ressaltar: para Freud, a produção de um artista representa um testemunho de que ele, o
poeta, fala de questões que a psicanálise se dedica a estudar. Na conferência sobre a feminilidade
(1932), Freud sugere que os poetas têm coisas a dizer sobre o que para ele é um enigma, ou seja, a
feminilidade.

Ao retomar a obra freudiana para desenvolver seu ensino, Lacan trilhou o mesmo caminho de Freud,
comentando O despertar da primavera, de Wedekind, Hamlet, de Shakespeare, Finnegans Wake , de
James Joyce, e Le ravissement de Lol V. Stein , de Marguerite Duras, entre outros, o que o levou a
afirmar que o artista precede o psicanalista. O artista, muitas vezes, sabe — sem saber que sabe — que o
inconsciente existe. Esta é a direção tomada nesta dissertação: a psicanálise recorre ao poeta quando
quer falar sobre o impossível de dizer.

A prática da letra e a prática do inconsciente se entrecruzam quando se toma o real como aquilo que as
causa. Podemos dizer com Lacan que ambas celebram “as núpcias taciturnas da vida vazia com o objeto
indescritível” (1888:72). Criar uma obra de arte, seja ela uma tela, uma escultura, uma música ou um
texto, é uma tentativa de cobrir o real com o simbólico, de criar um significante para aquilo que não pode
se inscrever. É tentar criar A Mulher.

A obra freudiana foi o nosso ponto de partida, lugar em que nos deparamos com a questão que levou
Freud a elaborar sua teoria sobre a feminilidade: qual é a especificidade do desejo feminino? O que quer
a mulher? Percorrendo seus artigos, vimos que, para Freud, é preciso que a menina realize uma série de
mudanças em sua sexualidade para escolher, entre três opções, o caminho que trilhará ao se confrontar
com a castração: no “tornar-se mulher” a via da feminilidade é uma delas; a menina pode preferir o
caminho da neurose, como faz a histérica; ou o caminho do complexo de masculinidade, abdicando do
homem por se fazer de homem.

A elaboração freudiana sobre o vir-a-ser feminino, porém, permanece incompleta. A nosso ver, em
1932, no momento em que retoma a relação pré-edipiana da filha com a mãe e afirma que esta relação
reaparece com a escolha de um parceiro sexual, ele entende que a menina substitui o desejo de pênis pelo
desejo de filho, e percebe que não é possível explicar o desejo feminino com esta equivalência entre
tornar-se mulher e tornar-se mãe. O feminino ultrapassa a maternidade; a mãe é fálica, e o feminino se
refere ao além-mãe, ao que está para além do falo no território do “ser”.

Dito de outro modo, ser mulher é uma questão freudiana: Freud procurou saber o que é a mulher, mas
não conseguiu encontrar outra resposta senão a de ter um filho. Isso não significa, porém, que ele tenha
perdido de vista a questão do “ser mulher”, nem que tenha se contentado com a solução que encontrou.
Freud deixa a questão em aberto: para ele, o enigma da feminilidade permanece como tal, ou seja, um



enigma, sugerindo que recorramos aos poetas. É neste sentido que acreditamos que o ensino de Lacan nos
é de grande valor, pois este seguiu a sugestão freudiana ao pé da letra, deixando importantes
contribuições para que a psicanálise pudesse avançar no estudo da feminilidade.

A contribuição lacaniana para a solução do impasse freudiano em que a saída da menina para tornar-se
mulher é ter um filho — o que a cristaliza na inveja do pênis — pode ser dividida em dois momentos de
seu ensino: o primeiro, nos textos dos Escritos (1966), e o segundo, nos Seminários L’Étourdit (1972) e
Livro 20: mais, ainda (1972-3). Mesmo sabendo que o ponto de partida de Freud foi o desejo feminino
— o que quer a mulher, qual a especificidade da sexualidade feminina? — podemos dizer que, para ele,
a questão da menina estava centralizada em ter ou não ter o falo, enquanto para Lacan a dialética era
entre ser ou ter o falo.

“Ser o falo” é a invenção lacaniana que permite à mulher um acesso à feminilidade, pois diante da
inveja do pênis só resta à menina freudiana substituir o pênis por outro objeto fálico, o filho. Lacan
procura contornar o rochedo da castração sugerido por Freud afirmando que a mulher está do lado do ser
e o homem do lado do ter. Ambos fazem semblante de ser/ter o falo, mas nunca podem sê-lo ou tê-lo
verdadeiramente. Em sua forma de amar, a mulher se presta a encarnar o falo para um homem,
oferecendo-se como objeto da fantasia de seu desejo, ao passo que o homem se presta a servir de relais
(conector) entre uma mulher e ela mesma, como Outra de si, uma vez que faz surgir para ela o íncubo
ideal. Através do amor de um homem, uma mulher descobre a divisão que há em seu gozo: enquanto seu
amor se dirige ao íncubo ideal, seu desejo está voltado para o órgão do parceiro. Como ele, ela
experimenta o gozo fálico, mas tem acesso ao Outro gozo, o gozo-a-mais, que está para além do falo.

No ensino de Lacan, fabricar um ser a partir do nada é a melhor saída para a mulher, uma vez que,
adverte, qualquer outro caminho que tenha relação com o território do “ter” aprisionará o desejo desta no
falicismo, não podendo ser reconhecido como um desejo feminino. Na partilha dos sexos, a mulher ocupa
a posição daquela que finge ser o que não é — o falo — e finge dar o que não tem.

Ao se fazer de falo para um homem, a mulher se mascara. Neste sentido, a mascarada feminina se
apresenta como mascarada faltosa, uma mulher desprovida, despossuída, a quem o homem atribui o valor
fálico — um jogo interessante porque desperta o desejo masculino, justamente, por estar em falta. Lá
onde só há sombra e escuridão, reluz para o homem o brilho fálico com que ele próprio reveste o corpo
da mulher. O homem fetichiza a mulher, e esta é sua forma de amar. E a mulher, embora saiba que uma
mulher não pode prescindir das máscaras, mal sabe como esse jogo acontece, não entende como pode
uma mulher mascarada de faltosa despertar o desejo.

A mulher, na posição feminina, é uma mascarada que está identificada com o nada, e se utiliza de
máscaras para sustentar uma imagem de mulher. Sabe que precisa das máscaras, mas não crê nelas, o que
lhe permite brincar com os significantes. É este o cinismo feminino descrito por J.-A. Miller (1994): um
ar de deboche com que as mulheres se referem às máscaras e aos semblantes.

Mas dizer que não existe o significante d’A mulher, ou melhor, dizer que A mulher não existe a não ser
como semblante, não impede que possamos compreender por que Lacan (1958c) afirma que existem
verdadeiras mulheres, mulheres que num momento efêmero de suas vidas — efêmero porque seria
insuportável se esse momento se prolongasse — se abstiveram de tudo para se firmarem no território do
“ser”; mulheres que perderam o que para elas eram seus bens mais preciosos, como Medeia, que matou
seus próprios filhos para se vingar de Jasão, ou Madeleine, que queimou as lindas cartas de amor que
André Gide havia lhe escrito durante muitos anos de correspondência.

Para Lacan, os atos de Medeia e Madeleine são atos femininos. Por outro lado, é possível notar que a
sede de vingança de ambas possui a mesma causa: Medeia tinha sido trocada por outra mulher e
Madeleine havia descoberto a homossexualidade de Gide, assim como a existência de um amante. Daí
podemos apreender a importância do amor para uma mulher. Como Freud apontou em 1914, a mulher tem
necessidade de ser amada, e escolhe seu objeto de amor pela forma narcisista de amar.



Lacan (1958b), por sua vez, sugere que a forma de amar da mulher é erotomaníaca. Para ele, essa
erotomania é observável em todos os casos de escolha do parceiro: como sujeito castrado, a mulher ama
erotomaniacamente o parceiro sexual com quem se relaciona. O mesmo ocorre com a mulher louca que
encontrou O homem, como a homossexual que exalta a mulher amada falicizando-a, ou a mulher só, que
recusa os homens à espera d’O homem, e também a mística, que abre mão do homem para se unir a Deus
de maneira direta.

Os místicos falam de um estado de total plenitude alcançado através do amor divino. Teresa d’Ávila
descreve com uma mistura de horror e prazer os efeitos que sofrem seu corpo e sua alma quando há esse
encontro com Deus; se refere a uma dor gozosa, um gozo assemelhado à morte — que seria relativo a um
gozo fora-do-corpo. Porém, esse gozo além-corpo, que no testemunho de Teresa aparece associado ao
sofrimento, não é um gozo masoquista, é antes um gozo que, fora da mediação fálica, está para além dos
bens mundanos.

Juana Inés de La Cruz e Juan de La Cruz também fazem alusão a esse gozo-a-mais; porém, ao contrário
de Teresa, não o experimentam no corpo: o gozo místico descrito por eles é obtido na escrita. É
importante dizer que fazer alusão não significa experimentar; todavia, esses místicos que abordamos não
apenas fazem referência ao gozo-a-mais, como também o experimentam. Juan, em seu poema, é a esposa
de Deus, seu esposo. O fato de possuir um pênis, suporte imaginário do falo, não faz objeção a que goze
de Outro gozo; ele apenas o diferencia, pois não poderia atravessar seu corpo como ocorre com Teresa.
E Juana, musa da poesia barroca mexicana, abdicou da vida mundana, do homem, do filho, e nesse lugar
pôs o livro. Como Juan, Juana goza na via poética, busca na letra contornar o gozo inominável.

O gozo arrebatador encontrado nos místicos é o mesmo gozo louco de que nos falam as mulheres. Por
estar em uma posição nãotoda fálica, a mulher é nãotoda louca. Sua proximidade com a loucura é
deduzida a partir do gozo-a-mais, gozo louco porque não contido no significante. Em Le ravissement de
Lol V. Stein , Duras descreve poeticamente o momento de irrupção da psicose da personagem: diante da
Outra mulher, Lol perde o amor de Michael Richardson, o espelho de sustentação de sua imagem
especular unificada. Na cena do baile, carente de um suporte significante, ela própria fica fora da
possibilidade de significação e desmaia. Como o amor divino ao qual as místicas se referem, seu amor é
arrebatador. A loucura faz com que creia ter encontrado O homem, e que ele lhe servirá de via de acesso
à feminilidade e ao gozo-a-mais. É nesse preciso ponto que Lol se aproxima das místicas, pois as
místicas abdicam do homem como conector para o Outro gozo que visam encontrar no íncubo ideal
(Lacan, 1958b). Deus para elas é O homem, é o Pai, por isso não precisam do homem, ou melhor, de um
homem. Portanto, é o gozo-a-mais, o gozo feminino, que aproxima as mulheres da loucura, do misticismo
e da poesia.

No capítulo 5, tomamos como texto de análise os poemas de Adélia Prado, nos quais encontramos a
mascarada feminina descrita pela psicanálise. Em Adélia há a questão do que é ser mulher e a
necessidade da utilização de máscaras para criar uma imagem de mulher, uma identidade feminina, uma
vez que A mulher como significante não existe. É possível identificar no texto adeliano a presença de
elementos poéticos articuláveis com os conceitos psicanalíticos que desenvolvemos ao longo dos
primeiros capítulos: a feminilidade, o gozo-a-mais, a mascarada e a mística.

Na poesia de Adélia Prado, esses conceitos estão tão intimamente ligados que é difícil falar de um sem
mencionar os outros. Ela “sabe” da existência do inconsciente mesmo sem saber que sabe, e, como na
psicanálise, sua conclusão é que ela é um homem quando escreve, quer dizer, o ato de escrever é
masculino, ativo, como o desejo preso à cadeia significante. Já a escrita é feminina, é o contorno do
impossível de dizer, a tentativa de criação do significante d’A mulher. No inconsciente não encontramos
uma representação d’A mulher porque o significante feminino não existe.

Por isso, não se pode dizer A mulher toda. A mulher só pode ser meio-dita. Ao escrever, o sujeito
aponta para o feminino, pois o que ele faz é buscar um dizer que nunca se diz. Quando se tem a impressão



de ter encontrado uma palavra última, o vazio do significante novamente indica que ainda não foi desta
vez. E aí está o que há de mais precioso na arte: o pulsar de um desejo que jamais cessa.



O FEMININO QUE ACONTECE NO CORPO: A PRÁTICA DA PSICANÁLISE NOS CONFINS DO SIMBÓLICO

Angélica Cantarella Tironi (Correspondente da EBP-Rio)

Bem-vindo esse livro228 que antecede o debate sobre o tema do XIX Encontro Brasileiro do Campo
freudiano, “Mulheres de hoje - Figuras do feminino no discurso analítico”. A partir da orientação
lacaniana, ele oferece ao leitor diversas abordagens para pensar o feminino na clínica psicanalítica que,
em nosso tempo, se caracteriza por modalidades diversas de relação com o Outro, pois, como Ondina
Machado comenta logo na apresentação, o modo nãotodo entrou na cultura.

O gozo feminino é o fio de Ariadne que cada autor toma para tratar do que decorre do excesso quando,
fora da significação fálica, retorna ao corpo como devastação, formação sintomática, fenômeno
psicossomático ou acontecimento de corpo. Através de casos clínicos e testemunhos de AEs, os artigos
vão além dos impasses que esse gozo provoca, versando sobre as soluções singulares possíveis que cada
um inventa para lidar com o que nele não cessa de não se escrever.

A primeira parte, intitulada “De Freud a Lacan”, apresenta um texto clássico sobre o feminino — a
Conferência 33 de Freud, A feminilidade — cuidadosamente retraduzida do alemão por um cartel
composto por colegas da EBP. Na letra de Freud, constatamos a importância dessa conferência, que
“trata de um tema que desperta interesse mais do que qualquer outro: o enigma da feminilidade que,
desde os tempos mais remotos, tem ocupado a humanidade em profundas reflexões”.

Em consonância, o texto de Jacques-Alain Miller compila duas lições do Curso De la naturaleza de
los semblantes que passaram por nova revisão da tradução, acrescidas de referências bibliográficas que
orientam a pesquisa sobre o tema. Em “Mulheres e semblantes”, Miller ressalta que, pela maneira como
lidam com a castração, as mulheres são inimigas dos semblantes da civilização e estão, assim, mais
próximas do real. E acrescenta que, na experiência clínica, a falta de identidade e de consistência, o
sentimento de fragmentação corporal, os momentos de ausência de si mesma, a estranha relação com o
infinito e o sentimento de incompletude radical expressam o efeito da relação essencial que as mulheres
mantêm com o nada. Frente a isso, a mascarada e o cinismo feminino, a mulher com postiço e o pudor são
formas distintas de fazer semblante face ao real do gozo que ultrapassa o falo e todo significante, assim
como velam que A mulher não existe.

Ainda nessa rubrica, Esthela Solano Suarez, Marie-Hélène Blancard e Marie-José Asnoun partem da
questão freudiana “O que quer a mulher?” e apresentam algumas possibilidades de intervenção sobre o
gozo feminino — que, por responder à lógica do nãotodo, tende ao infinito e retorna no corpo,
arrebatando-o. Pela impossibilidade de apreendê-lo pela via da retórica do inconsciente, a clínica de
orientação lacaniana aposta na ex-sistência. O percurso de uma análise orientado para o real sem sentido
permite a apreensão do sinthoma, forma absolutamente singular de lidar com o que está além de uma
significação possível e que, por isso, se repete como mal-estar.

Em seguida, na parte intitulada “O feminino no corpo”, Maria Silvia Hanna, Maria Cecília Galletti
Ferretti, Sandra Arruda Grostein, Claudia Murta e Márcia Rosa apresentam casos clínicos que ilustram
claramente como o gozo feminino, ao desafiar a significação fálica, inscreve um limite do simbólico. Os
modos de gozo na atualidade e sua incidência na experiência analítica indicam a presença desse gozo que
não se deixa reduzir e exige um trabalho analítico distinto da decifração do inconsciente transferencial.
Ele faz obstáculo à instalação do dispositivo analítico nos dias de hoje e traz dificuldades para o
diagnóstico diferencial e para a direção do tratamento.

Em consonância com os textos clínicos, Marcela Antelo invoca as musas, divindades do Panteão
grego, com o objetivo de questionar a potência atual desse antigo semblante: “A hipótese é que as musas



celebram ‘as bodas taciturnas da vida vazia com o objeto indescritível’ nos confins que nos interessa
explorar”.

Na terceira parte, “O feminino no ensino do AE”, alguns testemunhos de passe colocam o amor em
destaque e enfatizam o valor do sinthoma para um enlace satisfatório nas parcerias amorosas. Ana Lydia
Santiago fala sobre a importância do olhar paterno para ultrapassar a vertente mortífera da identificação
ao Outro do amor. Angelina Harari relata a passagem da proibição à permissão de gozo. Sérgio de
Campos expõe que a crença no sintoma e certo savoir y faire com o amor permite “usar do sinthoma a
possibilidade de amar a mulher como Outro”. Sonia Chiriaco, através de um caso clínico, ensina que se
“o círculo da análise não se pode fechar sobre si mesmo, é porque comporta essa parte do real que só a
equivocidade pode revelar, quando faz ressoar o significante no corpo”.

Em sequência, “Feminino e sinthoma” aborda as possibilidades de respostas para os encontros
contingentes com o real. Ester Cristelli fala sobre a histoeria de Índia, Alberto Murta traz um sonho,
Jésus Santiago se detém na versão de Lacan analisante e Ana Lúcia Lutterbach cita Proust. Seja pelo
refúgio na religião, que permite uma ancoragem no simbólico e a criação de um espaço próprio para o
desejo, seja pela redução de um semblante esvaziado de sentido a um som onomatopaico, ou mesmo por
meio do passe, segundo Jésus Santiago “é a elevação do dejeto que prevalece ‘sobre uma totalidade da
qual se torna um pedaço’ do real, que se vê assim reduzido a ser uma ‘peça avulsa’, produto da salvação
alcançada pelo amor mais digno”.

Em “O feminino no século XXI”, os textos giram em torno da nova configuração da ordem simbólica
que acarreta o aparecimento de sintomas contemporâneos marcados por um gozo que, além de qualquer
significação, toca diretamente o corpo em fenômenos que não respondem ao tratamento pela decifração.
Jorge Forbes circunscreve os atuais desafios para a psicanálise que, afetada pelas transformações do
laço social da globalização, precisa ir para além do Édipo para responder de forma mais satisfatória aos
impasses do homem desbussolado.

Elisa Alvarenga esclarece como a “aspiração contemporânea à feminilidade”, institui uma ordem de
ferro nada pacificadora, na sua exigência superegoica que retorna como devastação. Heloisa Caldas se
serve do filme “A pele que habito” para indicar os limites no entrelaçamento dos três registros, ao dizer
que a psicanálise “parte do princípio de que resta algo que não se pode mostrar, dizer ou fazer”. Nesse
sentido, o discurso analítico promove uma operação que privilegia o sujeito e cuida dos semblantes que
revestem o gozo que, pelo furo do saber, “flui mais a favor da vida do que da morte”.

Sônia Vicente faz uma reflexão sobre a clínica com mulheres onde constata que a busca pelo amor e
pela paixão a qualquer custo pode enlouquecer. E Lêda Guimarães aborda a responsabilidade dos
analistas em fazer operar uma nova amarração nas neuroses contemporâneas, capaz de transformar o
desvario do gozo oral em extração do objeto a no Outro. Ou seja, uma passagem do imperativo “Te
devoro” para “Te mutilo”.

Portanto, nesta época de sintomas contemporâneos, tão ilustrativos de como o gozo feminino resiste ao
sentido, resta ao analista a possibilidade de se fiar em ferramentas mais propícias para lidar com o real
opaco que insiste em se inscrever no corpo por meio de fenômenos que não respondem ao dispositivo
standard da psicanálise freudiana. Frente ao enigma colocado pelos sintomas contemporâneos, “Decifra-
me ou te devoro!”, o desejo do analista orientado por uma clínica em direção ao real é essencial para
fazer da psicanálise, segundo Forbes, “o tratamento do futuro”.



MULHERES: CHAVES MÍSTICAS MEDIEVAIS NO SEMINÁRIO 20 DE LACAN

Carmen González Táboas (AMP/EOL)229

Teria sido mais fácil para os analisantes, praticantes e amigos da psicanálise que assistiram ao
seminário do Dr. Lacan, nessa ordem de proximidade, estar em contato com a intensidade do seu desejo,
com esse encore, com esse “ainda mais”, essa volta a mais que subvertia uma e outra vez, infatigável?
Para o leitor da versão castelhana de Mais, ainda230 torna-se ainda mais difícil: por um lado, o termo
Aún como foi traduzido o seminário não tem a força do Encore;231 por outro, essa versão traduziu “Il-y-a
de l’un” como: “Há Um”. Por que não “Há-do-Um?” Talvez porque pareça um mau castelhano; não
obstante, como dizer que há significantes, que disso há, que chovem sobre nós, que algo disso se escreve
(se goza) antes que exista um sujeito? Lacan o fazia soar na língua, Yad’l’Un.

Por outro lado, o texto francês Encore parece aproximar a voz de Lacan à dimensão de seu desejo, em
um texto que parece encarnar a topologia de furos, laços e nós. É preciso um desejo oposto ao da
aceleração da época. A insistência de Lacan, Il faut le temps, que se dirigia ao analisante, era também o
seu modo de responder às necessidades do discurso ao qual serve. O que fazer hoje? Estamos no século
XXI. Se Lacan trouxe a seu seminário os medievais, não foi apenas por gosto. Esse livro, no contexto
clínico, epistemológico e político da Orientação Lacaniana, conta com as contribuições de Jacques-Alain
Miller,232 que vê em Mais, ainda o significante passar ao inconsciente de maneira unívoca e unilateral,
do lado da separação,233 do lado da pulsão, do lado do gozo, o que já implica outra ideia de significante
e outra clínica da psicanálise.

Sobre as referências de Mais, ainda234 aos discursos medievais, as vemos iluminar as fórmulas da
sexuação, quando o investimento extraordinário é continuado: sem o “mais ainda” (encore, en-corps) do
gozo feminino, o indivíduo de alma aristotélica é tudo o que nos deixa conceber a lógica comum; a
psicologia encontra-se à vontade nesse impasse, o do feminismo e pós-feminismos.

O amor não faz de dois, um; “não há relação sexual”, há duas posições sexuadas diferentes, separadas;
a sexualidade humana passa pelo inconsciente. Antes de gozar do Outro corpo, goza-se do Outro
inconsciente como lugar da palavra e meio de gozo. Os místicos gozaram com seu ser do invisível Ser
supremo, o sentiram e testemunharam o que sentiam.

No Seminário 21,235 Lacan continuará seu trabalho sobre os dizeres antigos do amor. Os sermões e a
metafísica se cansaram de falar do ser e do amor, que “já não dizem nada a ninguém”, porém Lacan se
dirige aos psicanalistas, que estão a salvo de aspirar à Verdade, ao Bem e à Beleza, embora em seu lugar
coloquem qualquer outra coisa. Não só os sacerdotes praticam a interpretação e acrescentam sentidos.

Entretanto, “as jaculações dos místicos são o melhor que há para se ler”. Na língua latina iaculatio é
lançamento; iaculator ou iaculatrix é o que lança o dardo, iaculum. E ainda: iaculor, o verbo lançar, tem
o sentido de atravessar e ferir. Disto sabia Bernini, apaixonado pela ardente Teresa de Ávila. As
jaculações são o mais próximo ao intraduzível da experiência do místico, isto é, o que mais se aproxima
das bordas em que o discurso analítico toca lalíngua.



COMO UMA MULHER FAZ UM HOMEM GOZAR?

(“LOS DOS GOCES EN LA MUJER”)

Carolina Rovere (Participante EOL-Rosario)236

Uma mulher pode fazer um homem gozar de muitas maneiras; ela o faz obviamente na relação sexual,
mas também quando goza do seu corpo eroticamente, quando se move, quando dança, quando o que faz
com seu corpo é capaz de provocar o erotismo no homem — neste caso, o do homem, o gozo fálico.
Lacan nos diz, em Mais, ainda: “O gozo fálico é o obstáculo pelo qual o homem não chega, eu diria, a
gozar do corpo da mulher, precisamente porque do que ele goza é o gozo do órgão”.237 Trata-se de uma
citação para se pensar.

Em primeiro lugar, localiza claramente o gozo do homem no falo. Também poderia se articular com o
que coloca em “Ideias diretivas para um congresso sobre a sexualidade feminina” escrito à altura de seu
Seminário 7, quando nos fala da “distância entre a forma fetichista e a erotomaníaca”, fazendo alusão a
como se posicionam o homem e a mulher frente ao partenaire amoroso.238 O estilo fetichista do homem
daria conta então daquelas partes do corpo da mulher que causam seu gozo, o do falo. O homem está
muito centrado no gozo fálico, e se torna fetichista dessas partes da mulher que lhe servem para esse
gozo. Ela se apresenta para ele como o objeto que ele quer possuir.

Nela, em troca, estariam presentes as duas coisas: goza com seu corpo e goza com o homem que a
deseja e quer possuí-la — estas são as duas pernas que Lacan desenha no andar inferior dos matemas do
lado mulher, lugar dedicado aos gozos. A mulher abre as pernas; uma se apoia no falo, enquanto a outra
se orienta ao gozo especificamente feminino. Seria preciso ver então como é essa abertura, e se existe
nessa abertura uma estética do gozo feminino.

Para que essa abertura de pernas específica do feminino resulte estética, é necessário que se manifeste
como um movimento que demonstre a beleza do recurso feminino. É semelhante à dança, e o encanto é
mover o corpo com graça, com soltura, mostrar o desdobramento, deixando-se levar pelos acordes da
música, fazê-lo vibrar; se o movimento é rígido, fechado ou o duro, não é belo.

No caso do gozo feminino, como podemos ler na imagem, é possível ver que são móveis essas linhas
que remetem a mulher a dois tipos de gozo, marcando a abertura das pernas. O gozo na mulher não é algo
nem rígido nem estável. Cada situação de vida de uma mulher a convoca a uma modalidade diferente de
gozar, ou melhor, a uma maneira de articular os gozos. O importante aqui é que os gozos se articulam,
como mostra o esquema de Lacan. As pernas estão unidas, enlaçadas.



Continuando com a metáfora da dança, para que a abertura das pernas resulte atraente ao olhar,
esteticamente bela, deve ser delicada e articulada. Falamos de uma mulher que pode fazer uso do seu
corpo, de seus movimentos, e armar esse movimento que consiste em deixar deslocar suas pernas, se
soltando até conseguir a abertura. As pernas se juntam e se abrem sempre fazendo parte de um corpo
unificado, e isso lhe imprime beleza. Se imaginássemos essas pernas abertas separadas do corpo,
estaríamos em outro nível, e o espetáculo seria aterrador. O filme “O cisne negro” nos mostra algo assim,
mostra como a beleza pode se tornar horror.

Se uma mulher pode ter usufruto desse recurso feminino, se consegue articular os gozos, poderá obter o
benefício de desfrutar do seu corpo, obtendo uma satisfação que lhe trará riqueza. É por essa razão que
ao longo deste livro utilizo a metáfora pérola preciosa, fazendo alusão ao valioso capital com que conta
uma mulher para gozar de seu corpo.

Percebe-se quando uma mulher sabe o que fazer com suas joias, transmitir o encanto de seus
movimentos de maneira similar às cenas da dança, que comovem pela beleza de seu corpo.



FEMINILIDADES

Claudia Murta (AMP/EBP)

Este trabalho239 diz respeito ao tema da feminilidade abordado em sua multiplicidade — feminilidades,
palavra que se insurge para tocar o tema no campo do múltiplo, pois a feminilidade abordada pela via do
múltiplo permite que o gozo feminino seja contado por um.

A proposta é recriar as condições de emergência da formulação lacaniana da sexuação. Nesse
contexto, buscamos as referências de Lacan ao discurso filosófico e científico. Assim, parte deste
trabalho tem por base uma questão sobre a inserção da noção de pensamento formal em Lacan.

O efeito disso leva a percorrer o ponto de articulação entre o discurso analítico e o discurso
filosófico, até que seus limites sejam desenhados. Além da referência lacaniana à filosofia, abordamos o
domínio de suas referências à lógica e à matemática.

A lógica de Aristóteles e seus progressos, assim como a ligação entre a lógica e a matemática, formam
as bases da construção e do encaminhamento da lógica lacaniana. Nesse ponto, dirige nosso estudo a
questão da aproximação e do distanciamento da proposta lacaniana em face de tais disciplinas.

A noção de matema em psicanálise, originária dessas referências, constitui um alicerce na elaboração
lacaniana da lógica da sexuação. Seguimos as considerações de Lacan sobre os matemas colocando em
relevo sua característica fundamental: assegurar a transmissão da psicanálise.

Além disso, a cada vez que chegamos aos limites dos outros modos de discurso, recorremos ao mito: o
mito faz circular a palavra entre os limites do indizível, lá onde as referências ao discurso filosófico e ao
discurso científico não se recobram.

Sob essa perspectiva, buscamos nos aproximar da elaboração lacaniana na noção de “ser sexuado”.
Para tanto, concentramos parte de nossas pesquisas na noção de Outro e suas implicações com as noções
de Um e de Ser.

 



AS ENAMORADAS: VIAGEM AOS CONFINS DA FEMINILIDADE

(LES AMOUREUSES – VOYAGE AU BOUT DE LA FÉMINITÉ)

Françoise Haccoun (AMP/ECF – Paris)240

Do outro lado do espelho

Como borboletas noturnas atraídas pela luz, as enamoradas, girando ao redor daquilo que as
cega, podem também tanto queimar suas asas como encontrar a via que as levará, como por
magia, a voar para um outro mundo.241

Traçando a história dessas enamoradas,242 Clotilde Leguil evita, de maneira esclarecedora, o recurso de
tratar o sujeito do amor no século XXI de maneira universal. Em se abordando os caminhos do amor e do
desejo, com efeito, não pode ser de outro modo, e a paixão de quantificar as condutas amorosas está
aquém desses destinos inéditos retraçados em seu livro.

Clotilde Leguil nos apresenta uma reflexão sobre o amor, tomado entre o individualismo
contemporâneo e o moderno hedonismo que busca apagar a diferença entre os sexos. Os contos de fadas
não falam senão do que não existe: o amor já escrito. Sonhar com os contos de fadas é crer na relação
sexual entre um homem e uma mulher, entre duas mulheres... Lacan enuncia o impasse da relação sexual
no ser falante. A relação sexual é marcada pelo selo do impossível, e não cessa de não se escrever. “A
relação sexual não é inscritível, fundável [fundable] como relação”;243 é esta a tese de Lacan desde 1971.
O que supre a relação sexual, ele nos diz, é precisamente o amor.244 Presas do Amor louco,245 nossas
heroínas estão preocupadas no ponto mais íntimo do seu ser com a busca de uma verdade absoluta. Esses
filmes e a leitura do livro de Clotilde Leguil nos mostram que é o próprio desfalecimento do sujeito
enamorado, sujeito do inconsciente, sua própria falta a ser e ter que é posta à prova. Como seria para
essas enamoradas que, por serem nãotodas tomadas no semblante fálico, fazem objeção ao universal?

Pela crença no amor idealizado, Lux, Christa e Diana apostam e perdem sua própria vida. A leitura do
livro de Clotilde Leguil responde ao que Lacan enuncia na última página de seu seminário Mais, ainda:
“A abordagem do ser pelo amor, não é aí que surge o que faz do ser aquilo que só se sustenta por ratear
(...)? A abordagem do ser, não é aí que reside o extremo do amor, o verdadeiro amor? (...) O verdadeiro
amor desemboca no ódio.”246

Irão alguns encontros contingentes, aqueles que não se programam, selar seu destino inédito, fora dos
caminhos batidos e dos modos de emprego já escritos? Clotilde Leguil, através do making of de três
heroínas enamoradas do século XXI, nos faz viajar aos confins da feminilidade, para terras
desconhecidas do desejo. Os projetores da sétima arte nos conduzem à parte Unheimliche, a mais
estrangeira e a mais familiar, que aparece sob as máscaras desconhecidas da história das enamoradas,
“Virgens suicidas” de S. Coppola (1999), “A vida dos outros” de F. Henckel von Donnersmarck (2006) e
“Mulholland Drive” de D. Lynch (2001). Face à escolha impossível, o amor e a morte serão respostas à
não relação sexual, franqueamento do gozo. Jacques Roubaud247 evoca o Eros bárbaro: “A força do
amor, que pode conduzir ao êxtase do gozo, mas também ao desespero e à morte, é violência. Exercendo-
se sem coação, ela (a força do amor) também pode ter, apresentando à enamorada um dilema insolúvel



(…), a loucura como horizonte. A loucura do amor é outro assunto. Só pode ser a antecâmara da morte”.
Esses três filmes denunciam os semblantes para além do espelho das aparências, aquele da família

bem pensante onde nada falta, do totalitarismo como manutenção de uma vida anônima na qual todo
pensamento é anulado, aquele do star system em que a miragem de imagens cega, e cria ilusão. Esses
filmes, cada um no seu estilo, juntam o gozo e o real para além dos semblantes.

Lux, Christa e Diana respondem ao enigma da feminilidade, confrontado ao impasse da não relação
sexual, pelo ato suicida, única saída para o seu gozo ilimitado. O suicídio, segundo Lacan, é um ato bem-
sucedido, um ato de um nada querer saber sobre o gozo: “(…) É renunciar, é se demitir frente à única
coisa que vale a pena, ou seja, o que há para saber”.248

O mito do primeiro amor: Lux, uma Cinderela contemporânea

Aí onde as peças faltam, elas faltarão para sempre.249

A história de Lux nos mostra que as enamoradas contemporâneas não são tão diferentes daquelas do
século anterior, quando Freud, em 1918, pronunciava seu “Tabu da virgindade”: “A defloração não tem
somente por consequência ligar de maneira duradoura a mulher ao homem; ela desencadeia também uma
reação de hostilidade contra o homem”.250

O olhar é convocado ao longo de todo o filme. Face à segurança fálica de Trip Fontaine, seu cínico
príncipe charmoso, Lux é justamente a única que não o olha. “Todas as moças estavam enamoradas, todas
salvo Lux”. Lux procura escapar da casa da família atemporal, que lembra mais um prédio de alta
segurança onde nada falta, do escandaloso egoísmo de uma mãe cujo desmentido é flagrante: “nenhuma
das minhas filhas carece de amor”.

Após sua primeira noite de amor, Lux se encontra sozinha ao amanhecer, os sapatos ao seu lado. A
partir desse momento, será sequestrada por sua mãe e suas quatro irmãs, encerrada viva. Não tendo
podido ser alguém para seu primeiro amante, que a largou após essa primeira e única noite, Lux escolheu
não ser ninguém nos braços do primeiro recém-chegado. O teto da casa da família será o lugar onde ela
se fará objeto do olhar de gozo dos jovens adolescentes, vidrados em seu telescópio: “Olha o que você
fez de mim”.251

Quem é ela agora? Em que ela se transformou? Onde está como mulher? Sem barulho, sem queixas, ela
encontra uma saída para esse duplo drama, e o suicídio é sua resposta. Assim, acabará com seu corpo
sexuado.

Christa, uma enamorada sob vigilância

Uma vontade de “esterilizar o meio cultural no qual a paixão mergulha suas raízes”.252

Clotilde Leguil nos descreve com extrema fineza os pensamentos íntimos dos personagens desse filme
magistral, cada um com seus conflitos internos, seus desgarramentos subjetivos, seus paradoxos, suas
renúncias, suas metamorfoses, suas paixões.

Christa, uma entre as outras, abala as certezas de um agente da Stasi, HGW XX 177, um homem com
ideais, que espiona a vida dos outros. Ela mostra como o desejo de uma mulher comporta a



desumanidade totalitária. Valente pequeno soldado do poder, esse homem-máquina solitário,
transparente, sem pensamentos nem sentimentos, se torna um homem sombrio, sentindo-se culpado por ser
um voyeur e problematizado pelo que descobre: a emoção proporcionada pela arte, a beleza do amor.
Wiesler, esse homem sem qualidades que encarna a burocracia da RDA, vislumbra “o desejo de Outra
coisa”. 253 O encontro com o amor por Christa e aquele que ela sente por seu amante, Georg Dreyman,
restauram uma parte de sua subjetividade. A tiquê toma o lugar do automaton de sua vida toda
programada, deixando aparecer a falta: “Pela primeira vez, ele pousa seu olhar numa mulher como
contemplamos uma obra de arte. Ele, o homem indiferente à humanidade dos outros, é de repente tocado
pela humanidade de uma mulher”.254

“A mudança psíquica” do homem opera em silêncio. A utopia do socialismo democrático cai, os
semblantes se fissuram: ele se distancia de suas convicções ideológicas se aproximando do amor daquela
que ama, do teatro, da poesia, da música. Devido à paixão por seu amante, Christa recusa os avanços de
um ministro do poder pervertido, mas ao fazê-lo é detida pela Stasi e se vê proibida de atuar. Para se
salvar, já que não fazer mais teatro equivale para ela a um suicídio, denuncia seu amante e depois se mata
por esta traição inassimilável. Seu suicídio é uma resposta para salvar seu amor: terá permitido a um
homem sem qualidades sair do seu sonho, descobrir a voz de uma enamorada e a liberdade.

O inconsciente de uma Bela Adormecida de Hollywood

Tu és aquele que tu odeias.255

A análise que faz Clotilde Leguil do filme “Mulholland Drive” de D. Lynch, e das suas heroínas, é de
uma delicadeza marcante. Ela nos conduz ao próprio âmago do enigma do amor, da paixão que escreve o
que não se escreve. Rever o filme se impôs: ele nos extravia, num mundo onírico de hieróglifos a
decifrar. No entanto, preferimos apreender aí as pulsações temporais de uma história sem fala, feita de
voos metonímicos “no cerne do incompreensível”,256 ler as letras fora de sentido que constituem a força
do filme e que Clotilde Leguil traduz: um sonho, aquele de uma jovem que quer se tornar atriz,
transforma-se em buraco negro, em pesadelo — Diana se suicida quando acorda. Em seu livro, Clotilde
Leguil reconstrói as peças de um quebra-cabeças que D. Lynch dá a ver de modo atemporal, onde
passado e presente se misturam sem cronologia e a história de Diana se desenrola em um entre-duas-
mortes, para tentar escapar ao não sentido de sua passagem ao ato.

Com seu texto, a autora de As enamoradas nos faz viajar ao secreto continente negro da feminilidade,
como o faz D. Lynch no inconsciente de Diana e suas reminiscências sinuosas. O leitor se perde, tentando
revelar o enigma da paixão amorosa de Diana por Camila, sua parceira impossível. A busca desenfreada
de sua própria feminilidade impele Diana a matar o objeto do seu desejo antes de se suicidar, para
escapar ao enigma do amor.

Nesse mito, o olhar está presente ao longo de todo o filme. Diana é, de saída, um objeto arrebatado
pelo olhar do outro no casting falido que não a escolhe, deixando-a de tal maneira perplexa que jamais
se recuperará. “Largada no centro de todos os olhares”, roubada de si mesma, ela se encontra, como Lol
V. Stein,257 num vazio insustentável. Prende-se agora àquilo que a duplica, como outra para si própria.

“O cinema nos permite religar o que não tem laço e nos ajuda a suportar o horror dessa ausência de
‘relação sexual’”.258 Pelas bordas, Clotilde Leguil nos mostra, particularmente em “Mulholland Drive”, a
função do cinema e o laço formado entre o amor, o sonho e a relação com a linguagem:



Há alguma coisa ética na experiência amorosa. Refiro-me amiúde à referência que nos dá Lacan no seu seminário A ética, sobre
Denis de Rougemont, O Amor e o Ocidente. Fazer do sonho de Diana, não somente o de uma mulher criminosa, homossexual e
enamorada, mas dar ao sonho uma função estrutural que lança novamente sentidos, um acordo entre as palavras… O cinema responde
a esse desejo de escutar uma partitura que estaria ali, que teria laço com o amor, um desejo de ver os sons se combinarem para fazer
emergir a harmonia. Há um laço entre o amor e o cinema. O sonho de Diana, verdadeiro Dédalo que nos extravia do lugar no mais
íntimo do seu ser, fracassa em sustentar esse laço (…).

Mas face ao enigma do amor e da feminilidade, e apesar do sonho que nos deixa a ilusão de que a
harmonia existiria, “não há orquestra!” desfaz esta ilusão.

Os quatro pontos citados por Lacan em Mais, ainda, seu seminário sobre o amor — o gozo, o Outro, o
signo, o amor —,259 são os pivôs desses três filmes e da obra de Clotilde Leguil. Acrescentaremos um: a
escrita poética de Leguil sobre o amor ao cinema.

E então?... escuta... psiu... silêncio… escuta... escutas alguma coisa... sim, ali uma clarineta... aqui um
trombone... mas cada instrumento toca sozinho...

Escuta, escuta ainda aí... alguma coisa ocorre... é como uma melodia... como no cinema... vemos e
ouvimos alguma coisa... temos a impressão de que há uma orquestra... como quando muitos instrumentos
tocam o mesmo pedaço…

Como quando um homem e uma mulher dançam juntos.
Como quando dois seres se falam antes de se beijarem.
Como quando duas vozes se respondem... Como quando David Lynch nos toma pela mão...
Aí se produz alguma coisa que é fugidia... e pode desaparecer como por magia... então...
Psiu... silêncio.260 



COMENTÁRIO SOBRE O OUTRO CORPO DO AMOR: O ORIENTE DE FREUD E LACAN

Gustavo Stiglitz (AE - AMP/EOL, Buenos Aires)

Se na capa deste livro261 só aparecesse “Musachi” ou “G. Musachi”, mesmo assim um leitor atento se
daria conta de que Musachi é uma mulher: ela fala, ou melhor, escreve, pelos cotovelos.

Segundo ela mesma: “Ela fala pelos cotovelos”. Mas sabe o que diz, ao menos quando fala de
psicanálise, filosofia, história, religião, dos grandes momentos da ciência. Aprendi muito com este livro.
Evocou-me os trabalhos de F. Julien, levou-me a ler o filósofo catalão Albert Rivas e seus trabalhos
sobre o “complexo niilista do Ocidente”, o horror vacui e suas relações com o Oriente. Levou-me
também a reler passagens de Freud, Lacan e outros analistas contemporâneos do vienense e seus
extravios. É um livro erudito, que está à altura de ser qualificado como uma bússola para a leitura do
Seminário 20 de J. Lacan, Mais, ainda.

Descrevi-o para mim mesmo como um desses pequenos barcos que guiam os transatlânticos para entrar
no porto. O outro corpo do amor poderia ser essa barca — no feminino — que faz adentrarem nossos
débeis portos mentais os conceitos do Seminário 20: refiro-me à debilidade de todos nós que não
escolhemos a loucura.

Tenho pensado em por que Graciela Musachi me convidou a compartilhar essa apresentação. Extrai
algo da dedicatória que me escreveu no seu livro: “Para GS, com o desejo de que nos encontremos neste
livro”. De minha parte, dou por satisfeito este desejo. Mais além da affectio societatis no Campo
freudiano, nossa relação com a psicanálise — cada um com a sua — está indissoluvelmente ligada a
Germán Garcia e a um gosto compartilhado pelo humor.

Encontrei algumas das perguntas que a orientaram. Ela, em princípio, as resume em uma: “Por que há
tantas mulheres na psicanálise?” Recentemente, tenho podido testemunhar publicamente sobre a
modalidade que uma pergunta, ressoante com a de Graciela Musachi, apresentou para mim: “O que sabe
a mulher?”

O mistério feminino se dá bem com a psicanálise: esta é a mística que resta, no dizer de Graciela
Musachi. Não nos dá a resposta definitiva — por acaso ela existe? —, mas acredita nela, sem acreditar
totalmente em tudo o que diz; e é uma resposta menos tola que o repúdio do feminino, porque faz existir
aquilo que o significante não chega a nomear em cada encontro — singular — com o outro corpo do
amor. À maneira de David Gilmour — o crítico de cinema que recomendava a seus filhos os melhores e
os piores filmes, porque em todos encontrava algo para extrair — Graciela Musachi toma o binômio
corpo-amor do título de um livro de Norman Brown, O corpo do amor, mas só para felicitá-lo por ter
escolhido dois pontos álgidos para a psicanálise.

Como se articulam um tormento — o corpo — e um mistério — o amor? Após saudar Brown por esse
achado, o livro todo é o desenvolvimento das consequências dessa palavrinha “outro”, que a autora
acrescentou em O outro corpo do amor — um acréscimo que complica tudo, já que é muito mais simples,
porém mais mortífero, se virar com o próprio corpo: “o outro corpo nos põe em movimento”.262 Esta
frase me parece um bom exemplo da precisão de Graciela em seu texto.

É bem dizer o que está nas bordas do indizível. Por isso, suas referências são os psicanalistas mais
ousados, a religião, a ciência, e as mulheres em cada um desses campos. Das referências aos primeiros,
aprendi sobre o que Lacan definiu como extimidade — essa íntima exterioridade no centro do ser falante
— quase tão bem como Lou Andreas Salomé.

Sobre as diferenças religiosas, aprendi, entre outras coisas, o lugar da privada na gênese do dogma
luterano e sua conexão em Swift com a versão que relaciona o amado ao objeto excrementício.



As referências à ciência me ensinaram — não sem antes me surpreender — que existe uma
neuroteologia que discute se Deus é a origem do cérebro ou se este é a origem de Deus: é a versão da
religião atravessada pela ciência onde até a existência de Deus requer demonstração científica. Por outro
lado, vemos como a religião vem em apoio à ciência conferindo sentido aos seus loucos efeitos no real.
Lembro-me, por exemplo, do caso de uma mãe idosa na Itália, que teve um filho com mais de sessenta
anos de idade utilizando técnicas de fertilização. Suas primeiras palavras à imprensa —com tratamento
midiático — foram: “Graças a Deus e à ciência...”. Um não funciona sem a outra.

Humor

Quero destacar o traço de humor que encontramos nos títulos e que, suponho, proporciona à autora — é o
que me acontece quando tenho um pequeno ganho desse gênero — o entusiasmo inicial para a tarefa de
transmissão. Para o leitor, o efeito é tornar mais leve a aproximação dos conceitos, sem perder a
seriedade. Alguns parecem verdadeiros títulos da imprensa... marrom, como, por exemplo: “Novos
sacerdotes do amor tentam enredar Freud”. Parece que uma seita está tentando tirar partido de uma
estrela da TV, ou de problemas nas relações entre a Igreja e o Estado. Mas trata-se, na realidade, do
desvio das utopias comunitárias da época, incluído o hinduísmo — o Oriente que Freud tinha como
referência — e seu tratamento do inquietante elemento místico. Outro título: “Ingênuos misreadings
mistificantes comparecem ante Lacan”, o que ressoa como um grupo de vizinhos inconformados diante do
presidente de algum conselho deliberativo, ou de líderes populares desacreditados pela imprensa diante
de um juiz. Mas, não, trata-se de uma das arestas do misticismo oriental para situar o que Freud tinha
vislumbrado, o mistério do corpo feminino como outro corpo do amor.

Também há títulos que parecem as últimas novidades dos suplementos de ciências: “Uma mulher é um
conglomerado de albuminoides” seria, por exemplo, “Descobre-se a causa de... Uma mulher...” Isso nos
predispõe a seguir sua autora em sua indagação: “Cumpre a ciência uma função análoga à mística
religiosa para uma mulher em nosso tempo? Permitirá isso articular algo dessa Outra, quando a palavra
amor está tão desvalorizada em nossos dias?”

Outros títulos ainda parecem slogans publicitários: “Puro amor francês”, e não é um perfume. Trata-se
da discussão em torno do amor puro e do quietismo em Fénelon, seguindo o historiador Jacques Le Brun,
as transformações do debate em Kant, Schopenhauer e outros, como, por exemplo, a problemática do
vazio como horror vacui no pensamento ocidental e como plenitude na mística oriental. Estará nos
propondo o Oriente como a mulher do Ocidente?

Mas o título que talvez mais me chamou a atenção foi o da primeira parte: “Yahoo!” Não sabemos se
grita de alegria ou se se trata do famoso serviço de buscas na internet, outra figura de deus; mas se refere
à mencionada visão excrementícia da anatomia de Swift. O homem como Yahoo é a imundície, a
porcaria. Também se ocupa da interpretação satânica da mulher, mais especificamente de seu corpo.

Num dos capítulos finais, uma viagem no tempo nos dá a medida do que é um estilo. Há trinta anos,
Musachi não dizia o mesmo que agora, mas já anunciava o que nos diz hoje, e também com um toque de
humor: uma das histórias em quadrinhos que comenta, Krazy Kat, nos coloca o mal-entendido da comédia
dos sexos e o real em jogo, só acessível às apalpadelas, através de semblantes que falham — uma
tijolada na cabeça pode recobrir uma mensagem de amor, e a historinha em si é um tijolada no sonho de
que o amor escreva a verdade sobre a mulher.

No último capítulo a autora dá mostras do que é “saber ler o que está escrito no que se diz”, inclusive
através de imagens. Ao concluir, nos deixa com um objeto, uma batata quente, um híbrido, como dita a
época: esse olhar sonorizado que nos captura.

Quero destacar, para concluir, um feito de Musachi que não é simples. Embora se trate de um livro



erudito, com muitas referências e denso conceitualmente, a autora consegue igualmente que seja de
agradável leitura. Difícil combinação, porém, evidentemente possível.



AS MULHERES E SEUS NOMES: LACAN E O FEMININO - PREFÁCIO

Jésus Santiago (AMP/EBP)

O livro de Maria Josefina Sota Fuentes, As mulheres e seus nomes: Lacan e o feminino263, é uma prova
cabal de que o tratamento que Lacan confere ao feminino renova, de uma vez por todas, o horizonte
clínico do psicanalista. A autora mostra que tal empreitada exige a ultrapassagem das limitações de
Freud com relação ao continente negro que envolve o leque de questões concernentes à feminilidade.

A hipótese que se lança é a de que o fundador da psicanálise avança no terreno da alteridade feminina
movido pelo foco central de que era preciso introduzir inovações no tratamento clínico da histeria. Se
Lacan dá um passo além de Freud, é porque assume o encargo de mostrar que o feminino não se restringe
às manifestações histéricas; logo, histeria e feminilidade constituem modos distintos de se orientar com
relação ao gozo e à falha que se institui como obstáculo à existência da relação sexual.

A figura da histérica se inscreve, conforme ensina Lacan, como a que melhor faz objeção a tal falha,
pois ambiciona buscar no Outro o Um fálico que seria capaz de supri-la. Suprir a não relação sexual
pelo viés fálico é o que torna legível a função preciosa “no tocante à relação sexual, que diz a
verdade”.264 Em última instância, a preocupação da histérica em preencher essa falha com o ser fálico é
reveladora de sua relutância em consentir o caráter não complementar e discordante da relação entre os
sexos. Exatamente nesse ponto articula-se a verdade de um fracasso, que se denota por bancar o
todohomem, no sentido de colocar à prova a falha da inexistência sexual por meio da totalidade fechada
do registro fálico inscrita em suas fantasias.

Ao contrário da histeria, a feminilidade se orienta com relação ao gozo para além desse Um que se
agrupa via falo, isto é, efetua-se, no gozo, a separação com relação a esse todohomem por meio do
consentimento com a alteridade que se configura por tornar-se, como diz Lacan, “Outra para ela
mesma”.265 O ideal de verdade da histérica se desfaz, por tornar-se, nas transformações próprias do
feminino, irmã do gozo. Ser “Outra para si mesma” se confunde, portanto, com a excepcionalidade de um
gozo submetido aos intervalos abertos da satisfação pulsional, satisfação marcada por limites fugidios e
instáveis, na medida em que se vê envolvida, como nos diz Lacan, por sua própria “contiguidade”.266

Afirmar que o gozo feminino é contíguo consigo próprio é admitir que sua ancoragem no falo não é uma
condição imperativa; ao contrário, seu destino é fazer-se existir como contingência corporal.
Conceitualmente falando, o livro retoma diversos aspectos do percurso que faz Lacan, do caso Aimée ao
Seminário Mais, ainda, resgatando seus desenvolvimentos, sua lógica interna e, sobretudo, aquilo que
representa uma contribuição inestimável para a psicanálise, ou seja, um verdadeiro suporte da acepção
lacaniana do feminino, expresso pela escrita do nãotodo.

É bem provável que haja nessa escrita lógica um momento de passe decisivo da relação de Lacan com
a questão do feminino. Graças à lógica da sexuação, ele acaba por estabelecer, de modo definitivo, que o
laço entre os sexos se escreve sob a égide da impossibilidade do gozo. Com fundamento na postulação da
inexistência da relação sexual, propõe-se que a invenção da psicanálise é o chamado novo amor, no
sentido de um amor que supra esse impossível e, ao mesmo tempo, inclua e inscreva a indignidade
pulsional, a Coisa, o gozo de cada um.267

A meu ver, é segundo esse ponto de vista que se impõe a tese de que o nãotodo feminino é o fator
inovador da atualidade clínica da psicanálise, pois é detentor do corte radical com relação à concepção
dominante e trivial do universal. A partir do modo original como o feminino é concebido nas fórmulas da
sexuação, opera-se a distinção entre o que vem a ser o universal plural e o que se constitui como
universal singular. É sabido que o universal plural se designa pelo que vale para todos, isto é, aqueles



objetos que são passíveis de repetição, exemplificação e predicação. Ao contrário disso, os objetos
singulares mostram-se refratários a toda exemplificação e predicação do que quer que seja.

É preciso, portanto, levar em conta a maneira como o feminino, nas fórmulas da sexuação, se apresenta
numa relação de ruptura com esse universal plural: trata-se do modo inédito como a negação incide sobre
o quantificador, e não sobre o predicado propriamente dito, isto é, sobre o valor universal da função
fálica. Isso recai, evidentemente, sobre o problema da distribuição dessa função no âmbito da
composição do que é o ser de gozo de uma mulher. Deduz-se, a partir dessa formulação, que o feminino
apresenta-se como objeção ao universal da função fálica e que se interpõe entre eles, entre o feminino e o
universal, a não-relação e a não-complementariedade.

Sabe-se que, recentemente, o universal plural foi objeto de uma formalização lógica, tomando como
base as três negações propostas por Paulo de Tarso, considerado pelo filósofo contemporâneo Alain
Badiou como o pilar do chamado universalismo contemporâneo: “(1) não há mais nem o judeu e nem o
grego; (2) não há mais nem o escravo e nem o homem livre; e, finalmente, (3) não há mais nem o homem e
nem a mulher”. O que se retém da obra de Paulo é a conexão paradoxal, da qual foi ele o inventor, entre
um sujeito sem identidade e uma lei destituída de qualquer suporte, mas que, no entanto, funda na história
a possibilidade de uma predicação universal.268

Por outro lado, o filósofo e linguista Jean-Claude Milner aponta para a insuficiência de se tomar o
universal sob o prisma de uma redução, própria do tratamento da pluralidade dos objetos pelo
quantificador lógico do para todos — ainda que se queira, por meio de uma travessia das diferenças e no
âmbito do para todos, extrair uma verdade antes represada pelo aprisionamento de uma iniciativa
comunitária própria de um povo, uma cidade, um império ou uma classe social. Esse procedimento de
tomar o universal sob a ótica do para todos torna possível, segundo Milner, qualificar o universal como
um universal qualquer ou o universal fácil.269 Por meio da crítica das três negações de Paulo de Tarso,
Milner evidencia o quanto a lógica do nãotodo permite que a psicanálise se contraponha ao universal do
numeroso, do quase todos e do todo sem exceção para dar lugar a um universal que tem como fonte o
singular.

Interessa, para o tema do feminino, explicitar o quanto o ideal desse universal plural, sob a
perspectiva paulina, constitui uma supressão do modo como o ensino de Lacan trata a diferença entre os
sexos. Em outros termos, para postular a diferença sexual é necessário promover a existência do
universal singular, cujo marco é o chamado lado feminino da sexuação, no qual se toma cada mulher
enquanto encarnação da pura exceção.

É a isso que o livro se propõe: apenas existem as exceções, apenas existem as feminilidades! Quando
se diz que, no universo feminino, só há exceções, isso implica fazer existir, como já mencionei
anteriormente, “um universal paradoxal que se configura como um todo em que cada caso nega
frontalmente esse todo”.270 Maria Josefina esclarece, de modo límpido, que, diante da

(...) foraclusão do significante do simbólico “A” mulher, cada mulher é levada a inventar um modo singular de fazer existir o que não
existe, ou seja: o Outro sexo para o ser falante. Enquanto cada homem pode ser tomado como um exemplo particular do conjunto, por
estar todo inscrito no gozo fálico,271 gozo que determina um meio de suplência na relação ao Outro sexo, a mulher deverá ser
tomada no singular, quando o caso particular do conjunto não existe.272 (grifo nosso)

É esse fazer existir o que não existe que instala o sujeito feminino com seus sintomas e modos de
gozo, desde o momento de sua constituição primordial, no contexto da problemática clínica dos nomes e
da nomeação. Nesses termos, justifica-se, a pertinência do título escolhido para o campo de elaboração
teórico-clínica da autora. Sob a égide da articulação entre o feminino e a nomeação, o livro dispõe as



diversas construções em torno da clínica diferencial entre os nomes-máscaras, o s nomes-semblantes
prevalentes e a raridade da nomeação impossível inerente ao sinthoma.

Pode-se afirmar que o aspecto central da argumentação que perfaz o livro gravita em torno de uma
genealogia do feminino, que se depreende da confrontação entre os tratamentos distintos que Freud e
Lacan conferem ao continente negro da mulher. Destaca-se dessa discussão o modo como se distingue a
compreensão do feminino que cada um deles assume, a saber: se Freud desbrava terras obscuras, Lacan,
por sua vez, procura ordenar e formalizar esses achados iniciais da psicanálise.

Mostrar que o movimento conceitual sobre o feminino — que se estende de Freud a Lacan — sofre
uma complexificação sem precedentes na história da psicanálise não é uma tarefa simples. É o caso, por
exemplo, das discussões em torno do chamado complexo de masculinidade, que receberá em Lacan um
tratamento pelo viés da presença, nas mulheres, da função fálica. Esse aspecto se exprime por intermédio
da elaboração magistral: “ele não é sem tê-lo (...) a mulher é sem tê-lo”.273 Esta é a maneira pela qual, em
termos lógicos, Lacan busca validar a concepção freudiana de que a existência sexuada está calcada na
ordem fálica. Valendo-se das fontes e recursos da linguagem corrente, instaura-se uma dissimetria entre
os sexos por meio de uma dialética sutil do ser e do ter, mais precisa do que a anterior, concebida
através das interações entre o não-ter e o ter fálico.

O falo passa a ser tematizado através dessa vertigem temporal entre o ter e o não-ter. Assim, as
mulheres são, mesmo sem ter, e os homens apenas são, com a condição instável do ter. Disso não se tira
nenhuma vantagem, seja para o masculino, seja para o feminino, na medida em que a presença e a
ausência do ser e do ter se sucedem, em ambos os lados da sexuação, numa relação de alternância
incessante. Esta acepção da função fálica, para além do ter e do não-ter, introduzindo a dimensão do ser,
configura-se como um ponto de partida essencial das fórmulas de sexuação, visto que escapa à
determinação ontológica simplista e estreita baseada na lógica dos atributos.

A esse respeito, chama a atenção a definição da sexuação masculina pelo uso da expressão não ser
sem o ter, pois acarreta a ideia de que o masculino pode, eventualmente, dar provas da falta fálica. Por
outro lado, esse ponto de partida concernente ao uso do falo, sem as contaminações da lógica dos
atributos, é o que permite — ao contrário do que a obra de Freud sugere — não confundir, como em
vários momentos Maria Josefina demonstra, a feminilidade com a maternidade.

Importa salientar ainda, em dois momentos significativos do livro, o emprego das formulações do
filósofo Kierkegaard acerca do feminino, formulações que antecipam a pertinência da crítica lacaniana a
todo enfoque da diferença entre os sexos baseada na lógica dos atributos ou dos predicados. Para o
filósofo, como esclarece a frase de “O aturdito”, se uma essência se constitui como a fonte de existência
para o lado masculino e para o feminino, essa mesma lógica não se aplica, de forma alguma, de modo
indiferenciado em ambos os lados. Por consequência, parece-me bastante acertado inserir, como epígrafe
do livro, a frase de Kierkegaard que descreve a mulher como “(...) Coisa irrepresentável, não-
simbolizada”,274 que, contrariamente ao homem, funciona como uma espécie de isca do feminino. Se a
“Coisa não-simbolizada” na mulher é o que explica que ela se coloque como Outra de si mesma, torna-
se, no homem, o objeto pelo qual ele se deixa seduzir. O filósofo propõe, explicitamente na frase citada,
que “ser mulher é algo tão peculiar (...) que nenhum predicado pode por si só exprimi-lo, e os muitos
predicados, caso os quiséssemos utilizar, contradir-se-iam mutuamente de tal maneira que só uma mulher
seria capaz de suportar tal coisa (...)”.275 Tal afirmação é mesmo surpreendente, se considerarmos que
vai de encontro à elaboração psicanalítica do problema.

Esta e muitas outras surpresas se dispõem, ao longo das páginas do livro, para mostrar que a temática
dos nomes é, por outro lado, decisiva no enfoque clínico das mulheres no terreno da psicanálise.
Evidentemente que os nomes intervêm, segundo um ponto de vista distante de toda e qualquer
impregnação nominalista, visto que se obstinam em confrontar-se com a justeza dos nomes, com o nome
capaz de criar sulcos que se fixam no real. Em definitivo, nada de equivalente à visão socrática, na qual



se expressa o caráter arbitrário da palavra que “(...) não imita o eterno, nem repousa no real que não
abriga seu referente, mas tem o poder de criar uma realidade do nome.”276

Ao contrário, a nomeação, nesse particular, pretende circunscrever o real que envolve a invenção
feminina, como propõe Maria Josefina, com os recursos do ensino de Lacan no final dos anos 1960,
citando-o: “só existe amor por um nome, como todos sabem por experiência própria”. A própria autora
reafirma esse aspecto crucial para o desenrolar de suas construções, com o comentário esclarecedor de
que “(...) esse nome é preciso que seja sustentado por um dizer, mas, sobretudo, lido pelo amante que
deposita na amada a letra de seu amor.” Diante disso, anuncia a importância do alcance que a feição real
da letra assumirá no momento mais tardio da elaboração lacaniana, em que o amor e o feminino
confluem.

A explicitação desse mesmo problema tornará ainda mais palpável o cerne das proposições do livro,
nos termos de que não se capta o enigmático do gozo feminino sem considerar que o amar e o nomear
mantêm entre si uma íntima relação.



MULHER ABISMADA, MULHER EM ABISMO

(PATU, A MULHER ABISMADA)

Marcus André Vieira (AMP/EBP)

“Patu” é a escritura fonética brasileira do pastout de Lacan. Não é uma tradução que, fundada no
sentido, seria nãotodo. Esse quase neologismo de Ana Lúcia277 vem bem a calhar, porém, quando se
trata, como em seu livro, de fisgar o real do nãotodo, sem contudo fazê-lo consistir demasiadamente.
Afinal, o nãotodo lacaniano marca o lugar do sem lugar, sem corpo, mas ainda assim habitado pelo
singular.

É uma das apostas sustentadas por esse livro. Ou seja, levar o leitor a colocar algo de si através do
tecido que compõe os textos, para extrair daí um saber particular sobre o patu. Mais que uma
demonstração, Ana Lúcia faz uma “mostração”. Por isso, esse delicado opúsculo constitui um lugar de
cruzamento de várias vias de acesso à dimensão do real na análise.

A encadernação é às vezes frágil, pois o conjunto é heteróclito. Um tema, no entanto, se anuncia desde
a primeira frase e se repete a cada esquina de nosso trajeto: a mulher não existe. Ana Lúcia se mostra
tocada há muito pela questão do feminino, e somos convidados a percorrer os caminhos que ela tomou
para abordá-lo.

Encontramos as figuras da mãe em Pedro Almodóvar, as mulheres de Virginia Woolf, a Lol de Lacan e
de Marguerite Duras, Antígona e também Ana Karenina de Tolstoi. A galeria desses personagens,
sempre tomados com precisão e elegância, é colocada em tensão com trabalhos mais conceituais, que
constituem todo um percurso teórico em boa parte empreendido na universidade, ao longo da redação da
tese de doutorado da autora. No fio da orientação lacaniana, sua tese se desdobra numa investigação
sobre a possibilidade de uma erótica do feminino em Lacan, que parte da Grécia com Foucault e J. C.
Milner, toca a castração freudiana e atravessa o seminário sobre a Ética de cabo a rabo. Esse extenso
percurso é retomado concisamente; algumas vezes é difícil acompanhá-lo, mas sempre ensina, e quase
sempre nos toca.

Nesse conjunto, dois textos constituem exceção — um dos primeiros testemunhos do passe, pois Ana
Lúcia é AE da EBP, a primeira nomeada pelo cartel do passe no Brasil. Trata-se da aposta de transmitir
além de nossa comunidade o que é esse procedimento. Como diz no prefácio Ram Mandil, ex-presidente
da EBP: trata-se de “colocar o saber que se extrai de uma análise à disposição da civilização (...), uma
posição calculada que leva a sério a invenção lacaniana do dispositivo do passe a partir de J.-A.
Miller.”

Descobre-se uma rigorosa coerência entre os textos e a trajetória de uma via em que a feminilidade se
delineia como um buraco negro que atravessa diversas metamorfoses: de objeto fálico do pai ao objeto
sádico dos homens, até encontrar, em uma escritura sintomática, outra saída. A conclusão é a segunda
exceção textual, que Ana Lúcia chama “passo à cidade”. A Escola é interrogada quanto ao lugar a tomar
diante da violência do cotidiano no Rio de Janeiro, isso a partir da experiência de certo número de
analistas na maior favela da cidade, iniciada por Ana Lúcia e por mim mesmo faz alguns anos.

“Mulher abismo-mulher abismada” — o jogo de palavras no título esboça o espaço onde ele se
desenrola, onde se jogam as apostas sustentadas pela autora. O essencial, do meu ponto de vista, foi
encontrar-me nesse espaço ao longo dos textos, descobri-lo como o lugar de uma enunciação muito
própria, a de Ana Lúcia, onde ecoam algumas das inúmeras vozes do nãotodo.



MULHERES EM MOVIMENTO, ERÓTICAS DE UM SÉCULO A OUTRO

(A PSICANÁLISE E OS FEMINISMOS)

María Graciela do Pico (AMP/EOL)278

Em 25 de junho,279 Germán García e María Luisa Femenías apresentaram, no Centro Descartes, o livro
de Graciela Musachi, Mujeres en movimiento, Eróticas de un siglo a outro,280 do editorial do Fundo de
Cultura Econômica, com a presença e participação da autora.

Germán García se referiu ao fato de estar sentado entre duas autoras que acabavam de publicar seus
livros — a segunda sendo María Luisa Femenías,281 autora de Sobre sujeto y gênero — duas pessoas que
entendem do tema. Recordou um encontro realizado em Barcelona, há dois anos, do qual haviam
participado: “Posição das mulheres”.

Os apresentadores estavam de acordo, tanto com relação ao interesse do livro pelas problemáticas que
coloca, quanto ao elevado grau de condensação que ele encerra. Em seguida, Germán García propôs a
Graciela Musachi realizar, no Centro Descartes, um trabalho de um ou dois anos desenvolvendo os
períodos apresentados no livro.

Teria havido um feminismo prévio, oblíquo à psicanálise e simultâneo a Freud, uma relação de
ressentimento mútuo na qual nem as mulheres libertas — com a exceção de L.A. Salomé — se dirigiam à
psicanálise nem a psicanálise se ocupava delas? Um feminismo como parte de um espírito de época,
talvez mais ligado às posições posteriores de W. Reich e que teria aparecido antes da polêmica de Freud
com algumas de suas discípulas? 

Nesse contexto, Freud ocuparia uma posição um pouco cômica com relação à liberação sexual das
jovens, talvez por causa de sua própria filha. García mencionou como exemplos o caso da “pequena
K”,282 que apresenta o paradoxo de ser uma jovem sexualmente livre e ao mesmo tempo neurótica, e o
caso de Fritz Wittels — “Freud e a mulher-menina” —, que se apresenta ao grupo de Freud com um caso
que o compromete muito, pois se tratava de sua amante, uma jovem interessada em sexo, filha de um
porteiro, que ele compartilhava com o famoso Karl Krauss, escritor satírico e editor da revista Die
Fackel. Freud, após escutar o caso, disse algo do tipo “sua hetera grega é uma ‘maltrapilha’ que não tem
nada a ver com a psicanálise”.

O mal-entendido de que Freud teria tido influência sobre as mudanças sexuais das mulheres poderia
ser colocado, segundo Germán García, ao avesso: Freud teria tentado explicá-las. Haveria, portanto, um
feminismo que se pensava finalmente liberto da psicanálise e que seria a última jogada, não da burguesia,
mas sim do paternalismo; finalmente, teria sido Lacan a relançar o enredo criando uma nova alienação,
ou seja, um discurso que já não poderia ignorar o outro — nem o feminismo poderia ignorar a
psicanálise, nem a psicanálise ao feminismo — e o fez através de autoras inglesas, pois, paradoxalmente,
a relação entre estes discursos não era tão evidente na França.

Por último, García indicou dois temas: em primeiro lugar, que lição o feminismo tirou da psicanálise
— se é que tirou alguma, e será que poderia extrair mais alguma ou nenhuma, e, portanto, já daria por
encerrado o romance ou a briga — e, em segundo lugar, que lição a psicanálise extraiu ou deixou de
extrair das várias discussões com o feminismo. Segundo García, parece que na prática não extraiu o
suficiente: ele afirmou que a psicanálise ainda se encontra sob a firme custódia da classe média, no
sentido de que estaria implícito que a parceria monogâmica heterossexual, com uma descendência sadia,
é um valor estabelecido ao qual todo o mundo aspira; e que, por outro lado, certas discussões são



silenciadas como, por exemplo, a posição frente a um analista que é homossexual — o apresentador
aludiu a uma investigação que vinha acompanhando e comentou que logo após a morte de Freud se criou
uma espécie de homofobia bastante explícita, baseada em argumentos teóricos sobre uma evolução sexual
natural.

García, então, deixou colocada a questão sobre a comédia de enredos entre a psicanálise e os diversos
feminismos, na qual hoje se destacam, claramente, as seduções e provocações de Lacan. Pareceria, ainda
segundo a “cautelosa” posição de García, que é mais difícil pescar mulheres do que pescar homens:
Lacan tinha milhões de discípulos homens, mas não tantas discípulas mulheres; as mulheres o escutavam,
escolhiam alguns de seus temas e os discutiam. Lacan, por seu lado, fazia chistes, citando o M.L.F.
(Movimento de Liberação Feminina) etc.

María Luisa Femenías se interessou pelos fundamentos filosóficos dos itens desenvolvidos nesse livro
rico, denso e polêmico e que convida a um diálogo, não isento de certas tensões, entre a psicanálise e a
teoria de gênero. Haveria um objetivo central no livro, como “(...) tornar evidente o peso do feminismo
na trama que se tece na cultura ocidental no que diz respeito à relação atual entre homens e mulheres”,283

enriquecido por outro segundo o qual “(...) o que nos interessa desde a perspectiva da psicanálise é o
ponto em que os feminismos voltam a encontrar o limite do qual partiram (...)”284? Ela sublinhou este
último, já que implica um choque contra os próprios limites das disciplinas.   

A esse respeito, Femenías se referiu a três possibilidades: um retorno a uma psicanálise prévia ao
feminismo; uma ruptura dentro dos limites da psicanálise a partir do feminismo; ou deslocar os limites
sem rompê-los ou desarticulá-los. Em sua opinião, as três possibilidades vêm ocorrendo: primeiro, um
recuo do feminismo e um desconhecimento do que poderíamos chamar das contribuições da psicanálise;
segundo, posições como a de algumas mulheres, que tentam deslocar os limites, mas que, de alguma
maneira, ainda os mantêm; e, terceiro, a ruptura dos limites dessa área do conhecimento.

Vinculou essa questão tanto ao giro linguístico — a contribuição de Wittgenstein ou dos filósofos da
linguagem que influenciaram Lacan — quanto à atitude de Luce Irigaray ao deslocar a narrativa do
discurso que, segundo Deleuze, considera falogocêntrico, inventando outro tipo de linguagem que não
respondesse a esse viés que a teórica belga — como outros filósofos — denuncia ou acredita reconhecer
na linguagem e suas consequências — como a inscrição do sujeito, a partir da qual também haveria uma
impossibilidade do sujeito-mulher. A proposta seria deslocar a sintaxe para que aparecesse, não o
simbólico, mas a semântica.

A forma como foram colocadas algumas ideias que Graciela Musachi desenvolve apontaria para essa
noção da ruptura de uma sintaxe demasiadamente acadêmica ou paradigmática, para, precisamente
“deslocar” o outro, forçá-lo a repensar algumas coisas desde um lugar não habitual ou canonizado. A
“fragmentação em mil feminismos” foi sublinhada como uma das tensões internas do diálogo, discutindo
se foi ou não produzida pelo choque com a psicanálise, ou com as psicanálises — porque nesse ponto há
também distintas escolas —, ou se seria um indício de choques mais amplos, uma vez que o feminismo,
em sua transdisciplinaridade, atravessaria a psicanálise, a sociologia, a filosofia e a política enquanto,
de certo modo, faria desencaixar as categorias tradicionais de compreensão em algumas áreas.

Finalmente, Femenías destacou no livro os temas do corpo próprio e da violência, especialmente
aquela aceita e prevista,285 e, na última parte, o gozo das mulheres. Historicamente, perguntar-se sobre o
gozo da mulher — alguém que é um sujeito e que tem direito a certas possibilidades que lhe vem sendo
negadas — é absolutamente tardio. Segundo Aristóteles, a mulher apareceu sempre como um ser passivo
— que não pode, que não goza, que não acede ao gozo porque é carente de completude. Segundo a
apresentadora, o que aparece implícito é que aquele que gozou historicamente, e a quem o gozo foi
legitimamente concedido, é o homem, que seria o paradigma de como se deve gozar. As outras
alternativas ou possibilidades são conjecturais, ou deveriam ser recolocadas: aí onde terreno se tornaria
mais escorregadio, Musachi deixa o problema a cargo dos analistas.



A seguir, interveio a autora Graciela Musachi, dizendo que, embora tenha publicado outro livro,
considera este como o seu primeiro, e nos convidou a ler, enquanto ela mesma prepara o curso, o livro de
María Luisa — que certamente termina no interior do campo do feminismo e explica tudo o que ela não
explicou. Marcou como um fenômeno novo o fato de que as teóricas do feminismo queiram deixar fora do
debate os problemas típicos de mulheres: o feminismo apareceria como uma teoria do sujeito
independentemente de um sujeito, pretendendo constituir-se em um novo campo do saber.

Germán García enfatizou a comparação feita por Femenías ao giro linguístico e também o que esta
propôs a respeito do gozo, o que o levou a se questionar sobre o homem visto como o paradigma dos
jogos do gozo ou como aquele que tem o privilégio de dizer o que for sobre o enigmático gozo da mulher.
Lembrou a famosa história de Tirésias, que tinha o poder de alegorizar a si mesmo — de transformar-se
em mulher e poder dizer o que se passa com seu corpo e o que acontece com um corpo transformado em
feminino, quase como no caso Schreber estudado por Freud. Para García, seria preciso considerar quem,
historicamente, se apropria da linguagem como tal: quem diz a verdade sobre o gozo?

María Luisa Fermenías indicou que a ciência heterossexual designa a mulher como aquela que não
goza, e não acontece assim em Ovídio, por exemplo, acrescentou Germán García. Fermenías respondeu
que Aristóteles pensava na esposa, enquanto Ovídio falava da amante. O estatuto da hetera,286 sim, goza,
mas teria, no registro público, as características do homem, e não residiria no âmbito privado.
Acrescentou que não saberia dizer se a hetera goza porque participa do público, e essa possibilidade lhe
é reconhecida publicamente, ou porque se reconhece que alguma mulher pode de fato gozar. A hetera, no
entanto, não seria o paradigma da mulher, mas sim a esposa e mãe, e estas não gozam.

Fermenías perguntou então, sob o ponto de vista da filosofia, como pode haver uma experiência que
não é mediada pela linguagem, quando faltam as palavras e não se pode conceitualizá-la, lugar para o
qual apontaria Irigaray, exigindo que fossem criados novos termos, se apelasse a neologismos, se
rompesse a sintaxe tradicional que nos bloqueia.

Germán García marcou, em primeiro lugar, a figura da mulher no Banquete — um discurso
homossexual entre homens, onde palavras são atribuídas a uma única e teórica mulher, Diotima; em
segundo, o tema da esposa, que é, em termos de cristianismo, o enigma da família — mais do que a
função de esposa como tal, o enigmático seria o peso da família.

“O tema das esposas”, respondeu-lhe Femenías, “é o tema do uso privado do corpo da mulher, onde se
supõe que deve haver uma garantia do filho legítimo. Para Aristóteles, primeiro é o boi, depois a
lavoura, e, por último, a esposa, nesta ordem, porque são a garantia e a continuidade da hereditariedade,
ou seja, do patrimônio, o que se observa na Idade Média com os contratos de casamento, que são
contratos econômicos a partir dos quais todo casamento é contratado”. O tema da família é a legitimidade
da herança e é anterior a Aristóteles, aparecendo em Demócrito: temos amantes para o gozo e esposas
para filhos legítimos. Contudo, ela observou, a partir de um comentário de Musachi — sobre “por que
não teriam existido mulheres excepcionais na Grécia Clássica” —, que o que havia certamente era a
proibição de ler e escrever para as mulheres. Mas na Idade Média houve mulheres filósofas, pois muitas
entravam no convento para não terem filhos, poderem estudar e para se libertarem de casamentos
contratados, às vezes indesejáveis.

Germán García disse que o aspecto enigmático era que qualquer revolta, fosse a de Cristo ou qualquer
outra, tinha que começar com um repúdio da família, e mencionou São Paulo — “Os fracos de espírito
que se casem”, ou a afirmação de Cristo, “Não tenho pai nem mãe” ou “Deixarás teu pai e tua mãe”. A
família apareceria como a regulação homeostática da animalidade, e essa regulação teria que ser sempre
alterada para que ocorresse algo; de outro modo, não ocorreria nada.

A partir daí a discussão girou em torno da questão: “Teria sido Aristóteles um misógino ou se
recolhido à episteme de sua época? Femenías esclareceu que, apesar de seu discurso ter sido
hegemônico, não foi o único; foram os sofistas que colocaram em debate e tensão a hierarquização do



social. Também se tratou da dicotomia entre público e privado e suas transformações, que, García
pontuou, desde que Kant a propôs, foi mal entendida definitivamente. Para Kant, a atividade com a qual
alguém ganha a vida é sempre privada, mesmo que seja dar aulas em praça pública; a única coisa pública
seria o uso da razão; o uso do público como racional teria sido perdido, e o que se produziu foi a
inversão do público no privado.

Aberto ao público, o debate continuou em clima “dialético” e ameno, que, como de resto, reinou
durante toda a apresentação, finalizada com um brinde e aplausos calorosos.



MÃES, ANOREXIA E FEMINILIDADE

Mercedes de Francisco (AMP/ELP)287

Para apresentar esse livro,288 começarei pelo que acho estranho nele: o último capítulo sobre Alice no
País das Maravilhas. Primeiro pensei que no texto iria aparecer algo sobre o tema da anorexia e da
bulimia, mas não é assim. Então, disse para mim mesma: “Aqui deve haver alguma chave, o que
provocou um efeito de leitura après-coup.”

A autora nos esclarece que se trata de um trabalho de investigação desde uma posição de não saber, e
vai realizando essa tarefa através das distintas perguntas que atravessam o livro. Uma delas: como se
pode explicar e responder a questão da epidemia anoréxica? Outra pergunta tácita é se a versão edípica e
a lógica fálica freudiana podem servir para entender a atualidade desses sintomas.

Insiste a pergunta sobre a questão epidêmica da anorexia na atualidade, e Graciela nos remete a Freud,
uma e outra vez, ao Lacan dos primeiros tempos e ao último Lacan com referência à questão do discurso
capitalista e à particularidade dos laços nesta época. Creio que com essa pergunta vai dando pistas do
que vem conseguindo nesses dez anos de investigação e elaboração.

Graciela nos mostra que Freud não nos permite explicar, suficientemente, o que acontece atualmente
em relação à anorexia-bulimia, e nos dá uma chave a partir do princípio: a anorexia e a bulimia são
sintomas transclínicos, e, portanto, podem responder tanto a uma estrutura neurótica como psicótica. Se,
como dizíamos antes, Freud com sua lógica fálica não nos dá uma resposta, ela nos adverte de que em
Lacan há um primeiro deslocamento, uma primeira resposta a Freud, uma primeira mudança de
paradigma quando Lacan coloca que a saída do Édipo para a mulher pela via da maternidade não
convence.

Do ponto de vista freudiano, a maternidade compensaria “o não ter” da mulher, tradução imaginária
que responde à lógica fálica na confrontação com a diferença sexual anatômica. Por isso Lacan vai
atualizar a pergunta que Freud deixou sem resposta: “O que deseja uma mulher?”

Tampouco Lacan, a princípio, deixa essa lógica fálica, e como isso nos é mostrado pela autora?
Quando se refere à definição do amor em relação ao dom: “dar o que não se tem a quem não o é”. No
momento desta definição, Lacan ainda não havia podido prescindir suficientemente do pai para dele se
servir. Quer dizer, para Lacan era algo horroroso ultrapassar Freud, e isto nos é transmitido através do
relato de um sonho — um dos poucos sonhos que Lacan toma no seu ensino, talvez o único — no qual
aparece o significante “affreux”, horroroso, e justamente no seminário dedicado ao sinthoma.

Por essa razão, Graciela Sobral assinala que quando Lacan fala da anorexia e da bulimia em relação
ao dom, sobretudo no seminário “As relações de objeto”, sabe que passou da ideia do complexo de
Édipo à questão da castração, mas que ainda não se desprendeu da lógica fálica.

Graciela faz um trabalho enorme, nos mostrando perspectivas distintas na abordagem da anorexia e da
bulimia, a concepção freudiana mais clássica, e em Lacan a concepção do amor e do dom, da angústia e
dos objetos pulsionais. Ao tratar a questão dos objetos pulsionais e da angústia nos diz algo muito
interessante, para nos orientar na clínica: “A anoréxica, com sua anorexia e sua relação ao objeto, evita a
angústia”. Não sei se isso está dito assim em Lacan, não acredito. Parece-me que ela o extrai da sua
clínica. Creio que é muito importante essa questão, porque é verdade que havendo angústia também
haveria mais possibilidades de que essas pacientes chegassem à consulta.

Mostra como o sintoma anoréxico e o bulímico são muito egossintônicos, quase como na neurose
obsessiva. Isso significa que a anorexia serve para um verdadeiro tratamento da angústia, deixando o
sujeito em perfeita “harmonia” com seu sintoma — um dos problemas para a entrada em um dispositivo



analítico. Nesse livro se vê muito bem como muitos casos não chegam, porque o sujeito pede tratamento
nos hospitais ou através dos pais, e essa indicação clínica me parece fundamental, nos dá a pista de um
problema sério na hora de realizar esses trabalhos: o problema da demanda.

O corpo certamente está presente desde o primeiro momento, porém, também sobre o corpo, nos
encontramos com as diversas concepções que já nomeamos — desde a concepção mais freudiana à
lacaniana da época de “As relações de objeto”, até chegar ao Seminário da angústia, e com a angústia já
vamos entrando na questão do real. A autora mostra que, nesse momento do ensino de Lacan, o objeto é
mais da ordem do imaginário, algo que o sujeito conecta realmente à imagem.

O que nos remete a “Observações sobre o informe de Daniel Lagache”, publicado em 1961, onde
Lacan reformula o estádio do espelho e nos mostra como nos olhamos desde o Ideal do eu — é através
do ideal que se forma nossa imagem.

Há um achado de suma importância acerca do corpo tomado desde o registro imaginário: “Não se trata
tanto da oralidade”. Não se trata tanto da relação do sujeito com o objeto oral, mas sim do olhar. Isso
quer dizer que vamos passando da relação mãe-filha, da relação com a comida, o que fazer com o
alimento, como funcionar, a como o sujeito anoréxico se dá a ver e o que quer provocar no outro — o
sujeito anoréxico se dá a ver assim para provocar no outro sua divisão, sua angústia.

Esse livro nos mostra que se tomamos o sintoma como uma mensagem, que se dirige ao Outro para ser
decifrada ou como uma expressão dos conflitos, isso não nos orienta em relação à anorexia e à bulimia.
O que se mostra em quase todos os casos clínicos é que para esses sujeitos não se trata de uma mensagem
para ser decifrada por ninguém: não está endereçada ao Outro, e, em princípio, está tão congelada e
coagulada que não se sabe que conflito pode estar por trás.

Vamos vendo como Graciela Sobral, muito insistentemente, vai fechando o caminho para nós. E, no
meu entender, é este o ponto onde a autora quer chegar: mostrar que poderemos abordar esses sintomas
somente a partir da concepção do corpo no último ensino de Lacan, corpo já não imaginário, mas como
acontecimento no corpo, desse gozo que se sente no corpo — em que gozo, corpo e sintoma se enodam.
Trata-se do sintoma como funcionamento e satisfação, um funcionamento, uma satisfação sentida no
corpo.

Encontramos distintos exemplos clínicos que mostram isso: as pacientes contam que quando vomitam
ou se privam do alimento experimentam um gozo no corpo. Após essa investigação de dez anos, a
anorexia já não pode ser explicada, unicamente, em referência ao Outro materno, pois está intimamente
ligada à questão da feminilidade e a esse gozo feminino suplementar e enigmático.

A anorexia é a resposta de uma mulher, um sujeito feminino, confrontado com esse gozo. É um desvio,
como resposta a esse gozo com o qual não se sabe o que fazer, e esse acontecimento no corpo do sujeito
anoréxico seria um pseudogozo feminino, a experimentação de um gozo no corpo que não responde à
relação com um partenaire. Isto explicaria por que esses sintomas se desencadeiam no momento da
adolescência, no despertar da sexualidade, no encontro com o outro sexo. O sujeito anoréxico ou
bulímico não consente nessa relação, não consente que o gozo experimentado no corpo seja conseguido
através do fálico — um gozo que se sente no corpo e que, à maneira do gozo dos místicos, não passa pela
mediação fálica.

E por isso me pareceu muito interessante Alice no país das maravilhas, porque com esse último texto
Graciela responde ao estilo do romance policial. O capítulo trata da passagem de menina a mulher, e um
homem, seu autor, está lhe dando uma chave. Lewis Carrol, com essa criação, como diria Marguerite
Duras, escreveu o que se escreveria se fosse possível escrever. Ao redor desse impossível de dizer — o
gozo feminino —, Lewis Carrol faz seu texto para Alice.



MULHERES, UMA POR UMA

Patricia Heffes (AMP/ELP-Barcelona)289

Esse oportuno estudo da feminilidade290 reclama uma investigação que a localize em relação às
coordenadas que definem a civilização contemporânea. Entre restos, peças soltas e pulverizações, a
prática da psicanálise desvela, cada vez mais descarnadamente, que a sexualidade “é o núcleo mais
opaco do humano”,291 e que os distintos modos de gozar implicam a questão feminina como um enigma
“que concerne tanto aos homens como às mulheres”.292

Por que, entre todos os possíveis, escolher o adjetivo “oportuno”? É oportuno tanto quanto
conveniente. No trabalho de decifração da civilização atual que a psicanálise vem fazendo, o problema
da sexualidade feminina requer, por razões de lógica, um lugar de destaque. Por acaso as consequências
do declínio do pai em nossa época estão absolutamente definidas?

O estudo dos efeitos da pulverização do pai tradicional nos obriga a nos perguntarmos sobre o lugar
das mulheres, sobre o lugar do feminino na medida em que a mediação que servia de barreira à
devastação materna se encontra debilitada. A clínica atual, clínica do nãotodo, revela que a fragilização
da função paterna dá lugar ao fortalecimento da relação com a mãe. Os textos que aqui se expõem são um
modo de iniciar o trabalho para quem se sinta interrogado pelo que neles se escreve.

Mulheres, uma por uma está organizado em quatro seções. A pergunta freudiana “O que quer a
mulher?”, que situou a feminilidade como enigma, atravessa os escritos compilados em franca dialética
com a aposta lacaniana de que “A mulher não existe” —essa chave é seguida desde a questão da
diferença sexual que inaugura o livro até “O ‘cher(e) Maître’ de Gustave Flaubert”, que o encerra.

A primeira seção se intitula “A diferença dos sexos no discurso social” e se articula com a segunda,
“Maltratos”, que extrai os modos de gozar desse discurso. A multiplicidade dos gozos abre a leitura dos
casos — um por um — da terceira seção: “As mulheres e seus sintomas”. Finalmente, a questão central é
levada a produções de escrita e da arte na quarta e última seção: “Escrita e arte”. Virginia Woolf, Frida
Kahlo, a Sra. Klein e George Sand interrogam a diferença dos sexos no discurso social.

As múltiplas questões de que o livro trata se articulam no saber que se obtém de sua leitura: o
ilimitado, no gozo feminino louco e enigmático, escapa à regulação fálica. Assim, a solidão, a anorexia, a
violência, o maltrato, a histeria, a obsessão e o problema da perversão são modos de tratamento do real
como impossível, que é próprio de sua posição.

Os autores são psicanalistas membros da Associação Mundial de Psicanálise, exceto dois deles,
certamente a ela muito próximos. Shula Eldar, psicanalista membro da AMP, reuniu os trabalhos,
ordenou-os e soube o que fazer para obter com eles um volume que ensina. Com sua “Introdução”,
estimula a curiosidade indispensável a toda boa leitura. Recomendamos.



PREFÁCIO A PATU, A MULHER ABISMADA, ANA LÚCIA LUTTERBACH HOLCK

Ram Mandil (AMP/EBP)

É como Patu que Ana Lúcia Lutterbach Holck, ao compor esse livro, nos oferece a leitura de uma
experiência singular da posição feminina. Isso, sem abrir mão de produzir uma obra em si mesma erótica,
que convoca à aproximação e à criação de uma zona de intimidade com o que insiste em “não se
escrever”.

A autora nos alerta que sua escrita não provém do lugar de escritora, mas do lugar de psicanalista, uma
psicanalista que zela pela dimensão da escrita e da leitura, indissociáveis do seu ofício de tratar o real.

O leitor poderá constatar que a erótica do livro também está presente no modo como ele está feito. Os
fios que o compõem não são necessariamente de mesma cor ou textura. A concisão dos textos tem mais a
ver com os nós de uma tessitura do que com os fragmentos de uma narrativa, e faz ressaltar os intervalos
que separam um texto de outro, indicando que o ofício de tecer inclui o vazio. A descontinuidade, aqui,
não é um defeito, mas um efeito, próprio de uma erótica das “peças avulsas” que, no entanto, formam um
desenho bastante singular.

Tudo parece derivar de um axioma que Ana Lúcia coloca no pórtico de seus escritos: “A mulher não
existe”, um enunciado provocativo e ao mesmo tempo uma bússola que Jacques Lacan constrói como
orientação para a abordagem do real, quando este se apresenta em suas diferentes versões femininas. É
sempre bom relembrar: isso também diz respeito aos que se colocam do outro lado da tábua da sexuação.

A partir daí, Ana Lúcia nos apresenta três “eróticas lacanianas” que derivam desse axioma: a erótica
do amor cortês e sua criação de uma poética sui generis ao redor da figura da Dama; a erótica do espaço
trágico, através da figura paradigmática de Antígona; e a erótica do nãotodo, pensada a partir do
arrebatamento da personagem de Lol V. Stein, de Marguerite Duras. Os contornos desta  erótica ficam
ainda mais evidentes no momento em que a autora convoca Anna Karenina, de Tolstoi, para estabelecer
um contraste com a personagem de Duras.

Nada disso se sustentaria se não se levasse em conta os diferentes modos de acesso ao gozo próprio da
condição feminina. A autora, nesse momento, assume a pergunta freudiana “o que quer uma mulher?” e
recolhe das elaborações lacanianas os elementos que permitem colocar esta questão num bom caminho
— um caminho que inclui, necessariamente, a consideração da angústia, do “mundo encantado da
fantasia” e do que Ana Lúcia chama de “espaço sexual”. Aqui fica evidente a necessidade de se lançar
mão de suportes topológicos, que permitem abordar a subversão lógica produzida pelo gozo enigmático
de uma mulher.

Duas escansões nesse percurso nos fazem lembrar que o cinema — esta arte contemporânea da
psicanálise — também participa das considerações sobre o feminino. As reflexões de Ana Lúcia sobre
os filmes “Tudo sobre minha mãe”, de Almodóvar, e “As Horas”, na versão de Daldry, nos mostram a
inquietação permanente da autora em relação aos temas tratados em seu livro e o modo especial como
extrai dessas obras novas perspectivas para suas elaborações.

É então chegado o momento, no livro, de esclarecer ao leitor o surgimento de Patu — um momento
delicado, de passagem do privado para o público daquilo que foi outra passagem, a de sua condição de
analisante para o lugar de analista. Ana Lúcia assume uma perspectiva ousada da orientação lacaniana: o
testemunho da experiência de uma análise que levou à produção de uma analista poderá interessar não
apenas à comunidade restrita dos analistas, mas também ao grande público — uma posição calculada,
que leva a sério a invenção lacaniana do dispositivo do passe e o aprofundamento de sua experiência a
partir de Jacques-Alain Miller, buscando colocar o saber que se extrai de uma análise à disposição da



civilização.
É aqui que Ana Lúcia nos apresenta o mapa de sua navegação, um mapa singular, que só se desenha

inteiramente após o final da viagem. Seus pontos de ancoragem têm a natureza de uma grafia, da
“biografia” — a grafia de “um saber pré-escrito” —, passando pela “biografagem” — a grafia ficcional
daquilo que não necessariamente estava lá —, até desembocar no “biografema”, em que grafia e vida
encontram um novo modo de enlace. É deste trajeto que a autora forja um nome, Patu, capaz de nomear a
satisfação que estava em jogo nessa navegação, um nome associado a um novo lugar de enunciação
produzido a partir do que se deposita dessa experiência. O verso de Pessoa, “navegar é preciso, viver
não é preciso”, adquire, nesse testemunho da autora, uma nova significação: de um lado, a constatação de
que a vida só é possível ser vivida quando se inventa um modo de navegá-la; de outro, a demonstração
de que a experiência de uma análise é capaz de permitir a um sujeito forjar os instrumentos que lhe são
imprescindíveis para esta viagem.

É de posse desses instrumentos que Ana Lúcia conclui esse livro, agora um campo de batalha. A
psicanálise não deve ignorar seu aspecto de utilidade pública, e a autora nos faz um relato dos efeitos do
encontro de psicanalistas com uma comunidade marcada pela violência na cidade do Rio de Janeiro e, a
partir dele, da constatação de que a psicanálise também pode ser uma arma a serviço de Eros, permitindo
a “invenção de novos laços sociais” lá onde tudo parecia estar condenado à reprodução do mesmo.

Ao leitor, o convite para o embarque nesse livro.



AS MULHERES E SEUS GOZOS

Silvia Tendlarz (AMP/EOL)293

Falar das mulheres no plural tem uma justificativa lógica na teoria psicanalítica: na falta de um
significante que possa nomear A Mulher, só se pode falar delas no plural. Cada uma delas encontra sua
maneira de suprir esse vazio central, inventando a mascarada na qual apresenta sua feminilidade. Na
realidade, existem mulheres femininas e outras masculinas; uma e outra direção fazem parte das posições
com as quais o sujeito assume seu sexo e, desde aí, encara a relação com o partenaire.

Talvez exista um elemento comum para a maioria delas. Ou, melhor ainda: a perda do amor, as vias
particulares do desejo e do gozo, os labirintos nos quais se perdem os seres que se amam, nada disso é
exclusivo das mulheres. O mal de amor sempre existiu, é quase constitutivo do encontro e desencontro
amoroso. No entanto, o início do século XXI radicaliza o mal-entendido, uma vez que o exílio nos gozos
individuais torna cada vez mais difícil a experiência amorosa. Ainda assim, a contingência do encontro
permite que homens e mulheres, para além das desesperadas promessas de amor, não renunciem a tornar
necessário um amor sempre possível.

A sexualidade feminina é um tema que ocupa incansavelmente a comunidade psicanalítica, desde o seu
início. A partir da primazia fálica inicial, que homologava ambos os sexos, gradualmente se foi
configurando a procura de uma especificidade feminina. Mais de um século de psicanálise nos permite
localizar os desfiladeiros do gozo na sexualidade das mulheres, que não se restringe ao falo, mas envolve
um mais além.

As mulheres e seus gozos294 é um livro decorrente das aulas ministradas durante vários anos na Escola
de Orientação Lacaniana. Entretanto, não se trata da reprodução dessas aulas, mas antes da escritura
daquilo que se depositou como elaboração de saber ao longo desses anos.

O percurso do texto vai de Freud a Lacan. A primeira parte apresenta Freud contra Freud. Três tempos
marcam sua conceitualização da sexualidade feminina: o primeiro, a homologação da sexualidade do
menino e da menina, no começo de sua obra; o segundo, a virada dos anos 1920 com a premissa de
primazia fálica, não-genital, para ambos os sexos, a ascensão do falo a símbolo que inscreve a castração,
a presença do Édipo invertido, e, finalmente, a dissimetria entre ambos os sexos, efeito da diferente
relação entre o complexo de Édipo e o complexo de castração; e o terceiro corresponde à análise da
relação precoce da menina com a mãe, pré-edípica, na década de 1930, e sua passagem para o pai.

A segunda parte do livro dá voz aos contemporâneos de Freud. Primeiro, analisando aquilo que as
analistas mulheres foram capazes de extrair de sua subjetividade e retomar em seus trabalhos sobre a
sexualidade nas mulheres, temas como o masoquismo, a vida amorosa, a maternidade, a ferocidade do
supereu e a frigidez, entre outros, refazendo assim o percurso dos psicanalistas pós-freudianos homens
em sua abordagem dessa questão.

A terceira parte diz respeito a Lacan, inicialmente desenvolvendo as vicissitudes do conceito de falo
na teoria lacaniana, para extrair assim as consequências que se seguem à análise da sexualidade nas
mulheres. “A luta dos sexos” se insere na psicopatologia da vida amorosa, segundo a trilogia escrita por
Freud. No capítulo seguinte, “A metáfora do amor e a dialética do desejo”, é retomada a temática da
relação entre os sexos de acordo com a dialética fálica teorizada por Lacan nos anos 1950. Finalmente, o
capítulo intitulado “A repartição sexuada” retoma as “fórmulas de sexuação” formalizadas por Lacan, a
teoria dos gozos, ou seja, a inclusão do gozo suplementar e suas consequências na vida amorosa.

A última parte desse texto foi intitulada “Nuances do feminino”. Incluem-se aí dois estudos
específicos: o primeiro relativo à maternidade, e o segundo, à relação entre histeria e feminilidade. Em



cada um deles se procura analisar as distintas posições tomadas por Lacan de acordo com os diferentes
momentos de seu ensino.

Em seu conjunto, esse livro não pretende e não poderia tornar-se um estudo que pudesse abranger toda
a temática da sexualidade e do amor nas mulheres. Depois de tudo, ao se contar as mulheres uma por uma
— na ausência de um universal, como propõe Lacan —, nãotudo pode ser dito. Resta o escrito e o
esforço de tentar apreender o que, inevitavelmente, se furta e desliza nos mistérios da sexualidade
feminina.
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