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Àquela que me sabe mentir. 



Prefácio 

Esta obra apresenta a versão reescrita e resumida de um seminário 
que fizemos em Bruxelas, na Fondation Universitaire, durante 
o ano acadêmico de 1982-1983. 

Queremos agradecer aqui a todos aqueles que tomaram parte 
na elaboração deste trabalho, com sua assistência atenta ao se-
minário no qual ele foi desenvolvido pela primeira vez. Agra-
decemos especialmente a Luc Richir e a Daniel Bonetti, que 
trouxeram uma contribuição pessoal através de exposições que 
não puderam ser reproduzidas aqui e cujos argumentos nos fize-
ram retomar diversos pontos. Somos reconhecidos a Jacques-Alain 
Miller, a cujo incentivo e conselho esta obra deve sua publicação. 
Agradecemos ainda a Martine Lambert por sua revisão do ma-
nuscrito, bem como a Elisabeth Doisneau por lhe dar uma forma 
definitiva que torna sua leitura mais agradável. 

Enfim, como dizer o que devemos a Jacques Lacan, em 
quem constantemente pensamos ao longo de todo este trabalho? 
Que este livro não seja considerado indigno de lhe prestar ho-
menagem é tudo o que desejamos. 

7 





capítulo 1 

O que Posso Saber Disso ? 

O que assegura a pert inência da intervenção do psicanalista ? É 
— Lacan nos diz — um saber posto em posição de verdade. A 
aparente abstração dessa fórmula não nos deve esconder o que 
ela comporta de singular, ou seja, a promessa de uma nova rela-
ção com o saber — o saber tal como se decifra do inconsciente 

que se caracteriza habitualmente por sua ausência de efei to 
de verdade. Talvez, hoje , isso se observe melhor: o saber, en-
quanto se acumula, disponível , t ransbordante e acessível a todos, 
não tem mais efeito algum sobre ninguém. O dispositivo psica-
nalítico compreende, ao contrário, a descoberta e a atualização 
de um saber que nos afeta, que engaja nossa subjet ividade. 

É preciso ainda indicar que o valor dado aqui a este termo 
— "verdade " não pode ser confundido com o registro da 
exatidão, nem se limitar àquilo que envolvia a convicção ou 
crença do sujeito (bem como a do psicanalista) . Como Freud de-
monstrou em seu estudo do lapso, é no erro que melhor se con-
fessa o verdadeiro. Além disso, se a verdade só pode ser dita 
numa estrutura de f icção — o que o mito do Édipo ilustra por 
si mesmo — não é essa f icção que constitui em si o fim do pro-
cesso analítico, muito embora ela ver if ique sua eficácia. E uma 
certeza que se trata de obter, não uma crença; e essa certeza não 
é pertinente ao que diz a f icção, mas àquilo que ela demarca 
como impossível de ser dito. Que se recordem, a propósi to, as 
construções a que Freud se entrega com o homem dos lobos, 
e o recuro, que é levado a empregar, à noção de uma realidade 
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10 o que quer uma mulher? 

"pré-histórica" do sujeito (1). A verdade é, finalmente, o en-
contro sempre faltoso com um real que não se consegue desig-
nar, no discurso, senão como ponto de umbigo, lacuna, repre-
sentação faltosa. 

O saber psicanalítico não funciona, assim, em posição de 
verdade, a não ser na medida em que opera como saber furado, 
afetado por uma falha central — o que determina o estatuto da 
verdade enquanto semidizer. A psicanálise não permite saber 
tudo, pois o inconsciente não diz tudo. Lacan nos convida a com-
preender que essa falha não é da ordem de uma imperfeição que 
os progressos da pesquisa permitiriam preencher, mas sim que 
ela constitui a chave para a própria estrutura do saber. Convém, 
pois, dar forma afirmativa a nossa proposição: a psicanálise per-
mite saber o "não-todo", porque o inconsciente diz "não-todo". 

As linhas que se seguem têm por ambição mostrar como, 
de Freud a Lacan, a psicanálise chegou a designar na feminili-
dade a figura maior, e sem dúvida original, desse "não-todo" e, 
na teoria da castração, a resposta que o inconsciente elabora 
em face do impossível de dizer que o sexo feminino encarna. 
Resposta que, por operativa que seja, não deixa de permanecer 
uma ficção. A castração é a construção pela qual o ser humano 
procura dizer a falta, mas, por isso mesmo, ela ilustra que não 
se pode dizer a falta enquanto tal. Dizer a falta já consiste, de 
uma forma ou de outra, em preenchê-la. Como poderia ser de 
outro modo, a partir do fato de que somos, os seres falantes, 
dependentes do significante? A partir de que, como formula 
Lacan, "o inconsciente é estruturado como uma linguagem"? Não 
se pode tratar, para o psicanalista, de aderir à fórmula de Wit-
tgenstein segundo a qual "aquilo de que não se pode falar, é 
preciso calá-lo". A primeira constatação efetuada pelo psicana-
lista é a de que o humano não pára de querer falar daquilo que 
não pode dizer (a mulher, a morte, o pai, etc.). A partir de 
então, nossa via de pesquisa se define por uma máxima impos-
sível: aquilo de que não se pode falar, é preciso dizê-lo! 

O que significa "ser uma mulher"? Eis aí a Questão por 
excelência, para a qual evidência alguma nos oferece seu apoio, 
como quando se trata de saber o que é um homem. Quanto ao 
que ela pode querer, como afirma a sabedoria ancestral, jamais 
se está seguro. De onde a incontornável oscilação entre o culto 
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o que pog.so saber disso? 11 

da mulher como mistério — enigma — e o ódio à mulher como 
mistificação — mentira. Mas essas duas posições só servem para 
alimentar o desconhecimento do que constitui a verdadeira ques-
tão da feminilidade, pois postulam, todas as duas, que a mulher 
é como um esconderijo que dissimularia alguma coisa (2). 

O gênio de Freud é o de haver notado que as considera-
ções anatômicas não são, nesse ponto, de ajuda alguma. As cons-
tatações possíveis de se fazer pela observação do exterior, bem 
como do interior do corpo humano, permanecem para nós sem 
valor, pois o que se trata de apreender não é uma diferença 
entre órgãos ou cromossomos que determinam nossa configura-
ção, mas uma diferença de sexos — esse termo designando aqui, 
para além da materialidade da carne, o órgão enquanto apri-
sionado na dialética do desejo, e dessa forma "interpretado" 
pelo significante. O Dictionnaire érotique de Pierre Guiraud (3) 
é, aí, exemplar quanto à multiplicidade de nomes dados ao sexo 
pelo uso corrente na língua francesa — "abricot", "zizi", "ber-
lingot", "callibistri", "formulaire", "le n ' importe q u o i " . . . num 
arrolamento que mostra até que ponto o ser falante se empenha 
em significar que o sexo é uma metáfora. 

Partiremos, pois, desse ponto: a realidade do sexo não é o 
real do órgão anatômico. Ora, esta realidade — Freud vai afirmá-
lo desde 1908 (4) — só reconhece um único órgão, aquele que 
ele designa nesse momento de sua obra pelo termo "pênis". Há, 
inicialmente, uma ignorância, "um não-saber (eine Umwissenheit) 
que nada pode remediar", escreve, onde virão se alojar as pri-
meiras teorias sexuais infantis. Destas Freud diz que "se forjam 
de modo grotesco", mas que contêm, ainda assim, "um fragmento 
de pura verdade" e são, sob esse ponto de vista, "análogas às 
soluções qualificadas de 'geniais' que os adultos tentam dar aos 
problemas propostos pelo mundo e que ultrapassam o entendi-
mento humano". Eis-nos, pois, no cerne da questão da relação 
entre saber e verdade. Vai-se notar que essas teorias sexuais 
infantis têm uma importância que, para Freud, vai bem mais 
além da de um erro, uma mentira ou uma dissimulação. É pre-
ciso, com efeito, observar que a própria percepção se submete 
a essas teorias (5). Em outras palavras, o significante se introduz 
no real, acarretando uma espécie de funcionamento alucinatório 
do pensamento: "Quando o menino vê as partes genitais de uma 
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12 o que quer uma mulher? 

irmãzinha, seus comentários demonstram que seu preconceito 
já é bastante forte para alterar a percepção; ele não constata 
absolutamente a falta do membro, mas diz, de ordinário, à guisa 
de consolo e de conciliação: "o . . .ainda é pequeno; mas quando 
ela for maior ele crescerá bem". 

E ao abandonar essa primeira abordagem, quinze anos mais 
tarde (6), em 1923, longe de recolocar em questão a existência 
de uma ignorância fundamental do sexo feminino, ele a acentua 
ainda mais, e agrava a importância dos desvios da teoria — 
pois, com a descoberta do primado do falo, é a própria castra-
ção, ou seja, aquilo que forma o núcleo do saber do quál o psi-
canalista espera os efeitos de verdade, que vem ocupar o lugar 
onde se elaboravam as teorias sexuais infantis. Falando dos 
meninos que descobrem as partes genitais femininas, Freud es-
creve então: "Eles negam essa falta, acreditam ver apesar de 
tudo um membro, encobrem (beschõnigen) a contradição entre 
observação e preconceito dizendo-se que ele ainda é pequeno e 
crescerá dentro em pouco, e depois chegam lentamente a esta 
conclusão, de grande alcance afetivo: antes, de qualquer modo, 
ele estava lá, e em seguida .foi retirado. A falta de pênis é con-
cebida como o resultado de uma castração e agora a criança se 
encontra no dever de se confrontar com a relação entre a cas-
tração e a sua própria pessoa". E acrescenta, um pouco mais 
adiante: "Em tudo isso, o sexo feminino parece não ser jamais 
descoberto ". 

Meçamos o deslizamento que se opera, assim, entre 1908 e 
1923. A tese dé 1908 dizia que só há um sexo, o pênis, sempre 
presente, mas não necessariamente "saliente", desenvolvido nos 
meninos e "em vias de desenvolvimento" na menina. Em 1923, 
a tese do sexo único é então modificada. Enquanto em 1908 
o menino não constatava absolutamente a falta, como se a per-
cepção não funcionasse, em 1923 ele a constata (pois que a nega 
e sente uma contradição), mas vai encobri-la, fazendo da falta 
um modo de existência do falo. Em outras palavras, não há 
senão um sexo, o falo, mas há dois modos de manifestação: ou 
a presença, ou a ausência. O que significa que a falta do pênis, 
se reconhecida, é enquanto falo (a menos) e não enquanto sexo 
feminino. A castração constitui assim aquilo que exclui — ou, 
para retomar um termo lacaniano, aquilo que foraclui — o sexo 
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o que pog.so saber d isso? 13 

feminino como tal. A castração faz da ausência um resto de pre-
sença, ela é um embelezamento (este é o sentido próprio de 
beschõnigen), ou, melhor ainda, um eufemismo (sentido figura-
do). Vai-se notar que a menina não está menos aprisionada que 
o menino nesta lógica do eufemismo: também ela, diz Freud, 
toma conhecimento de seu sexo com ajuda do significante fálico, 
também ela vê aí um falo diminuído ou castrado. E, em con-
seqüência, para ela também o sexo feminino permanece não-
descoberto. Se esta concepção foi chocante, é que não se lhe 
mediu a sutileza. Quando Freud conclui que o sexo feminino 
não é jamais descoberto, e termina laconicamente seu artigo sobre 
"A Organização Genital Infantil" fixando a perpetuação dessa 
ignorância na idade adulta na equivalência significante entre 
a vagina e o seio materno (7), ele não entende por isso que 
menino e menina não tenham consciência da materialidade da 
vagina. Basta observá-las para se dar conta de que as crianças 
se entregam muito precocemente a explorações que não deixam 
qualquer dúvida quanto ao seu conhecimento de anatomia. Mas 
a descoberta freudiana implica que essas constatações não são 
significadas no inconsciente como oposição entre dois sexos com-
plementares. A vagina é bem conhecida como órgão, pedaço do 
corpo, mas não é reconhecida a nível significante como sexr? 
feminino. 

Ora, a teoria da castração não é apenas a crença que o neu-
rótico instala no lugar de um impossível de se suportar, ela 
é também o ponto de ancoramento do mito do Édipo sobre o 
qual Freud pretende fundar sua prática. Não é de se admirar, 
assim, que ele empaque no ponto de conclusão de "Análise Ter-
minável e Interminável": a teoria da castração, embora permita 
explicar a construção da neurose, revela-se de fato impotente 
para fornecer a chave que permitiria sair dela. Vai-se compreen-
der assim a razão das dificuldades e das contradições às quais 
Freud deverá fazer face nos dois grandes artigos de 1931 e 1932 
sobre "A Feminilidade" e "A Sexualidade Feminina" (8). Pois 
a questão que se coloca, e que se faz particularmente sutil quan-
do a prática freudiana se dirige às mulheres, cria um paradoxo. 
Trata-se, em suma, de saber se é possível, com um saber faltoso 
(o da castração), fazer emergir a verdade de um ser que se 
julga encarnar essa própria falta: o ser feminino. A questão da 
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14 o que quer uma mulher? 

verdade do saber analítico se encontra, pois, diretamente ligada 
à maneira pela qual a feminilidade é aí levada em conta. 

A histérica, parceira do psicanalista 
Não é essa, afinal, a própria questão que a histérica vem colo-
car para o psicanalista? Interrogando, à sua maneira irônica, 
a potência do pai e sua capacidade de desejar, e recusando-se, 
além disso, à posição de objeto sexual que lhe destina a fantasia 
masculina, a histérica sustenta um questionamento que ultra-
passa largamente as relações intersubjetivas de seu romance fa-
miliar. Ela visa o limite do mito edipiano e da potência do falo. 
O discurso da histérica tem por função demonstrar que o mito 
edipiano e a lógica fálica desconhecem a existência da mulher 
como tal. Daí a ponta de desafio — entre esperança e desprezo 
— que marca freqüentemente a sua relação transferenciai com 
o analista. É que ela o obriga a se explicar: é, ele mesmo, logrado 
pelo Pai? E o que pode ele saber sobre o que é e o que quer 
uma mulher? Lembramo-nos do fracasso de Freud com Dora, 
a quem ele quer a todo custo fazer reconhecer sua posição de 
objeto sexual para um homem (o sr. K.), quando a questão de 
Dora visa antes o enigma que para ela representa a outra mulher 
(a Sra. K., a mulher do Sr. K. e amante do pai de Dora). A posição 
de Dora se sustenta pelo culto de uma feminilidade misteriosa en-
carnada no corpo da Sra. K.: esse corpo é sua questão. Se a Sra. K. 
é exposta ao perigo de ser desvelada, decaída de sua aura de misté-
rio, Dora se sente precipitada, rebaixada ao nível de puro objeto 
de troca entre seu pai e o Sr. K. É contra esse rebaixamento que 
ela se revolta; mas Freud, em 1899, não o entende e, empur-
rando-a para o Sr. K., só faz repetir a fantasia de Dora: seu pai 
e o Sr. K. não teriam firmado um pacto do qual ela é objeto? (9) 

Esta interrogação, pela qual a histérica tenta apreender seu 
ser, para além do que ela possa ser para um homem, ultrapassa 
fem muito o campo de uma clínica da neurose. Com efeito, como 
Lacan sublinhou depois de Freud, o processo analítico implica 
a histericização do sujeito. O sujeito da psicanálise é histérico ou, 
mais exatamente, sujeito à histeria. Pois a análise conduz inevi-
tavelmente o sujeito, pelo desfiladeiro de suas demandas — 
"Quem sou eu?" "Qual é o objeto do meu desejo?" — a se con-
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o que pog.so saber d isso? 15 

frontar com sua falta de saber a respeito da feminilidade. Nesse 
sentido, a histeria constitui bem a neurose de base, da qual as 
outras são apenas variantes ou dialetos, a única, aliás, que Lacan 
vai elevar ao nível de estrutura de discurso. 

Se esta questão comporta um desafio, é que a histérica a 
coloca como um protesto. Ela protesta, em nome da Mulher, 
contra a divisão subjetiva que lhe impõe a impotência do saber 
para nomear o feminino como tal. Esse protesto pode emperrar 
a análise, se o analista fizer o papel de mestre, se procurar impor 
à histérica a sentença que o inconsciente enuncia. Para além da 
lógica fálica da castração, o processo analítico revela, de fato, 
ao sujeito que o objeto causa do desejo — o objeto da pulsão 
sexual — é fundamentalmente assexuado, o que quer dizer que 
a sexualidade humana não está ligada, originalmente, a uma dife-
renciação entre os sexos sobre a qual o inconsciente permanece 
mudo. É na fantasia que o sujeito procura dar figura de mulher 
a esse objeto, mas o esqueleto dessa representação é um olhar 
ou um monte de excremento. A fantasia histérica, nesse aspecto, 
é particularmente demonstrativa. Diante da falta de um signi-
ficante do feminino, o sujeito é aí incitado a fazer uma divisão 
imaginária, pela qual se situa ao mesmo tempo num e noutro 
lugar dos parceiros de uma relação sexual. 

Esta função da fantasia como lugar-tenente de uma relação 
sexual impossível de se significar enquanto tal constitui um en-
cadeamento de leitura das elaborações de Freud e de Lacan. 
Tem seu ponto de partida por volta de 1908, no artigo de Freud 
"As Fantasias Histéricas e sua Relação com a Bissexualida-
de" (10). Freud estabelece ali que por trás de todo sintoma his-
térico há sempre duas fantasias sexuais, das quais uma tem um 
caráter masculino e a outra um caráter feminino. Ele retoma esta 
tese no ano seguinte, em "Considerações Gerais sobre o Ataque 
Histérico" (11). 

Cabe interrogar-se aqui quanto ao valor que se deve dar 
ao termo bissexualidade do qual Freud faz, assim, a essência da 
fantasia histérica, e do qual veremos o papel central que desem-
penhou ao longo de toda a obra freudiana. Aparece claramente, 
no fim do primeiro artigo citado, e no meio do segundo, que a 
bissexualidade na histérica significa na realidade um bi-gozo. Ele 
compara, então, o caso de uma mulher que, imitando numa crise 
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16 o que quer uma mulher? 

histérica uma cena de violação, arranca suas roupas com uma 
das mãos — enquanto homem — e as mantém apertadas contra 
si com a outra mão — enquanto mulher — com a do mastur-
bador que "tenta, em suas fantasias conscientes, sentir aquilo 
que experimentam tanto o homem quanto a mulher na situação 
que ele representa". 

É, então, do lugar e do papel do Outro enquanto Outro sexo 
que se trata no sintoma histérico. Como o ilustram as fantasias 
de violação tão freqüentes no discurso ou nos sonhos da histé-
rica, o sujeito histérico se apresenta como dividido, conflituado 
entre duas representações que procura identificar como um e 
outro sexo. A histérica é literalmente o lugar de uma guerra dos 
sexos, cujo cenário é sempre o mesmo: um gozo masculino é 
imposto pela força à feminilidade, que submerge, desde então, 
na ausência ou no estado hipnóide que Breuer descrevia. Volta-
remos a esta problemática da histeria e da fantasia bissexual que 
lhe é subjacente. Só aludimos a ela nessas linhas de introdução 
a fim de atrair desde já a atenção do leitor para o que vai vin-
cular o começo da obra freudiana àquilo que só aparece ao fim 
dos ensinamentos de Lacan, ou seja, esta divisão do sujeito na 
sexuação, cujas fórmulas constrói nos Seminários "...ou pire" (12), 
Mais, Ainda (13) e em L'Étourdit (14). A tese de Lacan, nesses 
textos, consiste em que a divisão do sujeito face ao sexual não 
é uma divisão entre aois sexos, mas entre dois gozos, um todo-
fálico, outro não-todo, o primeiro fazendo surgir o outro como 
seu mais-além. Tentaremos explicar em que essa abordagem es-
clarece a experiência freudiana, renovando-a, e como ela nos 
permite reconsiderar a questão da feminilidade. 

De Freud a Lacan: 
uma continuidade e um debate 

Retomar a questão do que quer uma mulher exige que se ques-
tionem os fundamentos e os meios do saber que o psicanalista tira 
de sua experiência. É a prova da verdade do psicanalista, a femi-
nilidade encontrando aí seu estatuto de metáfora da verdade. 
Sabe-se que Freud se formulava a pergunta nos termos: "Was 
will das Weib?" — O que quer a mulher? Retomando este enun-
ciado mediante uma modificação: "O que quer uma mulher?, 
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o que pog.so saber d isso? 17 

entendemos antes de mais nada examinar como os desenvolvi-
mentos mais recentes do ensino de Lacan permitem reajustar o 
ângulo sob o qual essa questão pode ser abordada. Dois termos 
devem ser sublinhados na fórmula: trata-se daquilo que quer 
— e não do que deseja uma mulher — e não a mulher. Trata-se 
então de determinar se a psicanálise nos permite precisar um 
anseio que seja especificamente feminino. Existiria um voto cujo 
objeto seria de uma fixidez inabalável para toda mulher? (16) 

Freud fez da "inveja do pênis" o rochedo incontornável no 
fim da análise das mulheres. A idéia à qual o leva a teoria da 
castração em 1937 (15) é da ordem de um impasse: do lado 
dos homens, a análise iria esbarrar, em última instância, num 
temor (a ameaça de castração) e, do lado das mulheres, numa 
inveja (a inveja do pênis). O ensinamento de Lacan permitiria 
encontrar uma saída para este impasse? Responder a esta per-
gunta implica em deixar em suspenso essa equivalência entre 
medo e inveja pela qual Freud tenta distinguir a classe dos ho-
mens e a das mulheres. A problemática da inveja feminina — 
"deliciosamente feminina", escreve Freud — do pênis deve ser 
demarcada, na obra freudiana, como a de uma tentativa de 
apreender • a chave de um desejo único, permitindo reunir as 
mulheres num conjunto. É precisamente esta noção de um "con-
junto de mulheres" que Lacan repõe fundamentalmente em cau-
sa; eis porque acentuaremos o termo uma mulher. Assim tenta-
remos explicar como Lacan pode tirar, de sua própria leitura 
de Freud, esta conclusão cuja fórmula se tornou o slogan que 
sc sabe: "a mulher não existe", fórmula solidária a uma outra, 
não menos instigante: "não há relação sexual". 

Convém, com efeito, perceber a profunda comunidade e 
a continuidade que ligam as obras de Freud e de Lacan — a 
tal ponto que se poderia afirmar que de um a outro a mesma 
obra tem prosseguimento. É isso, ao menos, o que aparece, se 
tomarmos essas obras pelo que são: elaborações, "obras em cur-
so", em nenhum caso trabalhos acabados. O discurso de Freud, 
como o de Lacan, não pode se reduzir a uma série de enuncia-
dos a considerar como "verdadeiros" — ainda que provisoria-
mente. Seu verdadeiro ensinamento consiste no deslocamento, na 
deriva (17) que conheceram suas elaborações ao longo de tudo 
aquilo que, finalmente, constitui a obra. É, pois, desse movimen-
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to e do que esse movimento tenta delimitar ou encerrar, que é 
possível dar conta, se quisermos atribuir todo o seu valor aos 
enunciados que o definem. Assim, ao reler a obra de Freud desde 
as primeiras cartas a W . Fliess, até os textos inacabados dos últi-
mos dias, veremos destacar-se um trajeto que tenta precisar a 
questão da feminilidade em abordagens sucessivas e diferentes. 

Mesmo que seja difícil separá-las nitidamente umas das ou-
tras, vamos distinguir quatro grandes temáticas que parecem guiar 
Freud ao longo desse encaminhamento. Essas quatro vias consti-
tuem, como veremos, quatro interrogações em torno de u n signifi-
cante-chave, cuja significação fica, para Freud, sem elucidação. 

A noção da bissexualidade 
O termo "bissexualidade" constitui o significante original da 
obra freudiana. Em torno desse termo se ata — e se desata, alguns 
anos mais tarde — a relação entre Freud e seu amigo Wilhelm 
Fliess, que forma de alguma maneira a base sobre a qual se edi-
ficou a psicanálise (18). E esse significante não marca apenas a 
origem da psicanálise, mas ainda retorna, de modo repetitivo, 
ao longo da obra de Freud, até 1937, no artigo "Análise Termi-
nável e Interminável" (19). Com efeito, se a concepção freudiana 
da sexualidade implica uma ruptura com a idéia da bissexua-
lidade preconizada por W. Fliess — e vê-se que em sua troca de 
correspondência Freud manifesta desde muito cedo uma discor-
dância fundamental de Fliess nesse ponto (19) — é notável que, 
uma vez a ruptura expressa e consumada, Freud permaneça em-
baraçado por esse significante que reaparece em contextos muito 
diversos ao longo de seus trabalhos (20). Ora, a cada vez que 
ele utiliza esse termo, é para dizer exatamente o inverso daquilo 
que parece significar. Essa palavra complica, mais do que escla-
rece, suas reflexões. Tem-se antes a impressão de que, se ela 
volta inexoravelmente sob sua pena, é porque sustenta um resto, 
absurdo e ineliminável, de sua transferência para com Fliess. Ve-
remos qual era a concepção de bissexualidade em Fliess e o que 
Freud lhe opôs. Contentemo-nos em notar, no quadro dessa apre-
sentação geral da trajetória freudiana, que desde logo — isto é, 
desde os Três Ensaios... — o conceito de bissexualidade co-
meça a evoluir em direção a uma oposição entre atividade e pas-
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sividade. De fato, desde 1905, Freud se serve do termo "bisse-
xualidade" para manter a tese de que só há uma libido, masculi-
na (21). Esse termo designa então, na realidade, uma estrita mo-
nossexualidade inicial, e a questão da bissexualidade se acha, a 
partir daí, localizada do lado das mulheres — como fazem elas 
para serem mulheres com uma libido masculina? — e, para os 
homens, do lado dos homossexuais. Nessa passagem dos Três 
Ensaios. . . Freud indica que é necessário dar às concepções de 
masculino e feminino "noções mais precisas". Estas últimas só 
são explicitadas numa nota acrescentada em 1915 (22), mas já se 
encontrava seu fundamento no artigo de 1896, "Novas Obser-
vações sobre as Psiconeuroses de Defesa" (23): a oposição ati-
vidade-passividade é colocada aí como a dualidade que o termo 
"bissexualidade" recobre. Quando Freud utiliza essa palavra não 
visa uma divisão dos sexos, uma oposição masculino-feminino. 
Ele designa uma polaridade que assume o lugar da diferença 
entre os sexos. A nota de 1915 é, aliás, contemporânea da teoria 
da pulsão sexual, que Freud elabora em "As Pulsões e Suas Vi-
cissitudes" (24), onde mostra que a pulsão sexual no ser huma-
no não é organizada sobre a base do casal macho-fêmea, mas sim 
em torno de polarizações fundamentalmente assexuadas, ativi-
dade-passividade e sujeito-objeto. A noção de pulsão sexual rece-
be desde então seu verdadeiro valor de enigma: do ponto de 
vista do inconsciente, a atração recíproca entre macho e fêmea 
é uma questão, não um dado a priori. Se se fala em pulsão sexual 
o problema será, então, saber como a pulsão pode se inserir 
na diferença entre os sexos. 

O conceito de l ibido 

A idéia de que só há uma libido aparece como determinante na 
longa elaboração que Freud vai sustentar a propósito da femi-
nilidade. Já se pode ver na passagem dos Três Ensaios. . . que 
acabamos de citar que este termo não permite colocar uma dife-
rença entre os sexos. 

O conceito de libido surge desde 1894, no curso da corres-
pondência com Fliess (25); em seguida, sua definição não ces-
sará de ser remodelada em função de dificuldades que Freud ex-
perimenta para situar, com a ajuda desse termo único, o que 
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aconteceria com um pólo masculino e um pólo feminino. Se ele 
começa, na primeira redação dos Três Ensaios. . . por dizer que 
a libido única é de essência masculina e que ela aparece como 
tal no auto-erotismo da primeira infância, deve imediatamente 
enfrentar esta questão: o que se passa, a partir daí, no caso da 
menina, e mais tarde, da mulher? Assim, é levado a sustentar 
que a sexualidade da menina é fundamentalmente masculina, e 
localizada no clitóris — que constitui o equivalente da glande 
masculina. Esta sexualidade masculina deverá mais tarde ser re-
calcada, a fim de que a menina se transforme em mulher, e de 
que a zona erógena condutora se desloque do clitóris para a 
vagina (26). Veremos o quanto essa idéia primeira vai criar difi-
culdades quando Freud, em 1931 e 1932, tentar fundar uma 
teoria geral da feminilidade e de uma hipotética "sexualidade 
feminina". Mas a tese de uma sexualidade masculina a ser re-
calcada na menina permite-lhe desenvolver a teoria do recal-
que e operar uma primeira elucidação da neurose histérica. Com 
efeito, se o sintoma é retorno do recalcado, o sintoma histérico 
deverá ser considerado, na mulher, como o retorno da sexuali-
dade masculina de sua infância. É isso que Freud vai adiantar 
em 1909 em suas "Considerações Gerais sobre o Ataque Histé-
rico" (27). A lógica da trajetória assim engajada levanta-lhe, 
entretanto, uma objeção. Se a libido é só masculina, devendo, 
pois, ser recalcada na mulher, como poderia esta última levar 
uma vida sexual de outro modo que não através do substitutivo 
oferecido pela crise histérica? Ou, em termos mais gerais, exis-
tiria algum outro caminho para as mulheres que não o da histe-
ria (e da frigidez)? É sem dúvida para contornar essa objeção 
que Freud vai modificar, e mesmo dividir, seu conceito de libido 
— mantendo, ao mesmo tempo, sua unidade de princípio — 
introduzindo duas distinções essenciais que lhe permitem situar 
dois pólos organizadores da libido que, sem serem idênticos a 
uma oposição masculino-feminino, esboçam, no entanto, uma via 
para se conceber uma sexualidade mais tipicamente feminina. 

A primeira dessas distinções decorre da oposição primária 
entre atividade e passividade: é a atribuição à libido única de 
dois objetivos, dois modos de satisfação diferentes, dos quais 
um corresponderia mais ao caráter masculino e o outro ao cará-
ter feminino. Em suma, a libido é única, mas conhece dois mo-
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dos de gozo: ativo e passivo. A questão da sexualidade feminina 
se revela a partir daí mais complexa do que parecia nas primei-
ras abordagens da histeria: não se trata apenas de recalque ou 
não-recalque da libido, mas do antagonismo entre duas vias de 
satisfação. Se o postulado da unidade da libido permanece into-
cado no desenvolvimento da obra freudiana, a afirmação de sua 
masculinidade primordial vai ser consideravelmente alterada pela 
postura em evidência de um gozo passivo que afeta a criança na 
sua relação primeira com a mãe. Em conseqüência, o problema 
da feminilidade se verá recolocado nesses termos: a menina, 
como o menino, deve rejeitar esse gozo passivo e se separar da 
mãe para ingressar no Édipo, mas é necessário que ela volte a 
ele mais tarde para assumir seu destino propriamente feminino. 
Em outras palavras, tudo se passa como se uma sexualidade pro-
priamente feminina fosse tributária de um fracasso do recalque 
no qual se constitui o Édipo. 

A segunda distinção que Freud vai introduzir em seu con-
ceito de libido tem por objetivo resolver duas finalidades: a des-
montagem do mecanismo da psicose e a elucidação da sexuali-
dade feminina. Trata-se da polaridade introduzida em 1914 (28), 
entre libido do ego e libido objetai. Assim, embora permanecen-
do única, a noção freudiana de libido se divide não apenas a 
nível de seu modo de satisfação, mas também a nível do tipo 
de objeto sobre o qual se apóia essa satisfação. Essa distinção 
é complexa e torna-se ainda mais essencial atravessá-la na medida 
em que ela é subjacente ao problema que Freud vai levantar em 
1932 no fim de seu artigo "A Feminilidade": o da escolha obje-
tai feminina e do narcisismo mais acentuado do qual a mulher 
daria provas nessa escolha, tendo por conseqüência sua maior 
necessidade de amor. Impossível, em todos os casos, dar conta 
da particularidade da homossexualidade feminina se não se me-
dir o alcance dessa bipolaridade. 

Da diferença dos sexos à divisão do sujeito 
Um outro deslocamento fundamental em torno do enigma da 
feminilidade se opera a partir do termo "diferença sexual". Freud 
constata que a diferença de órgãos apresentada pela anatomia 
do corpo humano não se significa, ao nível do inconsciente, como 
uma divisão entre dois sexos. Assim, a partir da recusa primor-
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dial da noção fliessiana de bissexualidade, Freud chegará — em 
vez de se apoiar numa clivagem entre dois sexos — a inscrever 
a divisão que se introduz, com a sexualidade, no Ich, no pró-
prio sujeito do inconsciente.* Para atingir essa Ichspaltung, essa 
cisão do sujeito do inconsciente — sobre a qual, como diz Lacan, 
ele deixa cair a pena (29) — Freud atravessa uma série de opo-
sições. Acabamos de evocar aquelas que se organizam entre ativi-
dade e passividade, ou entre libido do ego e libido do objeto. 
Mas vem se acrescentar uma outra polaridade, cujas primeiras 
tentativas de formulação podem ser observadas desde o texto de 
1907 sobre a Gradiva de Jensen (30). Trata-se daquilo que se 
passa com o menino, primeiro, e depois com a menina, quando, 
descobrindo a diferença anatômica entre os sexos, devem enun-
ciar o que constitui o sexo feminino enquanto tal. Freud desco-
bre desde logo que, como essa diferença não se traduz a nível 
inconsciente, no lugar de um significante do sexo feminino, surge, 
por exemplo, aquilo de que a Gradiva nos oferece o modelo: um 
pé, orientado no sentido vertical, numa posição incongruente. 

Para esta descoberta, Freud dará a razão no ano seguinte, 
no artigo "As Teorias Sexuais Infantis" (31): o menino não vê 
a falta do membro na menina; ao contrário, afirma que o pênis 
está lá. Em 1922 e em 1923 (32), Freud altera essa primeira re-
presentação: o menino vê a falta do pênis, mas concebe essa 
ausência como o resultado de uma castração. E, em 1924 (33), 
ele traz uma contribuição capital, que nos dá a chave desse pro-
cesso de não-reconhecimento ou de eufemismo (como designamos 
anteriormente): para que o menino veja o sexo feminino como um 
sexo castrado é preciso que ele tenha passado antes por uma 
ameaça da castração que atribui ao sexo feminino. É a isso que 
Freud chama o falo, isto é, o pênis enquanto podendo faltar. 
Em outras palavras, o menino, diante do órgão genital feminino, 
vê alguma coisa, mas o que vê não é um sexo feminino, é a cas-
tração. À partição masculino-feminino que a anatomia sexual pa-
rece colocar como evidência, o saber inconsciente prefere, de 
alguma forma, a oposição não-castrado/castrado. Isso não deixa 
de ter conseqüências para o sujeito desse saber. 

* Em francês, je. Lacan distingue entre os pronomes pessoais je e moi, 
designando pelo primeiro o sujeito do inconsciente e pelo segundo o eu 
enquanto função imaginária. (N. da T.) 
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De fato, em 1927, com o artigo sobre o fetichismo (34), 
Freud dá um passo adiante: descobre que, diante da zona genital 
feminina, alguns sujeitos não se contentam nem com a atitude 
que ele havia descrito em 1908 (ver ali um pênis), nem com 
aquela pela qual ele a substituíra em 1922-24 (ver ali a castra-
ção). Adotam ambas as atitudes ao mesmo tempo. Por um lado, 
constatam a falta de um pênis, c por outro, afirmam que ele 
está presente. Reconhecem c ao mesmo tempo não reconhecem 
a castração — acrescentemos: sem jamais reconhecer o sexo fe-
minino como tal. Para o sujeito fetichista, com efeito, não é o 
sexo feminino que cria problema, mas a castração: e para se 
acomodar a ela, ele pode, enquanto sujeito, cindir-se, vindo assim 
a divisão castrado/não-castrado se produzir no próprio interior 
do sujeito. E Freud conclui esse texto com uma frase enigmática: 
"Estamos finalmente autorizados a declarar que o protótipo nor-
mal do órgão inferior é o pequeno pênis real da mulher, o 
clitóris." 

Vamos nos deter nessa afirmação que dá ao fetichismo uma 
significação que vai bem além da clínica do perverso. De fato, 
se pênis e clitóris são, em essência, fetiches, seria bem possível 
que a clivagem subjetiva pela qual o fetichista se defende esti-
vesse presente em todos os sujeitos. É a esse ponto que Freud 
vai chegar em 1938, em seu artigo " A Divisão do Ego no Pro-
cesso de Defesa" (35). Aí ele afirma que o processo de clivagem 
entre o desejo e o real, ao qual ele havia relacionado, num pri-
meiro tempo, a estrutura da psicose, e que depois observara na 
perversão fetichista, estende-se igualmente ao campo da neurose. 
Essa clivagem aparece, em última instância, como um princípio 
gerai de "trucagem da realidade" (Kniffige Behandlung Das Rea-
litát). A trajetória freudiana culmina, assim, na tese pela qual a 
diferença sexual deve ser procurada menos entre dois sexos do 
que entre duas posições do sujeito. A divisão do Ich — da qual 
neurose, psicose e perversão oferecem as três versões — toma o 
lugar da diferença entre os sexos e vem se somar às divisões 
entre atividade e passividade e entre o eu e o objeto. 

O tornar-se mulher 
Uma quarta grande temática se destaca no trajeto que Freud 
efetua em torno da questão da feminilidade: se não há sexo 
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feminino enuneiável como tal, a feminilidade não pode ser con-
cebida como um ser que seria dado desde o início, mas como 
um se tornar — e um se tornar que, paradoxalmente, se inau-
gura para a menina a partir de seu complexo de masculinidade. 

Essa articulação se encontra em germe desde a primeira 
redação dos Três Ensaios... em 1905, e no artigo "As Teorias 
Sexuais Infantis": a menina tem inicialmente uma sexualidade 
clitoridiana de caráter masculino e torna-se necessária uma onda 
de recalque nos anos de puberdade para deixar aparecer a mu-
lher, expulsando a sexualidade masculina. É sobretudo a partir 
de 1925 que Freud vai desenvolver sistematicamente esta idéia, 
e tentar expor como nasce uma mulher. É, com efeito, nesse mo-
mento, que ele traz à luz o que nomeia como a pré-história do 
complexo de Édipo da menina. Contrariamente àquilo em que 
acreditava na época do caso Dora, Freud propõe, daí por diante, 
que a menina não ama seu pai desde o início, da maneira como 
o menino ama sua mãe: ela é conduzida a isso progressivamente 
através de sua relação com a mãe. Há, então, uma diferença que 
se realiza numa espécie de desenvolvimento: a criança, qual-
quer que seja sua anatomia, é inicialmente sempre menino frente 
à mãe, e é num segundo tempo que uma feminilização, destacan-
do os meninos das meninas, pode se produzir frente ao pai (36). 

O ponto de báscula entre esses dois tempos é fornecido pelo 
impacto diferente que imprime, no menino e na menina, a des-
coberta da castração da mãe: "Enquanto o complexo de Édipo 
no menino se dissolve sob o efeito do complexo de castração, o 
da menina é tornado possível e introduzido pelo complexo de 
castração". E Freud acrescenta: "Essa contradição se esclarece 
quando se pensa que o complexo de castração opera sempre no 
sentido implicado por seu conteúdo: inibe e limita a masculini-
dade e encoraja a feminilidade" (37). 

Em outras palavras, é por efeito do complexo que a menina 
deve se reconciliar com sua anatomia. Isso demonstra o quanto, 
na elaboração freudiana, a feminilidade aparece pouco "natural" . 
Mas como pode o complexo de castração encorajar a emergência 
da feminilidade na menina? O raciocínio que Freud desenvolve 
a esse respeito é complexo e paradoxal. A descoberta da cas-
tração da mãe acarreta, tanto para o menino quanto para a me-
nina, uma desvalorização do personagem materno; além do mais 
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a menina, ao tornar a mãe responsável por sua própria falta de 
pênis, junta a esse desprezo um ressentimento, que se traduz por 
desejo* com relação àquele que tem o pênis. A menina é assim 
levada a se voltar para o pai, portador do pênis, na esperança 
de receber dele aquilo que sua mãe, por natureza, não lhe pode 
dar. Em outros termos, é na medida em que ela quer ter aquilo 
que falta a sua mãe que se torna uma mulher. 

Assim, o tornar-se mulher aparece como um impasse, e Freud 
se resigna a fazer da inveja do pênis o termo insuperável da 
análise de uma mulher. O destino da feminilidade, na doutrina 
freudiana, é problemático. De fato, se, como Freud argumenta 
em seu artigo de 1931 "A Sexualidade Feminina" (38), a menina 
deve, para se tornar mulher, mudar ao mesmo tempo de sexo (39) 
e de objeto, como tal mudança poderia ser assegurada por algo 
que se assenta, no fundo, sobre o desejo de ser como um ho-
mem? Resta então, depois de Freud, alguma coisa a ser eluci-
dada nesse tornar-se mulher que ele coloca como uma espécie 
de transexualidade específica da menina. 

Como os ensinamentos de Jacques Lacan nos permitem dar razão 
ao movimento descrito pela obra freudiana, e eventualmente des-
lindar os impasses aos quais ela chega? 

À fórmula, repetida sem cessar durante os últimos dez anos 
de seu Seminário, segundo a qual "não há relação sexual", sabe-
se que Lacan acrescentava, ao contrário, "relações sexuais, só 
existe isso". Não é, pois, nem a materialidade da conjunção se-
xual, nem a conotação sexual de toda relação, que são postas em 
causa por essa fórmula, mas o fato de que haveria uma relação 
de complementariedade ligando necessariamente homens e mu-
lheres. A sexualidade no ser humano não é a realização de uma 
relação — no sentido matemático do termo. É, ao contrário, a im-
possibilidade de escrever uma tal relação que caracteriza a se-
xualidade do ser falante. Essa tese, sobre a qual voltaremos mui-
tas vezes a seguir, causou escândalo. Entretanto, ela nos aparece 
bem como um enunciado freudiano: é mesmo, diríamos, o enun-
ciado ponto de partida da doutrina freudiana que se encontra 
assim resgatado sob forma axiomática. De fato, ao repudiar o 

* Em francês, envie, que tem o duplo sentido de inveja c desejo. (N. da T.) 
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conceito de bissexualidade no sentido em que Fliess o entendia 
defender, isto é, rejeitando a idéia de que existiria entre os dois 
sexos uma relação de simetria invertida, em espelho, Freud só 
fazia fundar sua trajetória na colocação em suspenso da crença 
na "relação sexual". Esta orientação inicial assumiu todo seu 
valor nos anos 1920-25, quando chegou a demonstrar como o 
sexo se determina, não segundo um dado anatômico, mas segun-
do a relação do sujeito com a castração que revela, não uma 
simetria, mas sim uma essencial dissimetria entre homens c 
mulheres. 

Além disso, Lacan nos diz que "não há significante do sexo 
feminino". Formulada desde seu Seminário sobre As Psicoses, 
essa asserção só faz formular ao nível do significante aquilo que 
Freud já havia observado ao nível imaginário, com "a ignorância 
da vagina". Ainda dessa vez, Lacan nos permite compreender 
Freud: a vagina é ignorada enquanto sexo feminino propriamente 
dito, mas enquanto falo escondido, até mesmo enquanto novo 
seio (40), ela é conhecida até demais. A ignorância da vagina 
significa que ela não é reconhecida como radicalmente Outra com 
relação ao falo. Se não há significante do sexo feminino como 
tal, é que todo significante é, de alguma forma, demasiado com 
relação à ausência que lhe caberia dizer. Mesmo os termos " fu ro" 
ou "nada" só podem evocar os muros que cercam o vazio que 
se esforçam para nomear. 

A afirmação segundo a qual não há libido especificamente 
feminina conduz Freud a recolocar o problema do ponto de vista 
de uma divisão: é bem a mesma libido que anima os homens 
e as mulheres, mas ela se cinde de acordo com seu modelo de 
satisfação (ativo ou passivo) e com seu objeto (libido do objeto 
ou libido do eu). Lacan, por sua vez, recoloca a questão da libido 
feminina, mas puxando-a resolutamente para o lado do gozo: ha-
verá um gozo próprio à mulher? Esta questão, que ele vai enca-
rar de frente em seu Seminário Mais, Ainda, encontra seus fun-
damentos numa divisão introduzida por ele doze anos antes (41), 
e que retoma, ao mesmo tempo em que desloca, a distinção freu-
diana entre satisfação ativa e satisfação passiva: a divisão entre 
dois tipos de gozo — um, interditado pelo significante e ligado 
ao próprio ser, e outro permitido pelo significante e ligado à 
significação fálica. Com isso, Lacan cria um movimento que 
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desloca a questão da feminilidade do campo do sexo para o cam-
po do gozo: a bissexualidade se torna bi-gozo, o problema sendo, 
daí por diante, saber se há um gozo a mais além do gozo masculino. 

Mesmo assim, o deslizamento na obra freudiana da questão 
da diferença dos sexos para a da divisão do Ich se encontra re-
tomado e ampliado por Lacan. É, com efeito, o próprio objeto 
de seu Seminário Mais, Ainda e de seu artigo "UÉtourdit" (42), 
mostrar como o bi-gozo que divide a libido acarreta ao mesmo 
tempo uma divisão do sujeito em duas partes — uma toda fálica, 
e outra não-toda. Assim ele exclui, como Freud, a idéia de uma 
síntese do sujeito em sua relação com o gozar. 

Enfim, quando Lacan enuncia que "A mulher não existe", 
não seria esta uma forma de retomar a tese freudiana segundo a 
qual a feminilidade não é um ser, mas um se tornar? Mas, mais 
do que uma retomada, é uma verdadeira solução para o impasse 
freudiano que assim se esboça. Para abrir as portas a um tornar-
se mulher, Freud se apoiava na divergência de repercussão do 
complexo de castração no menino c na menina. Introduzindo a 
lógica do significante no inconsciente, Lacan permite trazer este 
tornar-se, do horizonte longínquo (e no mínimo hipotético) de 
um desenvolvimento para os efeitos do significante. Mas ele não 
atribui à castração o mesmo valor que Freud, para quem o furo 
do sexo feminino é inteiramente recoberto, inteiramente "eufe-
mizado" pela castração. A menina, na sua doutrina, só dispõe da 
referência à castração para tornar-se mulher. É evidente que essa 
observação não basta, ficando o sujeito, aí, condenado a se deter 
na inveja do pênis. Para Lacan, entre o furo e a castração, a rela-
ção não é de um simples recobrimento. Isso por um motivo que 
a lógica do significante permite estabelecer: o furo não deve ser 
considerado como anterior ao significante que vem nomeá-lo (e 
malográ-lo). O furo não aparece como tal senão pelo significante 
que recorta suas bordas e o produz como seu exterior. O signi-
ficante, em outras palavras, não faz só significar, tem também 
como efeito o relançamento: o falo não camufla o furo, fá-lo 
surgir como seu mais além. Este paradigma, que nos oferece uma 
nova chave para a leitura do complexo de castração, Lacan o 
exprime lindamente no início do Livro XI de seu Seminário: "On-
de está o fundo? É a ausência? Não. A rutura, a fenda, traço 
da abertura, faz surgir a ausência — como o grito não se perfila 
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sobre o fundo do silêncio, mas ao contrário, fá-lo surgir como 
silêncio" (43). Se for seguida essa indicação — que delimita o 
significante em sua função criadora — o falo e a castração não 
mais se colocam como obstáculos à feminilidade, mas, ao con-
trário, como as condições para toda a feminilidade possível. 

Notas 

1. O pré-histórico, vamos vê-lo surgir, ou ressurgir, a propósito da fe-
minilidade, quando Freud sublinhar a importância para as mulheres 
da relação primordial com a mãe. 

2. Cf. PERRIER e GRANOFF, le Désir et le féminin, Aubier-Montaignc. 
3. PIERRE GUIRAUD, Dictionnaire érotique, Payot. 
4. S. FREUD, "Sobre as Teorias Sexuais das Crianças". Edição Standard 

Brasileira, Imago, vol. IX, 1972. 
5. Será sublinhado na elaboração do "Projeto para uma Psicologia 

Científica", em 1895, que a percepção, segundo Freud, é organizada 
pelas representações. 

6. No artigo de 1923 sobre "A Organização Genital Infantil", ESB, 
Imago, vol. XIX. 

7. "A vagina assume agora o valor de abrigo do pênis, ela sucede ao 
seio materno". 

8. Desenvolveremos esse ponto mais adiante. 
9. Lembremo-nos de que é a instâncias de seu pai que a jovem Dora vai 

consultar Freud. 
10. S. FREUD, "Fantasias Histéricas e Sua Relação com a Bissexualidade", 

ESB, vol. IX, Imago. 
11. S. FREUD, "Algumas Observações Gerais sobre Ataques Histéricos", 

ESB, vol. IX, Imago. 
12. J . LACAN — "...ou pire", Seminário inédito. 
13. J. LACAN — O Seminário, livro XX, Mais, Ainda, Jorge Zahar, 1985. 
14. J. LACAN — VÊtourdit, Scilicet n.° 4, Le Seuil. 
15. S. FREUD, "Análise Terminável e Interminável", ESB, vol. XXIII . 

Imago. 
16. Depois da redação deste texto — que foi inicialmente difundido sob 

forma de seminário — surgiu a notável obra de P. L. ASSOUN 
Freud et la Femme (Calmann-Lévy). O autor acentua ali a nuance 
entre voto e desejo, a ponto de edificar com isso a tese de uma 
oposição radical, na mulher, entre o registro do querer e o do desejo. 
Vamos acompanhá-lo nesse terreno. 

17. É pelo termo "deriva" que Lacan se propõe a traduzir o termo freu-
diano "Trieb", comumente substituído por "pulsão". 

18. Ver O. MANNONI, "L'Analyse originelle", Clejs pour Vimaginaire ou 
1'autre scène, Le Seuil; e S. ANDRÉ, "Wilhelm Fliess", Ornicar? 
n.° 30. 
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19. S. FREUD, "Esboço de uma Psicanálise". ESB vol. XXIH c cartas 
n.° 80, 81, 85, 145 e 146. 

20. Por exemplo, nos "Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade" 
(1905), no artigo "Fantasias Histéricas e sua Relaçáo com a Bisse-
xualidade" (1908), em "Uma Criança é Espancada ' (1919) em "Al-
gumas Conseqüências Psicológicas da Distinção Anatômica entre os 
Sexos" (1925), em "O Mal-Estar na Civilização" (1930), em "Sexuali-
dade Feminina" (1931), em "Análise Terminável e Interminável" 
(1937). 

21. "É impossível demonstrar uma relação tão estreita entre o hermafro-
ditismo psíquico, hipotético, e o anatômico, já provado. ( . . . ) Deve-
se, portanto, reconhecer a verdade que a inversão e o hermafroditismo 
somático são totalmente independentes um do outro". 

( . . . ) 
"A teoria da bissexualidade foi definida da forma mais grosseira 

por um porta-voz dos invertidos masculinos: 'um cérebro feminino 
num corpo masculino'. Mas nós não sabemos o que caracteriza o 
cérebro feminino. ( . . . ) Não obstante, duas idéias são mantidas para 
nossa explicação da inversão: em primeiro lugar, uma disposição 
bissexual está de certa forma relacionada com a inversão, embora 
não saibamos em que consiste essa disposição, além de sua estrutura 
anatômica. E em segundo lugar, estamos diante de distúrbios que 
afetam a pulsão sexual no curso de seu desenvolvimento". (FREUD, 
Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, ESB, vol. VII, Imago, 
ps. 142 a 144.) 

22. "É essencial compreender claramente que os conceitos de "masculino" 
c "feminino", cujo significado parece tão inequívoco às pessoas co-
muns, estão entre os mais confusos que ocorrem na ciência. É pos-
sível distinguir pelo menos três usos. "Masculino" e "feminino" são 
usados por vezes no sentido de atividade e de passividade, por vezes 
num sentido biológico e por vezes, ainda, num sentido sociológico. 
O primeiro desses três significados é o essencial e o mais útil na 
psicanálise. ( . . . ) " S. FREUD, Três Ensaios sobre a Teoria da Se-
xualidade, ESB, vol. VII, Imago, p. 226. Esta nota foi acrescentada 
em 1915. 

23. S. FREUD, "Novos Comentários sobre as Neuropsicoses de Defesa", 
ESB, vol. III , Imago. 

24. S. FREUD, "Os Instintos e suas Vicissitudes", Metapsicologia, ESB, 
vol. XIV, Imago. 

25. S. FREUD, Manuscrito E, ESB, vol. I, Imago. 
26. S. FREUD, Três Ensaios..., ESB, vol. VII , Imago, p. 228. 
27. S. FREUD, "Algumas Observações Gerais sobre Ataques Histéricos", 

ESB, vol. IX, Imago. 
28. Ver "Sobre o Narcisismo: Uma Introdução", ESB, vol. XIV, Imago. 
29. S. FREUD, Die Ichspaltung im Abwerhrvorgang, G. W. XVII. 
30. S. FREUD, "Gradiva" de Jensen, ESB, vol. IX, Imago. 
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31. S. FREUD, "Sobre as Teorias Sexuais das Crianças", ESB, vol. IX, 
Imago. 

32. Sucessivamente, no artigo sobre "A Cabeça da Medusa" e naquele 
sobre "A Organização Genital Infantil". 

33. No artigo sobre "A Dissolução do Complexo de Édipo", ESB, vol. 
XIX, Imago. 

34. S. FREUD, "Fetichismo", ESB, vol. XXI, Imago. 
35. S. FREUD — "A Divisão do Ego no Processo de Defesa", ESB, 

vol. XXIII , Imago. 
36. Sabe-se o quanto Freud pôde hesitar na questão da feminilização do 

filho diante do amor do pai, como efeito do complexo de castração. 
37. S. FREUD, "Algumas Conseqüências Psíquicas da Diferença Anatô-

mica entre os Sexos" (1925), ESB, vol. XIX, Imago. 
38. S. FREUD, "Sexualidade Feminina", ESB, vol. XXI, Imago. 
39. No ano seguinte, em seu texto sobre "Feminilidade", Freud dirá cate-

goricamente que a menina é um menino. "Novas Conferências Intro-
dutórias sobre a Psicanálise", ESB, vol. XXII, Imago. 

40. Como a referência de Freud no final de seu artigo sobre "A Organi-
zação Genital Infantil", ESB, vol. XIX, Imago. 

41. Ver J. LACAN, "Subversion du sujet et dialectique du désir dans 
1'inconscient freudien", Ecrits, le Seuil. 

42. J. LACAN, "L'étourdit", Scilicet 4, Le Seuil. 
43. f. LACAN, O Seminário, Livro 11, Os quatro conceitos fundamentais 

da psicanálise, p. 28. 



capítulo 2 

A Ciência Paranóica 
da Relação Sexual 

No ponto de origem da elaboração freudiana referente à mulher 
está, pois, o significante "bissexualidade". Mas este termo não 
assume seu verdadeiro alcance — de fascínio e rejeição ao mes-
mo tempo — senão no contexto em que Freud é levado a medir-
se com ele, ou seja, nesse drama inicial da psicanálise que se 
desenrola na relação entre Freud e seu amigo Fliess, de 1887 a 
1902. Essa relação deve ser observada como uma autêntica trans-
ferência (1): o laço entre os dois homens é tecido menos em 
razão de suas qualidades respectivas do que em função de uma 
certa relação ao saber que, por tomar a sexualidade como meta, 
se transforma em relação amorosa, na qual cada um se apaixona 
por aquilo que supõe no outro. 

Ao se encontrarem, no outono de 1887, eles ainda não pro-
duziram nenhum trabalho decisivo, mas têm em comum um pode-
roso interesse pela sexualidade que os leva à convicção de que é 
ali que se encontra a causa das moléstias que tratam. Esse encon-
tro é fruto do acaso: Fliess, rinolaringologista de Berlim, veio 
fazer uma temporada de estudos em Viena, e Breuer aconselhou-o 
a seguir os cursos de neurologia de Freud. Sua relação começa 
por trocas de clientela, torna-se progressivamente muito amigá-
vel e vira idílio por volta de 1895. Nessa época, Freud encon-
trou em Fliess uma verdadeira direção-, confessa-lhe: "Se te es-
crevo tão raramente, é unicamente porque escrevo muito para 
ti" (2), ou lhe confia que foi ao tentar lhe comunicar as teses 
que elaborou em seu esboço do "Projeto de uma Psicologia Cien-
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tífica" que as coisas se esclareceram para si mesmo (3). Fliess 
ocupa, então, para Freud, o lugar daquele que o faz falar, e que 
pode saber aquilo que ele, Freud, procura formular em seus tra-
balhos. Certas passagens da correspondência confirmam, aliás, o 
saber universal que Freud lhe atribui. A decepção será, por isso, 
mais pesada quando, alguns anos mais tarde, Freud se der conta, 
notadamente a propósito de sua descoberta do Complexo de 
Édipo, de que Fliess nada entendera de suas preocupações. Esse 
saber suposto instala Fliess na posição do Outro, que se presta 
aos mal-entendidos do amor e às ilusões do narcisismo, pois que 
aquilo que Freud dele recebe, ou acredita receber, jamais é outra 
coisa senão sua própria mensagem sob uma forma invertida. 

Nota-se, por outro lado, que essa relação é marcada por uma 
singular exclusão das mulheres, a começar pelas suas próprias. 
"Esconda este manuscrito de sua jovem esposa", recomenda Freud 
ao confiar a Fliess seu Rascunho B (4). Seus encontros — a que 
eles chamavam seus "congressos" — eram sempre realizados na 
ausência de suas mulheres. E é sabido, graças à curiosidade de 
Max Schur, que se estas tinham sido assim afastadas de sua ami-
zade é porque estavam, ou haviam estado, na origem de graves 
complicações entre eles (5). 

Essa relação exclusiva atinge seu ponto culminante em 1895; 
mas o apogeu do idílio é também o momento em que reina o 
maior mal-entendido entre Freud e Fliess. Freud, aprisionado no 
amor de transferência, está então completamente cego para uma 
série de discordâncias cuja emergência, no decorrer dos anos se-
guintes, vai separar progressivamente os dois homens. Durante 
os anos de 1895 a 1898, de fato, as dissensões vão surgir e se 
acumular. Freud tentará negá-las ou abafá-las, mas a partir de 
1900 não poderá mais dissimulá-las e, depois de seu encontro 
em Achensee, durante o verão de 1900, vai se tornar claro que 
a ruptura é inevitável. 

Sobre o quê se constrói a aliança entre Freud e Fliess, e 
pelo quê essa aliança será depois rompida? Para compreendê-lo, 
é preciso que nos interessemos pelo personagem de Fliess e pelas 
concepções que fizeram dele, ao menos por algum tempo, aos 
olhos de Freud, um "especialista universal" ou "o Messias" (6) 
encarregado de resolver as dificuldades de suas primeiras ten-
tativas. 
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|ii o dissemos, é a convicção de que a causa das afecções 
nxitluis deve ser buscada na sexualidade que sela o encontro dos 
iluii, homens. Mas é necessário ainda avaliar a significação que 
uni c outro atribuíam a essa palavra, "sexualidade", e mais es-
picinlmente a idéia que ambos sustentavam de uma bissexuali-
ilnilc originária. 

É espantoso que a leitura da obra de Fliess, As Relações 
filtre o Nariz e os Órgãos Genitais Femininos Apresentadas Se-
cundo suas Significações Biológicas (7), revele a estrutura de um 
delírio paranóico, ainda que disfarçado sob a aparência de um 
discurso pseudocientífico. É mais surpreendente ainda que Freud, 
que foi no início de 1896 o primeiro leitor desse manuscrito, não 
encontre quase nada a criticar nesse "nariz-sexo", como ele o 
diurna. Pelo contrário, faz-lhe grandes elogios, louvando "o enca-
deamento luminoso" das idéias e "as novas explicações" que ali 
MÍO expostas, e conclui: "não precisei corrigir nada" (8). Ele se 
deixa seduzir completamente pelas teorias orgânicas de Fliess, 
já que, na mesma carta, parece de repente admitir uma explica-
ção da neurose de angústia que se opõe, no entanto, à teoria do 
recalque que começara a elaborar dois anos antes (9). 

O livro, beneficiando-se assim do imprimatur de Freud, será 
publicado em 1897. Expõe os fundamentos de um sistema que, 
a partir de uma prática médica minúscula, vai se elevar até cons-
truir uma teoria universal da natureza e decifrar o segredo dos 
grandes mistérios da vida e da morte. 

Fliess parte do nariz: é ali que se localiza sua certeza fun-
damental (10). Seu livro começa por esta frase, cuja grandilo-
qüência não nos deve esconder o valor de verdadeira descoberta 
que ela tem para o autor: "No meio do rosto, entre os olhos, 
a boca e as formações ósseas do cérebro anterior e médio, existe 
o nariz". Este nariz constitui para Fliess nada menos que o espe-
lho do sexo feminino: ele constatou que certas partes do nariz 
se encontram alteradas quando da menstruação, esta última se 
manifestando nele por congestão, aumento da sensibilidade ao 
contato ou tendência ao sangramento. Ele chama, então, a essas 
partes, as "localizações genitais do nariz" e, já que elas incham 
durante a menstruação, designa aí verdadeiros corpos eréteis, "ab-
solutamente semelhantes", escreve, "aos que se encontram, por 
exemplo, no clitóris" (11). 
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Essa relação entre o nariz e o sexo feminino se manifesta, 
de acordo com Fliess, por sangramentos de substituição que se 
produzem em lugar das regras. Deduz daí sua prática médica, 
que consiste em intervir no nariz (por cocainização e cauteriza-
ção, especialmente) para suprimir os distúrbios dismenorréicos 
— aquilo que ele chama de forma nasal da dismenorréia. Ob-
serva-se igualmente essa relação de simetria invertida no decor-
rer da gravidez, quando um "efeito da congestão menstrual sobre 
o nariz" vai parecer tanto menos surpreendente na medida em 
que o sangramento menstrual uterino não se produz mais e que, 
em conseqüência, o processo de menstruação fica privado de 
sua saída normal. 

Assim a menstruação constituiria o processo regulador do 
ritmo da vida e da morte. E o parto se torna "a grande menstrua-
ção", que libera, num único fluxo, as regras retidas durante nove 
meses. É acompanhado, além disso, por uma série de sinais na-
sais — entumescimento e cianose — correspondência que é ainda 
verificada pelo que ele denomina "a dismenorréia nasal do nas-
cimento", ou seja, as dores de contração, que considera um au-
têntico problema menstrual (o qual se pode então remediar, como 
qualquer dismenorréia, pela cocainização do nariz). É a partir 
dessa equivalência entre gravidez e menstruação que Fliess vai 
introduzir sua segunda idéia fundamental , a do período: o co-
meço' das contrações será separado do último sangramento mens-
trual por um intervalo de x dias, que será um múltiplo do inter-
valo da menstruação, ou x.28 dias (12). 

Mas se o processo de menstruação não se interrompe du-
rante a gravidez — quando, à falta de sangramento uterino, ma-
nifesta-se por congestões ou sangramentos do nariz, ou por con-
trações — também não cessa com a menopausa, quando, diz 
Fliess, vêem-se aparecer os primeiros sinais de uma "menopausa 
de mecanismo nasal" (13). Deve-se deduzir daí que a menstrua-
ção é um processo que ultrapassa os limites que lhe são atribuí-
dos habitualmente, ou seja, o período durante o qual a mulher é 
capaz de procriar. Ela os ultrapassa de tal maneira que Fliess 
não tardará em encontrar seus traços nos próprios homens. Ele 
colecionará uma "quantidade de observações de homens que são 
afetados regularmente por sangramentos nasais por ocasião do 
coito" (14). 
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A essa altura — que se situa mais ou menos na metade do 
h vm as concepções de Fliess assumem o aspecto de uma sis-
i. nwili/.ução universal. Tendo partido do fenômeno da menstrua-

iu feminina, da qual pretendia ter isolado uma manifestação na-
il o que Freud mais tarde chamará de um "deslocamento" 

ele vai agora ampliar o alcance desse fenômeno a todo o 
universo. Já o destacou do sangramento menstrual uterino, assi-
milando o parto à menstruação; prossegue essa extensão refe-
i Indo às manifestações menstruais uma série de dores nevrálgicas 
. iilecções diversas como angústia, asma, enxaquecas, urticária, 
licmorróidas, diabetes, apoplexia, crescimento dos dentes e, final-
mente, o desenvolvimento da aquisição da linguagem (15). Ao 
mesmo tempo, separa a menstruação do sexo feminino sublinhan-
do nos homens uma série de fenômenos análogos, o que o leva, 
llnulmente, a falar em regras dos homens (16). Ainda um passo 
mliante e ele concluirá sua obra inscrevendo a menstruação para 
iilém dos limites do humano, anunciando uma monografia com-
pleta que tratará dessa questão "no homem, no animal e nas 
plantas" (17). 

Se essas extensões múltiplas da noção de menstruação são 
possíveis, é que a idéia de periodicidade, que era inicialmente 
apenas uma característica da menstruação, assumiu tamanha im-
portância que se tornou a noção principal, absorvendo completa-
mente a idéia da menstruação. Uma espécie de inversão se pro-
duz ao longo do desenvolvimento de Fliess: no começo a mens-
I inação é o principal e a periodicidade o acessório; no fim, a 
menstruação não é mais que um sinal da periodicidade. De "tudo 
o que é menstrual é periódico", ele chega a " tudo o que é perió-
dico é menstrual". Atinge-se então a concepção grandiosa de um 
universo regulado — é o caso de se dizer — pela menstruação. 
Com efeito, se o dia do parto, e portanto do nascimento, é de-
terminado por esses períodos (de 28 ou 23 dias, vamos precisar 
essa distinção mais adiante), o dia da morte também deve sê-lo, 
bem como o ritmo de desenvolvimento dos tecidos e das fun-
ções (inclusive a da fala), a ocorrência das moléstias, etc. O autor 
dedica mesmo duas páginas de sua obra a sustentar que se Napo-
Ieão perdeu as batalhas de Dresden e de Borodino é porque, em 
suma, ele estava com as regras naquele dia. . . (18). 
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Assim a lei dos períodos aparece a Fliess "como sendo uma 
verdadeira lei natural" (19). Mas qual é o objeto que se acha 
regulamentado por essa lei? É, diz Fliess, a toxina sexual, subs-
tância e princípio único, tanto da vida como da morte. Ele cons-
trói sobre essa base uma teoria da angústia que seria interessante 
comparar com aquela que Freud tenta estabelecer na mesma épo-
ca; segundo Fliess, a angústia não faz senão manifestar, por 
descargas, o acúmulo de toxina sexual não dispendida pela vida 
normal (20). 

Temos, pois, um princípio universal: "isso flui", e a regu-
lação periódica desse fluxo, uma enumeração de suas vias nor-
mais ou substitutivas (o nariz desempenhando o papel de des-
carga privilegiada mediante sua relação especular com o sexo fe-
minino), e a substância, o fluido que provoca essas manifesta-
ções: a toxina sexual, que se situa para além da vida e da morte, 
já que sua descarga periódica começa por construir o organismo 
e acaba por destruí-lo (21). Resta descobrir de onde vem essa 
toxina e explicar como ela pode circular pelo corpo. É a isso que 
Fliess dedica o último capítulo de seu livro — que não seria 
indigno de figurar nas Memórias do Presidente Schreber (22). Ao 
mesmo tempo em que localiza a produção da toxina sexual na 
tireóide, Fliess dá a entender que sua teoria supõe uma espécie 
de nivelamento nervoso entre uma série de órgãos tão diversos 
quanto os órgãos sexuais no sentido estrito, o nariz, a hipófise, 
as amígdalas e . . . os músculos oculares do recém-nascido, todos 
colocados sob o controle daquilo que ele denomina em dado 
momento "as irradiações menstruais" (23). 

Mas o ponto mais importante — e também o mais obscuro 
— de toda essa construção é a bipartição dos períodos em séries 
femininas de 28 dias e séries masculinas de 23 dias. Uma leitura 
atenta da obra não permite encontrar verdadeira justificativa para 
esse dualismo, pelo qual Fliess acredita demonstrar o fundamento 
bissexual do ser humano. É um postulado que ele introduz empi-
ricamente para resolver certas dificuldades que se apresentam em 
seus casos clínicos (24), e que só explica mais adiante, quando 
volta a ele, declarando de maneira sibilina que "as oposições de 
cifras devem também corresponder a diferenças sexuais mais 
profundas" (25). Parece que essa distinção entre dois tipos de 
períodos — de 28 e 23 dias — e sua qualificação de séries femi-
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ninas c séries masculinas tenha sido imposta, dentro da lógica 
du obra, pela necessidade de assegurar a tese central do delírio 
de Fliess: é a mãe que, transmitindo seus períodos à criança, 
vai determinar o sexo desta. Existe entre a criança e sua mãe 
uma "co-vibração" (26), que emerge da própria lei da natureza. 
I aí que se pode captar a emergência da psicose na exposição 
de Fliess: toda essa ciência sexual tem como objetivo provar que 
0 processo periódico — ou seja, aquilo que detém o lugar de 
1 ei do universo — é transferido da mãe à criança, sem interven-
ção de terceiros. Ora, exatamente na mesma época, em 1896-1897, 
Freud se questionava igualmente quanto àquiio que se transfere 
da mãe à criança, mas em termos bem diferentes, já que sua idéia 
primeira era a de uma transferência de gozo sexual por via da 
sedução que exerce sobre a criança a mãe ou a nutriz. 

Fliess estabelece finalmente uma teoria em que, da filiação 
;i determinação de sintomas, tudo vem apenas da mãe, à qual 
u criança permanece ligada, mesmo para além da vida intra-ute-
rina, por uma "co-vibração" animada pelas "irradiações mens-
truais". Em outras palavras, o pai é absolutamente dispensável: 
hasta, para que o sistema se perpetue, que tenha havido um dia 
uma mãe originária, e a lei universal do "isso flui". Ora, o nome 
de Fliess, na língua alemã, evoca imediatamente o verbo fliessen 
(fluir) ou o substantivo Das Fliessen (fluxo). A partir daí não é 
abusivo concluir que, por essa construção, Wilhelm Fliess não 
procura senão fazer de seu nome o próprio nome da lei que go-
verna a ordem do Universo — trajetória que se deixa facilmente 
comparar ao esforço delirante do Presidente Schreber (27). O 
fluxo periódico de uma misteriosa substância sexual viajando pelo 
corpo entre nariz e sexo e passando por toda uma série de órgãos 
que ela faz alternadamente inchar e murchar, não é, no fim das 
contas, nada mais que uma metáfora delirante do falo, ou seja, 
daquilo que poderia regular ò desejo todo poderoso da mãe. 

É importante destacar os princípios dessa teoria paranóica 
da relação sexual, pois só em oposição a ela é que Freud pôde 
formular as regras da estrutura do inconsciente. Com efeito, foi 
apenas se desprendendo da sedução exercida pela ciência sexual 
paranóica que ele pôde empreender uma clínica psicanalítica da 
histeria (onde a questão da bissexualidade aparece sob um ân-
gulo totalmente outro). E foi só mantendo a idéia central da au-
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sência de relação sexual que ele pôde sustentar a psicanálise em 
face de todas as dissidências pelas quais a ciência paranóica ten-
dia a retornar. Pois a concepção fliessiana da bissexualidade se 
articula numa seqüência de argumentos ou de postulados funda-
mentais que serão encontrados, total ou parcialmente, em cada 
um dos dissidentes do freudismo. Vamos resumi-los em alguns 
pontos: 

1) Para Fliess a determinação dos dois sexos é dada de saí-
da: a diferenciação biológica é suficiente para dar conta do fenô-
meno sexual. 

2) Os dois sexos estão ligados por uma relação de simetria: 
cada um contém o outro a título de recalcado. Fliess levará essa 
concepção às suas mais extremas conseqüências pouco depois da 
aparição de sua obra sobre o Nariz. . . já que, a partir de 1897, 
substituirá a palavra "bissexualidade" por "bilateralidade", assi-
milando a diferença sexual à oposição esquerda-direita. 

3) Por outro lado, os dois sexos se encontram na realidade 
confundidos pelo princípio unitário que afeta a ambos: a lei 
universal da menstruação periódica, ultrapassando o sexo e o 
indivíduo, tem por resultado integrar o sexo à Natureza, uni-lo 
ao ritmo do mundo. 

4) A sexualidade, a partir de então, se destaca das condi-
ções impostas pela singularidade do desejo, para ser reconduzida 
à realização automática da espécie eterna. Assim, sexualidade e 
reprodução são reconciliadas. 

5) Outra conseqüência: a noção de bissexualidade — cada 
sexo é portador do outro sexo, e cada ser recebeu da mãe duas 
periodicidades, uma dominante e outra recalcada — significa 
mais um princípio de harmonia do que a origem, de um desacor-
do: o sujeito, aí, é convidado à miragem de uma totalidade fun-
dada sobre a substância vital única. Na continuação de seus tra-
balhos (28), Fliess sustentará além disso a possibilidade de uma 
reprodução assexuada, ou seja, o princípio da auto-geração. 

6) Enfim, toda essa construção se apóia sobre a foraclusão* 
da instância paterna: tudo é tributário da mãe, com quem a 
criança mantém durante toda sua vida uma relação de resso-
nância harmônica natural que nada pode perturbar. 

* Em francês: forclusion. Empregamos aqui o termo cunhado por MDMag-
no. (N. da T . ) 
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A esta "ciência sexual" Freud vai se opor ponto por ponto, 
nlk-ndo que ninguém mais do que ele foi exposto às seduções 

• xi rcidas pela paranóia sustentada pelo discurso da ciência. Per-
K n rer a elaboração de Freud sob este ângulo único permitiria 
•.cm dúvida observar como ele se consagrou a construir uma res-
posta ao saber paranóico, e, por conseguinte, como dissolveu pa-
lie n temente sua transferência para Fliess. Se retomarmos os seis 
pontos que acabamos de enumerar, vamos perceber, com efeito, 
que cada um deles foi respondido pela doutrina freudiana: 

1) Ao dado biológico dos dois sexos, Freud vai opor a im-
possibilidade de inscrever sua diferença no plano do inconscien-
lc À diferença dos sexos, o inconsciente objeta o primado do falo 

tese que se torna explícita a partir de 1923. 
2) À relação de simetria colocada por Fliess, Freud opõe a 

noção de uma dissimetria essencial entre os destinos do menino 
c da menina (29). 

3) Quanto ao princípio de unidade da lei da menstruação 
periódica, este se poderia comparar ao conceito de libido única, 
se a libido freudiana não constituísse a antítese de uma força 
natural, de vez que ela é fálica; por outro lado, se ela se divide, 
não é entre um pólo masculino e um pólo feminino, mas sim 
entre a atividade e a passividade, ou entre o eu e o objeto. 

4) O primado da espécie sobre o indivíduo é um elemento 
que, em compensação, embaraçou Freud grandemente. Disso são 
testemunhas suas reflexões sobre o soma e o gérmen, ou sobre 
as concepções de Weisman, em "Mais Além do Princípio do 
Prazer" (30). 

5) Outra oposição radical: a concepção da bissexualidade 
cm Freud, por vaga que seja, situa-se de modo inverso à idéia 
de uma harmonia bissexual. A bissexualidade nunca é colocada 
como o índice de uma totalidade possível do indivíduo, mas ao 
contrário, como o fator de um desacordo fundamental . A sexua-
lidade, para Freud, permanece traumática, e, se se pode falar 
de uma bissexualidade psíquica, é no sentido de uma divisão irre-
mediável, da qual a histérica, por exemplo, dá testemunho no 
conflito de fantasias que estruturam seu sintoma (31). 

6) Enfim, será preciso mostrar que o esforço de Freud con-
sistiu principalmente em sublinhar a importância, imaginária e 
simbólica, da função paterna, rompendo assim a ilusão de uma 

null
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relação de ressonância natural com a mãe? Encontramos, aliás, 
uma ilustração disso, pitoresca e cativante ao mesmo tempo, num 
poema que Freud endereça a Fliess em 1899 por ocasião do nas-
cimento de seu segundo filho. Esse texto, divulgado por Max 
Schur (32), contém, num resumo notável, o essencial da res-
posta que Freud oferece à paranóia de Fliess. 

Esta resposta, longe de ser imediata, é o fruto de um esforço 
prolongado: é a obra de toda uma vida e o resultado de uma 
vontade incessante de decifrar o enigma do sexo. A confidên-
cia desse longo combate se esboça na correspondência que Freud 
troca com Jung e com Abraham. A Jung ele diz o quanto a elu-
cidação dos mecanismos da paranóia dependeu da análise que 
pôde efetuar de sua relação com Fliess: foi o comportamento de 
Fliess para com ele, escreve, que o levou à idéia do recalcamento 
da homossexualidade na patanóia (33). Noutra passagem, confia-
lhe o quanto Adler desperta nele a lembrança de Fliess. "as mes-
mas coisas paranóides", escreve (34). Esta lembrança é revivida 
ainda mais facilmente, já que nessa época Freud está imerso 
no estudo das Memórias do Presidente Schreber. Ora, esse tra-
balho constitui para ele uma verdadeira análise de sua relação 
com Fliess, a ponto de se sentir incapaz de julgar se seu estudo 
vale mais do que o simples testemunho que lhe oferece sobre sua 
própria análise: "Meu Schreber está terminado ( . . . ) Contraria-
mente a trabalhos anteriores, estou desta vez absolutamente sem 
julgamento quanto a sua qualidade intrínseca, devido à luta que 
se efetuou, durante sua redação, contra complexos interiores 
(Fliess)" (35). 

Assim, o combate pelo qual Freud se livra da sedução da 
ciência paranóica de Fliess recomeça constantemente. Ele se repe-
te não apenas para o próprio Freud, mas também para cada um 
de seus discípulos e, de modo geral, para cada psicanalista que 
se propõe elucidar o enigma da sexualidade. De fato, se Freud 
pode julgar ter obtido uma vitória com seu estudo sobre a para-
nóia de Schreber (36), a questão não fica inteiramente resolvida, 
pois volta a aparecer na relação que ele mantém com seus discí-
pulos. Já destacamos a associação que ele faz por si mesmo entre 
Fliess e Adler. Pode-se lhe comparar o aspecto passional que 
assume sua relação com Jung, precisamente no momento em que 
termina seu Schreber. Mas o cúmulo é que nesse momento outro 

null
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Kiimde discípulo, o outro grande pilar sobre o qual Freud con-
iiiva poder apoiar-se, Karl Abraham, deixa-se seduzir por Wilhelm 
fliess em pessoa! Assim, numa carta de 11 de fevereiro de 
l ' ) l l (37), Abraham confia a Freud que ficou surpreso, na ob-
•.ci vação de um caso de psicose cíclica, com a existência de pe-
ríodos masculinos e períodos femininos: falou disso a uma cole-
ga, amiga de Fliess, e esta o fez saber, alguns dias mais tarde, 
que Fliess lhe pedia que fosse vê-lo. Esse convite deixa Abraham 
hnstante embaraçado diante de Freud — ele se acha, em suma, 
convocado pelo analista de seu analista! Freud lhe responde, 
pelo retorno do portador, indicando-lhe de maneira extremamente 
firme qual é sua posição a respeito de Fliess, e põe Abraham em 
guarda contra a armadilha que o espreita. Essa carta, testemunha 
do ponto em que Freud se situa com relação a Fliess imediata-
mente após seu estudo de Schreber, merece ser citada: 

"Respondo-lhe pelo retorno do correio a propósito da pas-
sagem de sua carta referente a Fliess, e tomo a liberdade de 
aconselhá-lo, mesmo sem que você o tenha pedido, em outras 
palavras, de lhe indicar qual é a minha posição. Não vejo porque 
você não o visitaria. Você irá travar conhecimento, antes de mais 
nada, com um homem muito notável, fascinante mesmo, e terá 
lalvez, por outro lado, ocasião de abordar cientificamente mais 
de perto o fragmento de verdade que contém, certamente, a teo-
ria dos períodos — uma possibilidade que me foi recusada por 
motivos pessoais. De certo ele tentará afastá-lo da psicanálise (e, 
como ele acredita, de mim) e arrastá-lo para seu caminho. Mas 
estou certo de que você não trairá a nós dois a seu lado. Você 
conhece o complexo dele, e sabe que sou o seu centro; saberá, 
pois, evitá-lo. Você sabe, desde o início, que ele é, no fundo, um 
homem duro, o que eu mesmo levei diversos anos para descobrir. 
Ele é magnificamente dotado para as ciências exatas; durante al-
gum tempo, não tinha a menor idéia da psicologia, no começo 
aceitava ao pé da letra tudo o que eu lhe dizia e agora, com 
certeza, terá descoberto exatamente o contrário" (38). 

Certamente, Abraham aceita o convite de Fliess, e, em seguida 
a sua entrevista, escreve a Freud uma carta que é uma obra-prima 
de denegação e na qual transparece o fundo do problema: fica 
claro, com efeito, que a lucidez que se pode exercer face à fragi-
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lidade científica do sistema paranóico (no caso, a teoria fliessia-
na) não impede de modo algum que se deixe seduzir por ele. 
Abraham quer, antes de tudo, reassegurar Freud: ele não sentiu 
a impressão de fascínio que este lhe havia predito. Acaba, entre-
tanto, por confessar que travou o conhecimento mais precioso 
que poderia ter feito entre os médicos berlinenses (39). Em res-
posta, Freud o coloca mais uma vez em guarda, referindo-se à 
sua própria desventura, quer dizer, à sua própria transferência 
para Fliess: "Não se esqueça de que nós aprendemos sobre ele, 
todos dois, a compreender o mistério da paranóia ( . . . ) já gostei 
muito dele no passado, e por esta razão há muitas coisas contra 
as quais não me acautelei" (40). 

Essa confissão parece encerrar a disputa: a partir desse mo-
mento, Fliess não é mais evocado na correspondência entre Freud 
e Abraham a não ser de maneira incidental e indiferente, para 
assinalar a publicação de uma obra ou seu reconhecimento pela 
Sociedade, em 1914. Silêncio, pois, até setembro de 1925, ou 
seja, três meses antes da morte de Abraham, quando Fliess subi-
tamente reaparece e em tal posição com referência a Abraham 
que Freud só poderá soltar um grito de desespero. Essa troca 
de correspondência, que é uma das últimas entre os dois homens, 
tem lugar logo depois do congresso de 1925, onde — ironia da 
sorte! — Freud apresentara seu estudo "Algumas Conseqüên-
cias Psíquicas da Diferença Anatômica entre os Sexos". Abraham, 
por esta época, está muito doente; ele comunica a Freud a fadiga 
a que se submeteu durante o congresso, bem como suas dificul-
dades respiratórias, e de súbito lhe faz esta confissão: "De resto, 
devo de qualquer forma submeter-me a um tratamento do nariz 
e da garganta com Fliess. Se esta carta já não fosse desmesura-
damente longa, eu gostaria de lhe contar como minha doença 
confirmou de um modo particularmente espantoso todas as idéias 
de Fliess sobre a periodicidade." (41) 

A resposta de Freud é imediata: "Então o que eu temia acon-
teceu ( . . . ) " (42). O que temia ele? Além do enfraquecimento 
psíquico de Abraham, minado pela tuberculose, é sem dúvida sua 
fraqueza com relação a Fliess que, para Freud, assume proporções 
de catástrofe. Pois eis agora Abraham, presidente titular da So-
ciedade que reagrupa os discípulos de Freud, colocado na mesma 
posição, perante Fliess, daquela na qual o próprio Freud se en-
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runtrara há trinta anos, na época em que não recuava diante 
da idéia de ser operado dos cornetos nasais por seu amigo. 

A situação é tanto mais surpreendente quando a comunica' 
çào que Freud apresentou ao Congresso que acaba de se reali-
zar (43) contém diversas teses que atacam violentamente as con-
cepções de Fliess. Freud sustenta ali a idéia, fundamentalmente 
oposta à organologia fliessiana, de que é pelo complexo que o 
ser humano se relaciona com sua anatomia, o complexo apare-
cendo assim como a condição da "natureza" sexuada do humano. 
I xiste aí como que uma fatalidade que persegue Freud e marca 
seu destino com um acento autenticamente trágico. Se ele con-
segue, de fato, à custa de esforço e obstinação, livrar-se da sedu-
ção que exerce sobre ele a ciência sexual de Fliess e dar um 
outro conteúdo à noção primária de bissexualidade, é para ver 
seus melhores discípulos, aqueles a quem tratava como filhos, 
sucumbirem um após outro aos encantos da paranóia. Como se 
o voto que ele havia formulado outrora, quando sua transferên-
cia para Fliess estava em seu apogeu, não cessasse de se realizar: 
"Se você não vê inconveniente, darei a meu próximo filho o 
nome de Wilhelm! Se ele for menina, ela se chamará Anna" . (44) 
Foi Anna, mas o espectro desse filho Wilhelm, que ficou no lim-
bo, voltou outras vezes para buscar o que lhe era devido e apo-
derou-se a cada vez dos melhores filhos de Freud: Adler, Jung, 
Groddeck, Reich, Ferenczi, o próprio Abraham, todos caíram 
um depois do outro no buraco da crença na relação sexual, de 
onde Freud havia saído para fundar a psicanálise. De tal forma 
que ele ficou só, absolutamente só, a se apegar obstinadamente 
à idéia de uma dissimetria dos sexos, até que Lacan o discer-
nisse e retomasse a bandeira da descoberta psicanalítica. 

Notas 

1. Ver S. ANDRÉ, "L'Analyste de Freud", in Ornicar? n.° 30. 
2. Referimo-nos à edição francesa da correspondência Freud-Fliess pu-

blicada em Naissance de la Psychanalyse. Aqui, trata-se da carta de 
23/9/1895. 

3. Op . cit. carta de 20/10/1895. 
4. Op . cit. Rascunho B de 8/2/1893. (Em português, os extratos das 

cartas de Freud dirigidas a Fliess encontram-se no volume I da Edi-
ção Standard Brasileira). (N. da T.)) 

5. MAX SCHUR, La Mort dans la Vie de Freud, p . 264-5. 
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6. La Naissance de la Psychanalyse, carta n.° 13. 
7. W . FLIESS, les Relations entre le nez et les organes génitaux jémi-

nins, na tradução francesa de J. GUIR e P. ASCH, Le Seuil. 
8. La Naissance de la Psychanalyse, carta de 13/2/1896. 
9. Freud, com efeito, escreve aí: "Somente agora começo a compreen-

der a neurose de angústia: o período menstrual é seu protótipo fisio-
lógico: constitui um estado tóxico tendo na base um processo orgâ-
nico. Espero que descubra logo qual é o órgão desconhecido em 
questão (tireóide ou outro)". Naissance de la Psychanalyse, carta de 
1/3/1896. 

10. No sentido em que Lacan situa a certeza como fenômeno elementar 
da psicose. J. Lacan, O Seminário, Livro III, As Psicoses, Jorge 
Zahar Editor. 

11. W . FLIESS, op. cit . , p . 20. 
12. Id . , ibid. , p . 111. 
13. Id . , ibid. , p . 125. 
14. Id . , ibid. , p . 133. 
15. Id . , ibid. , p . 211. 
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17. Id . , ibid. , p . 280. 
18. Id . , ibid. , p . 252. 
19. Id . , ibid. , p . 260. 
20. Id . , ibid. , p . 238-239. 
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em torno da noção de libido e sua inserção no conflito Eros-Tanatos. 
Compare-se também uma outra concepção delirante: a de W. REICH. 

22. D. P. Schreber, Mémoires d'un névropathe, Le Seuil. 
23. W. FLIESS, op. cit . , p . 254. 
24. Id . , ibid. , p . 140 et . sq. Pode-se avaliar aí a fantasia do autor e o 

pouco fundamento de sua "ciência". 
25. Id . , ibid. , p . 266. 
26. Id . , ibid. , p . 214. 
27. Freud, aliás, no momento de seu estudo sobre a paranóia de Schreber, 

estará consciente desse paralelo. Ele dirá a (ung o quanto esse estudo 
o levou a penetrar a estrutura do próprio Fliess (Correspondência 
Freud-Jung, cartas de 1/2/1908 e 18/12/1910); e a Abraham ele vai 
declarar ainda mais nitidamente que foi a partir de Fliess que apren-
deu a compreender o mistério da paranóia (Correspondência Freud-
Abraham, carta de 3/3/1911). 

28. Ver notadamente Der Ablauj das Lebens (O Curso da Vida), que 
FLIESS publica em 1906. 

29. Ver "Algumas Conseqüências Psíquicas da Diferença Anatômica entre 
os Sexos" (1925), e os artigos de 1931 e 1932 sobre a "Sexualidade 
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capítulo 3 

O Encontro com o Inominável 

É na medida em que consegue se libertar da fascinação que lhe 
inspiraram as idéias grandiosas de Fliess que Freud pode abor-
dar o mecanismo do sonho e a estrutura da histeria, e começar 
a decifrar o funcionamento daquilo que ele chama, inicialmente, 
de uma "inteligência inconsciente". Nessa trajetória, um sonho 
de Freud assume valor inaugural, o sonho da injeção feita em 
Irma (1), cuja interpretação testemunha um primeiro distancia-
mento de Freud da "ciência" de Fliess, e, conseqüentemente, tal-
vez, seu primeiro encontro verdadeiro com o mistério da femi-
nilidade. Esse sonho, com efeito, significa para Freud aonde 
acaba o saber que ele supunha em Fliess, e aoirde pode começar 
o seu próprio. 

Irma interrompeu seu tratamento com Freud, recusando a 
"solução" que este lhe propunha. Ele não nos esconde que atri-
buía grande valor a essa cura, sendo a jovem uma de suas ami-
gas, muito ligada igualmente a sua família. Assim, quando seu 
amigo Otto, que foi visitar Irma, lhe diz que ela não vai muito 
bem, Freud entende isso como uma censura. Na mesma noite ele 
escreve, para se justificar, o relato desse tratamento e mais tarde 
tem este sonho, que Lacan comentou de modo notável (2). Nele, 
Irma aparece sofrendo; Freud se inquieta com isso, pergunta-se 
se não terá deixado escapar algum sintoma orgânico, e quer exa-
minar sua garganta. Irma, a princípio resistente, acaba abrindo 
a boca, e Freud percebe então o espetáculo assustador de uma 
grande placa branca e de crostas branco-acinzentadas que têm 
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;i aparência de cornetos nasais. Três colegas chamados a opinar 
desempenham um papel um pouco bufão, um deles concluindo 
seu exame nesses termos: "Não há dúvida, é uma infecção, mas 
não há de ser nada: sobrevirá a disenteria, e o veneno será 
eliminado". Ora, diz o sonho, a origem dessa infecção é conhe-
cida: o amigo Otto aplicou recentemente em Irma uma injeção 
de um preparado de trimetilamina (cuja fórmula, no sonho, Freud 
vê nitidamente impressa em grandes letras), e é provável que a 
seringa não estivesse limpa. 

Uma primeira leitura desse sonho atinge o resultado seguinte: 
f reud percebe que efetivamente negligenciou um sintoma orgâni-
co, mas este é atribuível a Otto (Oskar Rie) que utilizou uma 
seringa suja. Freud se acha então desculpado pelo sonho: não 
é ele o culpado, é Otto, ou então é o Dr. M . . . (Breuer) que apa-
rece aí como um ignorante, ou então é a própria Irma, porque 
recusou a solução que Freud lhe propôs — segundo o raciocínio 
do caldeirão furado (3). 

Mas as associações que Freud nos oferece levam-nos mais 
longe: ao grupo dos três amigos diarréicos se opõe a figura, não 
presente como tal na cena do sonho, mas evocada pela trimetila-
mina, do "outro amigo": Wilhelm Fliess. Fliess havia, de fato, 
comunicado a Freud um certo número de idéias sobre a quími-
ca do processo sexual, especialmente esta: dentre os produtos 
do metabolismo sexual figuraria a trimetilamina. Por outro lado, 
Fliess é ainda evocado pelas bizarras estruturas crespas que Freud 
distingue no fundo da garganta de Irma e que lhe fazem lem-
brar cornetos nasais — estes últimos, segundo Fliess, manifesta-
vam estranhas relações com os órgãos sexuais femininos. E Freud 
acrescenta, mas sem nos revelar mais: "Eu mesmo lhe pedi que 
examinasse Irma para saber se seus males estomacais não eram 
de origem nasal". 

Ora, sabemos hoje que esta última alusão a Fliess comporta 
uma verdadeira censura por parte de Freud, pois conhecemos 
agora a real extensão e a gravidade da intervenção de Fliess neste 
caso. Devemos a Max Schur a revelação dos fatos, cujo relato 
ele encontrou na correspondência inédita entre Freud e Fliess 
no decorrer dos meses de março e abril de 1895 (4). Eis os fatos: 
Freud havia efetivamente pedido o parecer de Fliess a fim de 
verificar se Irma (na realidade chamada Emma) não estava afe-
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tada por alguma patologia nasal. Fliess veio especialmente de 
Berlim, examinou a paciente, sugeriu uma operação e, a pedido 
de Freud, realizou-a ele mesmo em fevereiro de 1895. Ora, pouco 
depois, Irma começou a sofrer de dores incessantes e sangramen-
tos, Freud acabou por se alarmar e a fez examinar de novo, por 
um otorrinolaringologista vienense dessa vez. Este descobriu en-
tão que durante a operação Fliess esquecera nas cavidades nasais 
da paciente uma tira de gaze de cinqüenta centímetros! Foi pre-
ciso novamente operar Irma para lhe retirar essa fonte de infec-
ção. Durante essa segunda intervenção, Irma sofreu uma grave 
hemorragia e perdeu os sentidos — e Freud, que a assistia, sen-
tiu um mal-estar e teve que deixar a sala. Nas semanas seguintes, 
Irma teve ainda que ser operada diversas vezes c sofreu grandes 
hemorragias que a deixaram, por diversas vezes, em estado crítico. 

Citemos aqui o relato que nos faz Max Schur da correspon-
dência de Freud a Fliess a esse respeito: "quando Freud com-
preendeu que Fliess havia cometido um desses 'atos falhos' ci-
rúrgicos, mais comuns do que se pensa, e que havia assim pro-
vocado complicações imprevisíveis, hesitou durante todo um dia 
antes de lhe escrever. Depois do que, enviou uma longa carta. 
Começava por fazer uma descrição realista do 'desvendamento': 
a descoberta da gaze impregnada de tintura de iodo, causa do 
odor fétido, da dor, do sangramento, etc. Seguia-se um solene 
protesto de confiança inabalável em Fliess. Assegurava-lhe de 
que ninguém lhe faria nem poderia fazer censuras, confessava-
lhe que se sentia envergonhado de haver momentaneamente he-
sitado em lhe escrever, e se dizia convencido de que Fliess era 
bastante forte para suportar essas notícias. Freud atribuía seu 
própria mal-estar não ao odor ou à visão do sangue, mas à emo-
ção que o havia acometido quando, num clarão, o conjunto da 
situação lhe havia aparecido" (5). Concluindo, Max Schur julga 
que o desejo realizado pelo sonho da injeção feita em Irma seria 
menos, como o próprio Freud sustenta, o desejo de se desculpar, 
do que o de inocentar seu amigo e preservar dessa forma "sua 
relação positiva com Fliess" (6). 

Mas podemos nos contentar em definir a transferência de 
Freud para Fliess como uma "relação positiva"? Podemos crer 
nos protestos de boa-fé e de amizade que Freud dirige a seu 
amigo? Isso seria negligenciar a outra face da transferência, sua 

null



• iii nutro com o inominável 49 

Ince negativa, da qual Freud talvez nada queira saber ainda, mas 
que o sonho já reconhece: "Sabemos igualmente, de uma manei-
ra direta, de onde vem a infecção ( . . . ) a seringa não estava lim-
pa". Sabemos: isso não indica que, no sonho, o saber já se situa 
do lado de Freud, e não mais do lado de Fliess? Quanto à seringa 
suja, ela só pode significar uma coisa: é o saber que Freud, na 
transferência, supõe em Fliess que se verifica impuro, enquanto 
que Freud, como ele mesmo observa no seu comentário do sonho, 
6 sempre extremamente atento à limpeza da seringa, à pureza de 
seu método terapêutico. Desde então, mesmo se o sonho culpa 
outro que não Fliess — o que, aliás, não implica em que este 
último esteja desculpado — a culpa fundamental que aí se con-
fessa é bem a de Freud. E esta culpa, em última análise, acusa 
sua transferência para Fliess: referindo-se ao saber de Fliess, Freud 
"não leva a sério o bastante seus deveres médicos" (7), não se 
mantém à altura daquilo em que se engajou na cura de Irma. 

É tentador, a partir daí, aproximar deste sonho da injeção 
de Irma um outro sonho de Freud, dito "Autodidasker", que 

apresenta o mesmo tema, mas invertido, na medida em que sua 
análise traz à luz um desejo singular, diz Freud, o de estar erra-
do, e mais precisamente, de estar errado diante do saber de 
Fliess. Trata-se aqui, ainda, de um paciente ao qual Freud hesita 
em atribuir o diagnóstico de neurose; apela, então, para "o mé-
dico por quem ele tem mais respeito e diante de cuja autoridade 
se curva com a maior boa-vontade" (8), quer dizer, Fliess. Este, 
para grande espanto de Freud, descarta a idéia de uma afecção 
orgânica. Freud despede assim mesmo seu paciente alguns dias 
depois, declarando-lhe que nada pode fazer por ele e recomen-
dando-lhe um outro médico. Para sua surpresa, o doente lhe 
confessa então a etiologia sexual de seus sintomas, confirmando 
assim o diagnóstico de neurose. Freud diz se sentir aliviado com 
isso, mas ao mesmo tempo envergonhado: "Devia admitir para 
mim mesmo que meu colega tinha visto mais claro que eu. Re-
solvi dizer-lhe, quando voltasse a vê-lo, que ele tivera razão, e 
eu estivera enganado" (9). 

O esquema desta análise de sonho se aproxima, assim, do 
precedente. Nos dois casos, Freud hesita quanto ao diagnóstico 
a ser dado: neurose ou afecção orgânica. E em ambos os casos, 
se ele deixa ao saber de Fliess a tarefa de intervir, isso não o 
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impede de relatar em seguida suas dúvidas quanto ao bom fun-
damento da intervenção deste último. Fliess se enganou no caso 
de Irma (10) e teve razão no segundo caso; parece, porém, que 
Freud se sente tão culpado num caso como no outro. E a trans-
ferência de Freud atinge aí seu ponto de vacilação. Com efeito, 
em cada um desses sonhos, o motor é o sentimento de culpa de 
Freud. Mas qual o seu fundamento? Será o de ter ousado dis-
cordar do saber que ele supunha em seu amigo Fliess, ou, mais 
fundamentalmente, ter acreditado nesse saber a ponto de fazê-lo 
passar à frente de sua própria intuição ou de seu desejo de ana-
lista? A interpretação pela qual Freud se resolve vai no sentido 
da primeira hipótese: esses sonhos teriam por função preservar, 
do lado de Fliess, o sujeito-suposto-saber. Versão "oficial", diría-
mos nós, mas "oficiosamente" Freud está seriamente empenha-
do em pôr em dúvida esse saber que atribui a Fliess, ê  este mo-
vimento irá conduzi-lo, alguns anos mais tarde, a ver em Fliess 
nada mais que um fantoche no plano do saber, mas também a 
considerá-lo — ele o confessará a Abraham — como um objeto 
sedutor irresistível. Quando, no sonho Autodidasker, o doente in-
tervém, no próprio momento em que Freud vai interromper a 
cura, para dar razão a Fliess, se a vergonha se mistura ao alívio 
experimentado por Freud, é que o doente, por sua admissão, dá 
razão ao desejo de Freud, mais que ao saber de Fliess (11). A 
conclusão desse sonho não é tanto a de que Fliess tenha visto 
certo, mas antes a de que Freud tinha razão em sustentar sua 
tese sobre a etiologia das neuroses. A vergonha que surge então 
só pode ser a de haver cedido a seu desejo, de ter recebido do 
Outro (Fliess) a lição que não lhe ousava dar ele mesmo. 

Se, pois, esse sonho realiza o singular desejo de estar erra-
do, completemos a fórmula, é o desejo de estar errado em supor 
em Fliess um saber que ele não tem e não pode ter, mas que 
Freud já detém sem ainda ousar reconhecê-lo e assumi-lo. Assim, 
esses dois sonhos, para assumir todo seu alcance, devem ser em 
primeiro lugar ressituados no quadro da transferência de Freud 
para Fliess, quer dizer, devem ser lidos em função de sua desti-
nação. Colocados nessa perspectiva, eles nos indicam que a trans-
ferência de Freud atinge nessa época um ponto crítico: o Outro 
em que Freud supõe o saber não é mais um Outro sem falha, 
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mas sim um Outro que pode se enganar, e sobretudo, que pode 
enganar. 

Ora, qual é o objeto do saber que Freud atribui a Fliess? 
A análise desses dois sonhos permite responder sem hesitar: o 
que é a feminilidade. É, pois, quanto a esse ponto fundamental 
que Freud deixa de confiar nas respostas de Fliess. No sonho 
Aulodidasker, as associações de Freud nos remetem a um enca-
deamento de significantes ligados por jogos de anagrama, de subs-
lituição de sílabas ou de inversões, cujo objetivo Freud explici-
ta: "Pode-se resumir tudo isso por "cherchez la femme!" (12). 
Observemos de passagem um detalhe sobre o qual Freud nada 
nos diz: uma palavra ocupa uma posição central na cadeia, o 
significante Breslau, nome de uma cidade, diz ele, onde se casou 
"uma dama a qual éramos muito ligados"; um casamento infe-
liz, já que o fundo do sonho comporta a idéia de ruína pela mu-
lher. Mas o que ele não nos diz é que Breslau é também o nome 
da cidade onde ele tinha realizado com Fliess um "congresso" 
decisivo, onde Fliess lhe havia exposto a evolução de sua teoria 
da bissexualidade em direção à noção de bilateralidade, num 
desenvolvimento que Freud se recusou a avalizar. 

Quanto ao sonho da injeção de Irma, ele é todo construído 
cm torno deste enigma central: " O que é uma mulher?" Para 
formulá-lo com o equívoco que o próprio sonho utiliza, trata-se 
— entre Freud e Fliess — de saber o que se descobre quando 
Irma "abre a boca". Por essa a b e r t u r a — quer se a tome a nível 
anatômico ou a nível do ato da palavra — o sonho já constitui 
uma interpretação, até mesmo uma teoria. Como diz Lacan, "o 
sonho que Freud faz é, enquanto sonho, integrado ao processo 
da descoberta. É assim que ele assume um duplo sentido". (13). 
Com efeito, o que o sonho de Freud constrói, em resposta àquilo 
que se apresenta no fundo da garganta de Irma, constitui em 
si o ponto de partida para uma via de acesso à feminilidade. Pois 
o que Freud descobre quando Irma abre a boca, ali mesmo onde 
Fliess só pode ver infecção, está na origem de três temas que vão 
posteriormente atravessar toda a sua obra, três temas que for-
mam outros tantos fios condutores para apreender a mulher: 
o da realidade do órgão genital feminino e do horror que este 
suscita; o das três mulheres, cujo auge é a mulher como figura 
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da morte (e reciprocamente); e o do umbigo, do não-reconhecível, 
da feminilidade enquanto furo. 

Vamos partir desta passagem do começo do sonho: "Então 
a boca se abre bem e constato, à direita, uma grande placa (bran-
ca, acrescenta o tradutor francês) e, por outro lado, percebo ex-
traordinárias formações crespas que têm a aparência de cornetos 
do nariz, e sobre elas grandes crostas branco-acinzentadas." É 
Lacan quem se lembra de sublinhar, em seu Seminário sobre 
o Eu ( . . .) (14) que esse sonho comporta dois pontos culminan-
tes, o segundo respondendo de alguma forma ao primeiro: esse 
espetáculo assustador do fundo da garganta de Irma é, afinal, 
a emergência da fórmula da trimetilamina. No que se refere ao 
primeiro, Lacan nos diz: "Há ali uma horrível descoberta, a da 
carne que nunca se vê, o fundo das coisas, o avesso da face, 
do rosto, os secretados* por excelência, a carne de onde tudo sai, 
no mais profundo mesmo do mistério, a carne no que ela tem 
de sofredor, no que ela é informe, no que sua própria forma, 
por si mesmo, é alguma coisa que provoca angústia. Visão de 
angústia, identificação de angústia, última revelação do "tu és 
isso" (15). Essa primeira parte do sonho é, pois, uma abertura 
para a imagem horrível da carne bruta, não adornada pela ima-
gem erotizada do corpo. Há ali, diz ele mais adiante, a revela-
ção de "alguma coisa de, para falar propriamente, inominável 
( . . . ) , o abismo do órgão feminino de onde sai toda a vida ( . . .) 
e também a imagem da morte onde tudo vem terminar" (16). 
Para Lacan, a função desse sonho é inicialmente indicar a Freud 
o verdadeiro objeto das queixas de Irma, este objeto que funda 
a verdade de seu sintoma histérico (j$_ na escritura lacaniana). 

a 
Irma, nos diz Freud, "se queixava sobretudo de sensações de 
náusea e de repugnância". Ela se queixa, de fato, de que essa 
alguma coisa inominável surge no lugar de seu corpo, alguma 
coisa que faz com que seu corpo apareça como dessexualizado, 
desfalicizado, reduzido a um estado de carne desfigurada, de 
coisa — de objeto, dirá mais tarde Lacan. Pois a queixa inicial 

* Em francês: secretés. Mantivemos, para traduzir este neologismo de La-
can, a palavra empregada na versão brasileira do Seminário II, de Marie 
Christine Laznik Penot com a colaboração de Antonio Luiz Quinet de 
Andrade. (N. da T . ) 
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ilu histérica visa antes de mais nada um estado: aquele de coisa 
Inra-do-sexo para onde ela se sente transportada no desejo do 
Oulro e que provoca náusea e aversão. Voltaremos a esse ponto. 

Não é notável que Freud, no entanto, não se detenha nessa 
imagem sem nome, nessa emergência do real? O sonho continua, 
ele encontra o caminho que permite ao sonhador não acordar. 
I m que consiste esse caminho? Logo de início o sujeito Freud 
desaparece — e é evidentemente esse eclipse que assegura o 
prosseguimento do sonho — ele não precisa mais medir-se com 
0 real, mas é substituído por um alegre trio composto por Otto, 
1 copold e o Dr. M. Assim se elabora, no próprio seio do sonho, 
um começo de resposta ao real, que vai desembocar na fórmula 
da trimetilamina, ou seja, numa escritura eminentemente simbó-
lica. Lacan comenta assim a importância dessa conclusão: "Tal 
como um oráculo, a fórmula não dá resposta alguma ao que 
quer que seja. Mas a própria maneira pela qual ela se enuncia 
c bem a resposta à questão do sentido do sonho. Pode-se decalcá-
la da fórmula islâmica: Não há outro Deus senão Deus. Não 
há outra palavra, outra solução para seu problema que não a 
palavra." (17) Em suma, a tese que Lacan sustenta por essa 
releitura do sonho é que este se revela, em sua própria elabo-
ração, homogêneo à descoberta psicanalítica e à maneira pela 
qual se constitui o inconsciente: o fato que se diga ou que se 
sonhe se revela aí causado por um real inominável, real que o 
inconsciente tenta delimitar como se bordeja um furo, pelo sis-
tema do simbólico, pela cadeia significante, da mesma forma 
que o saber psicanalítico tenta designar essa instância do real 
com a ajuda de fórmulas ou maternas. Nesse sentido, o sonho 
da injeção de Irma não é apenas uma formação decifrável pela 
psicanálise, mas também um lugar onde se inventa e se põe 
em ato a própria psicanálise. 

E esse sonho, bem além dos acontecimentos que tramaram 
o caso Irma-Emma, elabora a resposta de Freud a Fliess. Fliess, 
que só se interessa pela realidade material da infecção nasal, 
quer encontrar sua explicação na necessidade de escoamento de 
uma toxina sexual também toda ela material (a palavra trime-
tilamina alude à toxina em questão). Fazendo assim, ele passa 
ao largo tanto da dimensão real quanto da dimensão simbólica 
da feminilidade. Além disso, para convencer Freud da justeza 
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dessa abordagem organológiea, chega a ponto de "esquecer" uma 
tira de gaze no nariz de uma histérica, fazendo de modo a ali-
mentar ele mesmo a infecção contra a qual se supõe que lute. 
Freud lhe responde, pelo próprio fato de que sonha, afirmando 
a existência do inconsciente: nessa perspectiva, a trimetilamina 
vale, não como produto da química, mas enquanto fórmula, cifra, 
letra cujo sujeito (Freud, como Irma) se sustenta em face do 
real traumático. Por esse sonho Freud encontra o meio de res-
ponder a Fliess que suas teorias nasais não são mais que cifras 
do inconsciente de um sujeito confrontado com o horror que 
inspira a descoberta do sexo feminino. 

Uma outra temática irrompe nesse sonho, a das três mulhe-
res, cujo final se revela ser a morte. Esse tema é engrenado a 
partir de uma passagem do sonho que evoca tanto a falsidade 
quanto o pudor das mulheres: "Levo-a para perto da janela, 
a fim de examinar sua garganta. Ela manifesta uma certa resis-
tência, como as mulheres que usam dentes postiços. Digo a mim 
mesmo: ela, no entanto, não tem necessidade disso. Então a boca 
se abre b e m . . . " As associações conduzem Freud a evocar ao 
lado de Irma uma de suas amigas íntimas que ele viu ser exa-
minada pelo Dr. M. — este dizia que ela tinha falsas membranas 
diftéricas. Freud, por seu lado, pensa que esta jovem é histérica, 
mas que ela não desejará vir consultá-lo pois, diz ele, "ela é 
muito reservada, ela se enrijece, como no sonho". Ela também, 
em suma, resiste a abrir a boca. . . Por outro lado, essas mem-
branas diftéricas acarretam a associação com Mathilde, a filha 
de Freud que esteve, ela própria, gravemente doente dois anos 
antes, e com uma outra Mathilde que morreu de uma intoxica-
ção, em seguida a uma receita de sulfonal que Freud lhe havia 
dado. Tudo se passa, ele nota, como se a substituição das pessoas 
no sonho perseguisse um objetivo que se enunciaria: uma Ma-
thilde por outra. Enfim, os "dentes falsos", que ele representa 
antes como "maus dentes", fazem-no lembrar uma outra pessoa. 
E essa outra pessoa, diz ele, "nunca cuidei dela, nem desejo ter 
que fazê-lo: ela está zangada comigo, e deve ser uma doente 
difícil". Quem é essa pessoa tão zangada com Freud? Uma nota 
nos faz compreender que se trata de sua própria mulher, mas 
dessa vez compreendemos que não é de abrir a boca que se trata, 
no que se refere a ela: "os males do ventre me recordam uma 

null

null

null

null



• iii nutro com o inominável 55 

ocasião cm que percebi claramente seu pudor" . Assim, abrir as 
pernas e abrir a boca se encontram postos em equivalência, a 
boca e o sexo feminino substituindo uma ao outro. 

Eis então três mulheres, acompanhando Irma, que resistem 
n Freud: ou porque elas nada lhe digam, ou porque se recusem 
ii se deixar examinar por ele. ou porque- tenham aderido para 
sempre ao mutismo na morte. Ora, esse tema da morte e do 
silêncio envolvendo uma das principais figuras do feminino se 
reencontra em outros sonhos de Freud, e, mais tarde, em artigos 
muito importantes cujo núcleo é o enigma da feminilidade — 
como "O tema dos três cofres" (1912) ou " O Estranho" (1919). 
Nao se pode deixar, aliás, de ficar surpreendido pela insistência 
dessas associações num grande número de casos de histeria — a 
prática cotidiana pode, quanto a este ponto, receber um esclare-
cimento do caso Emmy von N. que comentaremos mais adiante. 

Dois sonhos de Freud devem ser, a esse respeito, relaciona-
dos com o da injeção de Irma: o sonho "das três Parcas" (18), 
e o primeiro sonho "de Brücke", também designado pelo nome 
de sonho "da dissecção da pélvis" (19). No relato do primeiro, 
Freud associa imediatamente o primeiro romance que leu, quan-
do tinha treze anos, e no fim do qual o herói, enlouquecido, grita 
os nomes das três mulheres que causaram a felicidade e a des-
ventura de sua vida. As três mulheres evocam para Freud as 
três Parcas que fiam e desfazem os destinos humanos. A partir 
daí o sonho se esclarece, e notadamente a figura da misteriosa 
hospedeira que nele recebe o sonhador: "Vou a cozinha à pro-
cura de pudim. Há três mulheres ali. Uma é a hospedeira, ela 
tem alguma coisa nas mãos, parece fazer knõdel (bolinhos de 
massa). Ela responde que preciso esperar que termine (ele não 
está certo de que ela tenha falado). ( . . . ) " (20). É uma das três 
Parcas, mas é também um personagem que remete Freud a sua 
ama e a sua mãe. Ele se lembra então de como, quando tinha 
seis anos, sua mãe o ensinava que o homem é feito de terra e 
deve retornar à terra: sua mãe havia esfregado uma contra a 
outra as palmas de suas mãos (como para fazer knõdel), e lhe 
havia mostrado os pequenos fragmentos de epiderme enegrecida 
que se soltavam. O menino havia ficado estupefato com esta 
demonstração e se resignara àquilo que formularia mais tarde 
pelo adágio: "deves devolver tua vida à natureza". Assim, a 
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principal figura da feminilidade para Freud entrava em cena: 
era a mãe, mas ao mesmo tempo a morte, aquela de onde se 
vem, mas também aquela para quem se retorna, aquela que nos 
alimenta e que finalmente nos absorve, nutriz e devoradora ao 
mesmo tempo. Sublinhemos o gesto pelo qual a mãe inicia aqui 
o pequeno Freud no mistério da morte: é de seu próprio corpo 
que alguma coisa se destaca, pequeno fragmento que se apre-
senta como o que há de mais real no corpo (é a terra da qual 
se é feito), encarnando a realização mesmo da morte. Este resto 
que se destaca do corpo para além dè toda imagem nos propõe 
uma figuração cativante daquilo que Lacan chama objeto a, e 
devemos relacioná-lo com a mancha horrível percebida no fundo 
da garganta de Irma. 

Por outro lado, como no sonho de Irma, existe aqui uma 
segunda parte, uma resposta no sonho à emergência dessa parte 
morta do corpo. Essa terra que faz realmente o corpo, Freud tenta 
de fato, no sonho, revesti-la: ele quer enfiar um sobretudo (cuja 
significação sexual ele nota bem), mas é impedido disso por um 
estranho de alta estatura. Em outras palavras, o sonhador tenta 
re-ehvolver o corpo por um véu falicizado, sexualizado. O sobre-
tudo, "de longas tiras" e "coberto de bordados turcos" é além 
disso, nas associações que se seguem no sonho, relacionado dire-
tamente com o órgão genital feminino e aquilo que ele reves-
te (21). Assim, a lógica do desenvolvimento desse sonho nos in-
dica que alguma coisa impede que a parte morta do corpo seja 
camuflada, revestida pela longa tira recoberta de bordados tur-
cos onde veríamos uma figuração agradável do falo. E como essa 
construção partiu do corpo da mãe, isso significa que se levanta 
uma objeção a que esse corpo feminino como tal seja inteira-
mente falicizado, e que essa objeção não é senão o próprio órgão 
genital feminino (no sonho: o estranho que usa uma pequena bar-
ba em ponta). Aproximamo-nos aí da formulação de um tema 
implícito que guia Freud em todas as suas primeiras elaborações 
a respeito da feminilidade: há alguma coisa no corpo da mulher 
que resiste ao adorno fálico, alguma coisa que dele se destaca 
como a própria morte, que é o seu sexo propriamente dito. 

Ora — é aí que se situa a verdadeira ponta do sonho — 
no momento em que ele toca no que seria o não-nomeável en-
quanto tal, o próprio umbigo dessa elaboração, todo o seu en-
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• mlcamento desemboca num jogo de palavras sobre o próprio 
nome de Freud. Freud observa, de fato, que a cadeia associativa 
(|iic desenvolveu ao analisar este sonho e que o levou até o órgão 
Inninino é inteiramente constituída por equívocos referentes a 
nomes: Knõdel e Knodl, Pélagré e plagiat, Brücke e Wortbrücke, 
lleischelt e Fleisch, Popovic e popo. E no momento em que, a 
propósito de "Popovic", que contém "popo" — palavra infantil 
i|iie designa o sexo feminino — ele se recorda dessa frase de um 
humorista a seu respeito: "Ele me diz seu nome e me aperta 
ii mão corando", Freud repara o quanto ele se preocupa com 
esse tipo de equívocos: "Essas espécies de jogos são aquelas a 
que se entregam as crianças mal-educadas: se me entrego a elas, 
é uma espécie de vingança, pois meu nome foi, um número incal-
culável de vezes, objeto dessas brincadeiras mediocremente espi-
rituosas" (22). Sabe-se o que Freude quer dizer em alemão: ale-
gria, júbilo. Eis então, finalmente, aquilo que escapa da cons-
trução do sonho como alguma coisa escapava do corpo da mãe no 
interior mesmo do sonho é esse laço entre a alegria e o sexo 
feminino que dá, assim, sua significação ao laço entre a morte 
e o corpo da mãe. Dessa forma, o sentido último desse sonho 
é o seguinte: alguma coisa escapa ao nome, ao significante por 
excelência que é o nome, bem como aos bordados da metonímia 
simbólica: é o gozo. A composição simbólico-imaginária só pode, 
sob esse aspecto, produzir um resto, resto real que cai, como 
os fragmentos de epiderme caíam das palmas da mãe. 

Um outro sonho, que só evocarei rapidamente, recoloca em 
cena essa relação íntima entre o feminino e a morte; é o sonho 
da dissecção de sua própria bacia pélvica que Freud nos relata 
imediatamente depois do precedente* (23). Aqui ele deve fazer 
o que o próprio texto do sonho denomina "uma coisa bastante 
estranha": preparar para a dissecção, a pedido de Brücke, a parte 
inferior de seu corpo. Ao fazer isso ele descobre um espetáculo 
que não deixa de lembrar o fundo da garganta de Irma e os 
comentários de Lacan a esse respeito. Ora, nas associações que 
vêm na continuação do sonho, os termos "coisa bastante estra-
nha" se revelam ligados a um livro que Freud emprestou a uma 

* Na edição brasileira a ordem de relato dos sonhos está alterada, en-
contrando-se este sonho no volume seguinte da ESB. (N. da T . ) 
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amiga: She, de Ridder Haggard, que Freud lhe apresenta como 
uma obra estranha, cheia de sentidos ocultos e designando o eter-
no feminino. Notemos, ainda, que esse livro tem valor de subs-
tituto para uma obra que o próprio Freud ainda não escreveu 
sobre o segredo da feminilidade. Pode-se então se questionar 
como Freud entrevê essa obra através da construção de seu sonho. 
É preciso em primeiro lugar que sua bacia tenha sido prepa-
rada, depois montada de novo em seu corpo (24). Em seguida, 
novamente de posse de suas pernas, Freud empreende uma ver-
dadeira expedição, acompanhado por um guia alpino que o car-
rega durante um trecho do caminho. Depois de haver enfren-
tado diversos perigos, chegam à beira de um abismo sobre o 
qual o guia estende duas tábuas: "Então, temi realmente por 
minhas pernas", diz Freud. É aí que o sonho chega ao impasse 
pois, em vez de atravessar o abismo, Freud descobre então dois 
homens estendidos e, ao lado deles, duas crianças adormecidas 
— que a análise do sonho permite identificar aos dois esqueletos 
de um túmulo etrusco próximo a Orvieto. "Era como se devesse 
passar, não sobre as tábuas, mas sobre essas crianças. Acordei 
num estado de ansiedade e de confusão." O romance de Haggard 
termina, ele também, pela morte; a mulher-guia, em vez de tra-
zer para si mesma e para os outros o segredo da imortalidade 
encbntra a morte num misterioso fogo subterrâneo. É então, mais 
uma vez, a morte que vem limitar a elaboração de Freud a res-
peito da mulher, a morte que se apresenta aqui como o abismo 
intransponível, o furo, à beira do qual as crianças estão ador-
mecidas e diante do qual o sonho se cala. 

Essa temática encontrará sua expressão acabada no artigo 
de 1913 sobre "O tema dos três escrínios" (25). A partir da cena 
do Mercador de Veneza na qual Bassanio deve, para obter a 
mão de Portia, escolher entre três cofres aquele que contém o 
retrato da jovem, Freud faz ressaltar uma estrutura que se en-
contra em outras ficções bem conhecidas: no Rei Lear, no mito 
de Páris e das três deusas, no conto da Cinderela, na fábula de 
Apuleio sobre Psiquê e suas irmãs. A cada vez, trata-se de três 
irmãs entre as quais o homem deve escolher a que é boa. Ora, 
a cada vez, aquela sobre quem deve recair a escolha apresenta 
a mesma característica: a da mudez. Ela se cala, não abre a boca, 
diria eu, para evocar novamente Irma. 
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Ora, segundo Freud, o mutismo em sonho é uma represen-
iiu,no usual da Morte. A terceira irmã, aquela que deve ser esco-
lhida pelo herói, é então a própria Morte, a deusa da Morte, 
rodemos a partir daí dar um nome a essas três irmãs: são as 
Moiras, ou as Parcas, das quais a terceira se chamava Átropos, 
.1 Inexorável. E Freud conclui seu artigo com essas palavras, 
que resumem- toda uma vertente de sua abordagem da Mãe e da 
Mulher: "Poder-se-ia dizer que são as três inevitáveis relações 
entre o homem e a mulher que estão aqui representadas: eis 
• i genitora, a companheira e a destruidora. Ou ainda as três for-
mas sob as quais se apresenta, no decorrer da vida, a própria 
imagem da mãe: a mãe ela mesma, a amante que o homem esco-
lhe à imagem daquela e, finalmente, a Terra-mãe, que o retoma. 
Mas o velho procura em vão recapturar o amor da mulher tal 
como o recebeu em primeiro lugar de sua mãe; só a terceira das 
filhas do destino, a silenciosa deusa da morte, toma-lo-á em seus 
braços". 

Assim é a Morte a palavra pela qual Freud significa, de ma-
neira genial, o que resta da mãe, da mãe enquanto real, enquanto 
proibida. Na medida em que uma parte dela fica sem significante, 
como uma zona de silêncio com relação àquilo que se diz e que 
se nomeia, a mãe é um equivalente da morte, e só na morte é 
reencontrada. É isso que fará com que Freud diga em 1919, em 
"O Estranho" (26), que a idéia de ser enterrado vivo — fantasia 
corrente — não é senão a transformação da fantasia de uma 
vida dentro do corpo materno. A única fragilidade deste racio-
cínio consiste na crença de que a morte se confunde com o termo 
temporal da vida. A verdade sobre a morte não é esse termo 
material, que é apenas uma representação dela. Lacan esclarece 
melhor essa questão quando designa na morte uma das figuras do 
real (27). Se a morte tem tanta importância para nós, seres fa-
lantes, é que ela é a que nega o discurso, o mutismo que quebra 
a espada da palavra. Fica-se então menos surpreso de reencontrá-
la no inconsciente como um equivalente da mãe, até mesmo da 
feminilidade, na medida em que os desenvolvimentos da doutrina 
freudiana nos mostram que alguma coisa da feminilidade perma-
nece absolutamente fora do alcance da palavra, interdito no sen-
tido mais forte do termo, quer dizer, presente no mutismo que 
se intercala entre os ditos. Não chega quase a surpreender reen-
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contrar esse tema da morte como um dos principais marcos do 
discurso da histérica, sob o aspecto da angústia de morrer ou de 
sentir seu próprio corpo como um corpo morto. Do corpo femi-
nino, alguma coisa é deixada à morte, ao mutismo — precisa-
mente aquilo que concerne seu sexo na medida em que ele se 
poderia opor ao falo que, este sim, é fundamentalmente falante. 

Mas o sonho da injeção de Irma abre uma terceira via, da 
qual é importante demarcar a relação com a problemática da 
feminilidade em Freud: a temática do umbigo, do não-cognoscível 
para o qual converge todo o sistema de representações. Esse 
termo aparece em nota acrescida aos comentários de Freud a pro-
pósito da frase do sonho: "Então a boca se abre bem". Freud faz 
notar que a análise desse fragmento não precisa ser levada muito 
longe para que toda a sua significação se revele: "Todo sonho 
comporta pelo menos um lugar onde ele é impenetrável, como 
um umbigo, pelo qual ele se apega ao não-cognoscível" (28). 
Em face da questão de saber o que está por se descobrir no fun-
do da boca de Irma, dois obstáculos devem ser distinguidos: 
a resistência do sujeito a abrir a boca, a falar, e o fato de que 
essa boca, uma vez bem aberta, se revela, em última análise, in-
sondável. Que ela se ponha a falar não implica em que vá dizer 
tudo, nem que Freud vá saber tudo. Persistirá um não-cognoscí-
vel. De certo, estamos aqui muito próximos do tema do mutismo 
e da morte. Mas a noção do umbigo torna esse mutismo mais 
complexo, duplica-o: existe um silêncio no exterior da fala, que 
se opõe a esta, mas existe também um silêncio no interior mesmo 
da fala. É isso o que Lacan mais tarde tornará sensível pela figu-
ra topológica do toro cuja superfície se delimita com relação a 
um vazio exterior, mas também com relação a um vazio interior 
que ela encerra (29). 

Eis aí, então, uma terceira forma de demarcar, no discurso, 
aquilo que constitui a realidade do sexo feminino: é o que vai 
se manifestar como furo no discurso, como lacuna no tecido sig-
nificante. Reencontra-se esse tema da lacuna imediatamente após 
o sonho da injeção de Irma no Rascunho K, que Freud dirige 
a Fliess em 1° de janeiro de 1896 (30). De fato, no capítulo de-
dicado à histeria, Freud emite sobre a origem desta uma opinião 
que difere sensivelmente daquela que havia defendido em 1894, 
em seu artigo sobre as "Psiconeuroses de Defesa" (31). Ele sus-
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tentava, então, que na origem da histeria se encontra um con-
flito entre o eu e o que ele chamava de "uma representação irre-
conciliável" com o eu que, desde então, se defendia separando 
a dita representação do afeto (excitação) a ela relacionado e refe-
rindo esse afeto ao corpo (mecanismo de conversão). Mas no Ras-
cunho K, dois anos depois, ele não fala mais em "representação 
irreconciliável": passa a defender que o fenômeno primário da 
histeria é "uma manifestação de susto com uma lacuna no psi-
quismo", quer dizer, uma ausência de representação! 

Na realidade, essas duas teses sucessivas, ainda que contra-
ditórias, não são irreconciliáveis. O fenômeno que Freud des-
creve no Rascunho K é mais da ordem da pré-história do que 
da origem da histeria; a lacuna e o susto psíquico são, com efei-
to, anteriores ao sintoma histérico propriamente dito. É pelo re-
calcamento e pela repetição que a histeria propriamente dita vai 
se colocar, quando o sujeito encontrar uma representação que o 
remeta àquela lacuna e àquele susto, estes assumindo, assim, seu 
valor num "só-depois".* Sobre esta questão do recalque e de seu 
papel na histeria, o Rascunho K introduz, além disso, uma nova 
nuance que redefine a noção de "representação irreconciliável". 
Freud escreve aí: "O recalcamento não se realiza por uma for-
mação de uma idéia contrária poderosa demais, mas sim por um 
reforço de uma representação-limite", que a partir de então vai 
representar, nas operações mentais, a lembrança recalcada." (32) 
Assim, nessa abordagem inteiramente nova, o significante que, 
num segundo tempo, vai constituir a "representação irreconciliá-
vel", é escolhido por estar de alguma forma à beira do furo, que 
ele delimita — o furo, em si mesmo, não pode ser de fato recal-
cado pois que ele é apenas furo e só o significante (a represen-
tação, diz Freud) pode ser recalcado. 

É extremamente curioso que nenhuma dessas duas noções 
— a lacuna e a representação-limite — tenha sido retomada pos-
teriormente nos trabalhos de Freud sobre a histeria. Elas nos in-
dicam, no entanto, claramente, aquilo que ele terá tanto traba-
lho para demarcar, alguns anos mais tarde, com o homem dos 
lobos: a presença de um elemento real, fora do conhecimento 

* Em francês: aprés-coup. Utilizamos aqui o termo cunhado por MDMag-
no. (N. da T.) 
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porque fora do significante, no cerne do recalcamento signifi-
cante que determina os sintomas — quer dizer, a insistência do 
real por detrás da problemática simbólico-imaginária da castra-
ção. Este abandono é ainda mais surpreendente porque essas no-
ções teriam esclarecido de modo singular muitos pontos deixados 
em suspenso nos Estudos sobre a Histeria ou no artigo de 1896 
sobre "A Etiologia da Histeria" (33). 

Examinemos os casos de histeria que Freud nos traz em 
seus trabalhos dos anos 1895-1900. Sua releitura permite desta-
car duas grandes orientações que vão dividir a abordagem que 
Freud tenta fazer da feminilidade: 

— a vertente do real — ou seja, do não-reconhecível, do 
mutismo e da morte onde vai se inscrever o fenômeno da repulsa. 

— a vertente da castração — ou seja, do primado do falo 
— onde vai se realizar o fenômeno do horror. 

Ao longo dos anos, a segunda orientação ganhará cada vez 
mais terreno sobre a primeira, até absorvê-la e recobri-la com-
pletamente. A função da teoria da castração em Freud teria tido 
como efeito fechar uma brecha aberta no início de sua elaboração? 

Notas 

1. S. FREUD, A Interpretação dos Sonhos, Parte I, ESB, vol. IV, Imago, 
p . 113 et sq. 

2. J. LACAN, O Seminário, Livro II, O Eu na Teoria de Freud e na 
Técnica da Psicanálise, Jorge Zahar Editor, p . 188 et sq. 

3. Ver S. FREUD, A Interpretação dos Sonhos, Parte I, ESB,-vol. IV. 
Imago, p . 128. 

4. Lembramos que essa correspondência, longe de estar completa, foi 
copiosamente, ou co-piosamente censurada por seus editores norte-
americanos, os responsáveis pelos Arquivos Freud de Nova Iorque. 
MAX SCHUR foi um dos raros privilegiados a ter acesso a esses ar-
quivos secretos, e julgou que seria de interesse geral para os psica-
nalistas trazer à luz os elementos que esclarecem as discordâncias 
entre FREUD e FLIESS. V. MAX SCHUR, La Mort dans la vie de 
Freud, p . 107-118. 

5. MAX SCHUR, op. ci t . , p . 106. 
6. Idem, ibid. , p . 116. 
7. Ver S. FREUD, A Interpretação dos Sonhos, op. cit . , p . 129. 
8. I d . , ibid. , p . 321. 
9. I d . , ibid. , p . 321. 
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10. Não apenas ele se enganou, mas quis enganar Freud, pois a inter-
pretação de seu ato falho (o esquecimento da tira de gaze) só pode 
ser esta: ele quis se assegurar de que o sintoma de Irma continuasse 
orgânico. 

11. FREUD pode, aliás, atribuir sua incredulidade quanto ao diagnóstico 
feito por Fliess ao fato de que este não compartilha de sua opinião 
sobre a etiologia das neuroses. Mesmo que a ciência de Fliess seja 
exata, ela não pode deixar de ser enganosa para Freud, na medida 
em que se baseia num falso saber. 

12. S. FREUD, A Interpretação dos Sonhos,' p . 320. 
13. J. LACAN, O Seminário, Livro II, p . 207. 
14. Id . , ibid. , p . 188 et sq. 
15. Id . , ibid. , p . 197. 
16. Id . , ibid. , p . 208. 
17. Id . , ibid. , p . 216. 
18. S. FREUD, A Interpretação dos Sonhos, p . 216 a 220. 
19. S. FREUD, id . , ibid. , p . 441, 483-7, 510-11 (ESB, vol. V, Imago). 
20. Id . , ibid. , p . 216 (vol. IV). 
21. Id . , ibid. , p. 219 vol. IV). 
22. Id . , ibid. , 219 (vol. IV). 
23. Id . , ibid. , p . 483 et sq. (vol. V). 
24. Não se pode deixar de lembrar aqui a operação de aparafusar e de-

saparafusar que o pequeno Hans espera do bombeiro que vem a 
sua casa. 

25. S. FREUD, "O tema dos três escrínios" (1913). ESB, vol. VII , Ima-
go, p. 365 et sq. 

26. S. FREUD, "O Estranho" (1919), ESB, vol. XVII, Imago, p . 273 
et sq. 

27. Ver, notadamente, "Função e Campo da P a l a v r a . . . " e "Introdução 
ao comentário de Jean HYPPOLITE sobre a Verneinung", Escritos, 
Perspectiva. 

28. S. FREUD, A Interpretação dos Sonhos, p . 119. 
29. Este furo interno à fala, à cadeia significante, aparece de maneira 

particularmente manifesta no caso de Emmy von N . , cujo discurso 
é interrompido sem cessar por um estalar de língua, ou um gaguejar. 

30. Cf. S. FREUD, Rascunho K, ESB, vol. I, Imago. 
31. S. FREUD, "As Psiconeuroses de Defesa", ESB, vol. III, Imago. 
32. Seria preciso relacionar esta teoria do recalque do Freud primitivo 

com a espécie de teoria do fetichismo generalizado ao qual ele chega 
no fim de sua obra com seu texto sobre "A Divisão do Ego. . . " (1939). 

33. S. FREUD, "A Etiologia da Histeria" (1869), ESB, vol. III, Imago. 



capítulo 4 

Primeira Mentira 

A releitura atenta dos primeiros trabalhos de Freud nos mostra, 
então, que se sucedem em sua obra duas vias de abordagem da 
questão da feminilidade: a primeira é a de um inominável, quer 
dizer, de um real que faz furo na fala; a segunda, ao contrário, 
apóia-se num nomeado: o primado do falo que nomeia a falta 
da castração. Vimos que Freud encontra o inominável sob a for-
ma de três figuras: a do real da carne, onde o órgão sexual femi-
nino aparece como dessexualizado; a da morte, na medida em 
que o feminino se aparenta com o mutismo; e a da lacuna no 
psiquismo, umbigo em torno do qual giram as representações. 
A questão, pois, consiste em saber se este núcleo de real que 
constitui o centro dos sintomas histéricos, bem como dos sonhos 
do próprio Freud, deve ficar para sempre fora de alcance, for-
mando um furo no saber, ou se a psicanálise permite reduzir essa 
hiância ao cognoscível. É isso que objetivam o desejo de ver e 
o desejo de saber de Freud, desde o momento em que Irma con-
sente em abrir a boca às suas investigações. 

Esta boca que de repente "se abre como deve" no sonho de 
Freud faz pensar, inevitavelmente, na janela que se abre por 
si só no sonho do homem dos lobos, que Freud irá analisar cerca 
de vinte anos mais tarde: momento de báscula onde o sonho se 
reduz à fantasia do sonhador que, enquanto sujeito, só precisa 
desaparecer da cena para apenas subsistir como olhar fora-de-
cena. Freud, no entanto, não se detém nesse espetáculo da gar-
ganta de Irma, seu sonho prossegue até formalizar sua própria 
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construção. Nesse sentido, esse sonho fundador traça o progra-
ma da invenção freudiana: trata-se, para Freud, de dar conta 
daquilo que ele percebeu no fundo da garganta de Irma, de trazer 
essa placa inominável para a rede fechada de uma fórmula cujo 
modelo o sonho lhe fornece. O desafio que lança aqui o desejo 
de Freud é nada menos que o de vencer a terceira Parca, Átropos, 
aquela que encarna a morte e cujo nome literalmente significa: 
"a sem figura", no sentido retórico do termo. 

Tal é a trama de sua elaboração, tal é a da prática que ele 
operou quase às cegas, com as histéricas. Releia-se o começo da 
"Comunicação preliminar" dos "Estudos sobre a Histeria": no 
breve resumo que Freud oferece ali da noção de ab-reação, não 
se poderá deixar de destacar a idéia de que a amplitude do trau-
ma na histeria é de molde a deixar o sujeito sem resposta, emu-
decido. Assim, o acontecimento ou a fantasia é traumática na 
medida em que só evoca um branco, um furo no significante que 
— diz-nos o texto — mortifica o sujeito (1). Essa ab-reação, que 
pode por si só cobrir a hiância do trauma, Freud a observa bem 
como destacada do ato, ou de uma palavra pela qual a lingua-
gem seja elevada a nível de equivalente do ato. Não é isso exa-
tamente o que faz o próprio Freud no sonho da injeção de Irma, 
onde a fórmula da trimetilamina responde às formações esbran-
quiçadas da garganta de I rma? Esta réplica parece revelar o ver-
dadeiro desejo realizado pelo sonho: desejo que iá é — ao me-
nos potencialmente — desejo do analista que é Freud nesse mo-
mento. Pois esse sonho também não ocorre num momento qual-
quer da vida e da análise de Freud. Se seu objetivo fosse sim-
plesmente, como acha Max Schur, desculpar Fliess no caso Irma-
Èmma, Freud poderia tê-lo feito desde fevereiro-março de 1895, 
no momento das operações da paciente. Ora, ele só o concebe na 
noite de 23 para 24 de julho de 1895; por que ter esperado tanto 
tempo? A correspondência com Fliess nos transmite uma infor-
mação suscetível de resolver este enigma. Com efeito, a 23 de 
julho de 1895, produziu-se um acontecimento fundamental na 
maturação do desejo de Freud: ele começou a escrever, numa 
espécie de inspiração febril, seu Projeto de Uma Psicologia Cien-
tífica. Ora, o propósito desse manuscrito consiste precisamente 
em reunir numa série de letras, fórmulas e esquemas as noções 
fundamentais do funcionamento do aparelho psíquico e da psico-
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patologia. Assim, poderíamos dizer que a fórmula da trimetila-
mina tem o valor de símbolo da "solução" à qual o Projeto deve-
ria alcançar. 

A tentativa que se inaugura assim em 24 de julho de 1895 
tem por ambição demarcar o inominável, reintegrá-lo ao sistema 
simbólico, inseri-lo numa formalização. Nesse sentido, Freud irá, 
ao longo dos anos, encontrar um certo número de dificuldades 
que o levarão a elaborar uma aparelhagem significante com-
plexa e sofisticada. E os progressos dessa elaboração, o aperfei-
çoamento da "solução", vão culminar, finalmente, na conse-
qüência de que não haverá mais lugar no sistema simbólico freu-
diano para o real inominável que havia impulsionado sua pro-
dução: aí está todo o ganho — mas também a perda — em 
que implica a proposição da teoria do recalque e do complexo 
de castração. Assim Freud acabará por escrever, em 1938, em 
seu Esboço de Psicanálise, que "o real será sempre irreconhe-
cível" (2). 

Esse movimento da obra freudiana, pelo qual o real vai 
sendo gradualmente recoberto pelo simbólico, até desaparecer 
completamente, constitui o fio condutor de nosso trabalho: vamos 
mostrar como ele é observável em torno da questão da feminili-
dade. Vamos comparar em seguida esse movimento de desloca-
mento proposto pelo ensino de Lacan, e que caminha num sen-
tido exatamente inverso: o movimento de elaboração lacaniana 
é o de fazer emergir progressivamente a instância do real pelo 
sistema simbólico e dentro destes. Vemos em Freud uma eluci-
dação que parte do real para chegar à castração e a fazer desta 
uma verdadeira tela para o real — a ponto de, nos últimos tex-
tos, o próprio trauma ser atribuído ao medo da castração, mais 
que à emergência do real. Em Lacan, ao contrário, o decifra-
mento parte da castração e atinge um ponto de real, de tal sorte 
que o sistema simbólico se revela não mais como um recobri-
mento, mas como aquilo que atravessa os furos por onde se ma-
nifesta a hiância do real. Esta inversão do sentido das trajetó-
rias respectivas de Freud e de Lacan esclarece a diferença de 
resultados aos quais chegaram suas reflexões sobre a feminilidade. 

Freud consegue, nos anos 1930, dar conta da problemática 
da feminilidade unicamente pela referência ao complexo de cas-
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tração e à inveja do pênis que daí decorre para a mulher. Quanto 
a Lacan, este — principalmente no seu Seminário Mais, Ainda 
— termina por considerar que a feminilidade só pode ser cor-
retamente apreendida a partir desta emergência do real que faz 
com que uma mulher, mesmo aprisionado no complexo de cas-
tração, ainda assim esteja não-toda fixada nele; ela tem, de algu-
ma forma, um pé dentro e um pé fora, uma parte dela mesma 
não respondendo à função do falo. 

Lacan, assim, não faz mais do que restaurar uma verdade 
primeira da doutrina freudiana — verdade que, no progresso 
da elaboração dessa doutrina, foi eclipsada pelo desenvolvimen-
to da teoria da castração. Seria então falso dizer que, nesse pon-
to, Lacan se opõe a Freud. Ele só faz retomar o projeto freudia-
no, com essa precisão que traz o pequeno texto introdutório à 
segunda parte dos seus Escritos (3), onde é dito que se trata 
de "uma retomada pelo avesso do projeto freudiano". Lacan, 
com efeito, parte da reta de chegada da obra freudiana (as no-
ções de complexo de castração, do primado do falo e da cliva-
gem do sujeito*) para fazer ressurgir aquilo que Freud punha 
em evidência no ponto de partida desta obra: o encontro, no 
coração do trauma, de um real, que aparece como "o correlativo 
da representação" (4). Acrescentemos a essa fórmula uma nuan-
ce cuja importância será verificada em seguida: o correlativo 
dessexualizado de uma representação sexualizada. 

Voltemos aos primeiros passos de Freud e a este encontro 
originário com o real da mulher. Como responderá ele a essa 
hiância? Como dará ele consistência ao modelo formal que o 
sonho lhe sugere com a fórmula da trimetilamina? 

É imediatamente após esse encontro original que Freud co-
meça, tanto na sua própria análise quanto na sua experiência 
com as histéricas, a situar a função da instância paterna e o 

* No original, "je", pelo qual Lacan designa o sujeito do inconsciente, 
em oposição a "moi", que se pode traduzir por eu (ou ego, como consta 
na Edição Standard Brasileira). Nas traduções brasileiras dos Seminários 
de Lacan, a proposta feita por MDMagno e aceita por Betty Milan foi 
a de empregar os pronomes da língua portuguesa eu, super-eu e isso em 
lugar dos termos latinos ego, super-ego e id introduzidos pela versão in-
glesa (cf. Nota do T . n.° 1, O Seminário, vol. II, lorge Zahar E d . , 
p. 408). (N. da T . ) 
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complexo de Édipo, por um lado, e, por outro lado, as primeiras 
noções da teoria do recalque. 

Lembremo-nos de que nessa época Freud concebe a histeria 
como uma reação às manobras de sedução que o pai havia exer-
cido sobre sua filha (5). Em suma, ele remete a histeria à per-
versão da geração precedente. Assim, ele ainda faz apenas trans-
mitir o discurso manifesto que lhe trazem algumas histéricas (6): 
a perversão paterna constitui de algum modo o saber pelo qual 
a histérica explica que a sexualidade seja tão traumática para 
ela. Entretanto, a leitura dos Estudos sobre a Histeria deixa ver 
que a relação entre a histérica e seu pai não pode ser reduzida 
a este encontro único com a perversão. Os casos de Miss Lucy 
e de Elisabeth von R., por exemplo, situam uma relação com 
o pai bem mais complexa e sutil. Eles nos indicam que a histé-
rica não está numa posição de pura passividade diante do pai, 
que ela participa da edificação de uma relação de cumplicidade 
ambígua com ele — que se traduz pelo amor ao patrão de Miss 
Lucy e pelo cuidado do pai enfermo, em Elisabeth. 

É numa reviravolta de sua própria análise, e no próprio 
momento em que ele se descobre, assim como a histérica, ter 
sido objeto de manobras de sedução pelo Outro, que Freud é 
conduzido a reformular de outra maneira a relação com o pai, 
e a colocar este como uma função central para o sujeito. De fato, 
se a histérica se queixa de ter sido seduzida (ou violada) pelo 
pai, Freud se queixa de ter sido iniciado precocemente na sexua-
lidade por sua ama e sua mãe (7); esta evocação do sexo ma-
terno como traumático vai remetê-lo imediatamente à lenda do 
Édipo e à idéia do recalque. O complexo de Édipo está, certa-
mente, no fundamento da psicanálise; mas seu alcance teórico 
não nos deve fazer esquecer que ao efetuar essa descoberta Freud 
também está no lugar da histérica — em outras palavras, esse 
deciframento, por mais operativo que seja, constitui para ele 
mesmo um ciframento. 

Convém, aliás, ressituar esse momento crucial da elabora-
ção freudiana no contexto de a quem ele se dirige, quer dizer, 
na transferência para Fliess. Ora, à carta capital pela qual Freud 
lhe confia sua descoberta do Édipo, Fliess — fato único na cor-
respondência dos dois — não responde. O que leva Freud a lhe 
rcescrever doze dias depois (8), e, sempre sem resposta, a voltar 
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novamente à carga em 5 de novembro (9), nos termos mais ur-
gentes: "Não me fala de minha explicação do Édipo-Rei e de 
Hamlet. Ainda não a submeti a ninguém mais, porque imagino 
facilmente a acolhida hostil que ela receberá. Eis porque gos-
taria que me desse, em algumas palavras, sua opinião quanto a 
isso. No ano passado, com razão, você rejeitou algumas das mi-
nhas idéias". Como no sonho "Autodidasker", o desejo de estar 
errado aflora sob a demanda de Freud — mas isso é aqui uma 
demanda ainda, perfeitamente ambígua, que poderia ser enun-
ciada nesses termos: "Peço-lhe qué me diga que estou errado a 
f im de que eu saiba que tenho razão". 

Mas o que poderia responder Fliess, ele que havia cons-
truído um sistema baseado exclusivamente na função materna! 
Pois o essencial do Édipo, como mostra a continuação dos traba-
lhos de Freud, é menos o amor pela mãe que a perturbação in-
troduzida pelo pai na relação mãe-filho — a mola mestra da 
teoria do Édipo é a designação da função paterna como pivô da 
subjetividade, função que Fliess havia excluído totalmente. Pode-
se comparar a essa correspondência sem resposta o poema que, 
dois anos mais tarde, Freud compõe para o nascimento do se-
gundo filho de Fliess. Este poema, cuja existência nos foi reve-
lada por Max Schur (10), assume um alcance que ultrapassa de 
longe o evento que se julga que comemore. É, num resumo cati-
vante, a resposta que Freud, armado de sua descoberta do Édipo, 
dá à teoria paranóica de Fliess. Vamos citar dele essas linhas ver-
dadeiramente surpreendentes: 

"Mas saudamos também o pai, que, anteriormente, do fundo de seus 
cálculos, conseguiu represar o poderio do sexo feminino para que 
este também concorra com sua parte de obediência à lei; não mais 
assinalado pelo brilho secreto, como a mãe, ele também faz apelo, 
por sua parte, às potências superiores: 

a dedução, a fé e a dúvida; 
assim, armado de força, à altura das armas do erro, se apega aos 

passos do pai, ao desenvolvimento infinitamente amadurecido. 
Que o cálculo seja exato e, como trabalho herdado do pai, se trans-

fira ao filho e, pela decisão dos séculos, que se una em comunhão 
no espírito aquilo que, nas mudanças da vida, se desagrega." 

O sentido desse poema é evidentemente o oposto do siste-
ma fliessiano, cujo postulado implícito é a transferência da mãe 
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à criança; Freud ce lebra ' aqui a transferência do pai ao filho. 
A oposição entre os dois pólos, paterno e materno é absoluta: 
do lado do pai se situam a lei e a racionalidade, e do lado da 
mãe, oposto ao cálculo, encontra-se um brilho secreto (heimliche 
Scheirí) — brilho que sem dúvida é apenas um simulacro, pois 
que é esse também o sentido alemão de Schein. Mas, mais que 
uma oposição à paranóia de Fliess, lemos aí uma interpretação 
de Freud, que sublinha que a base dessa paranóia, ou seja, o 
cálculo dos períodos, ocupa exatamente o lugar que pertenceria 
à função do pai. Eis porque ele pode desejar que seja este o 
cálculo que será transferido (sich ilbertragerí) ao filho. Além 
disso, este poema nos esclarece quanto à missão que Freud atri-
bui à instância paterna ou a um seu substituto: "represar o po-
derio do sexo feminino", substituí-lo pela "obediência à lei". Ele 
enfatiza, então, menos a anomalia da loucura de Fliess que seu 
valor de restauração. Não se pode deixar aqui de evocar o caso 
do Presidente Schreber, ao qual Freud se ligará dez anos depois, 
e cuja construção delirante manifesta de modo especialmente es-
petacular esse esforço para conter o poderio que a feminilidade 
exerce sobre ele para submetê-la à uma lei universal (11). 

É surpreendente que esta celebração da função paterna seja 
estritamente contemporânea do relato que Freud então redige do 
caso Dora, onde a ênfase colocada exclusivamente no pólo pa-
terno provoca, precisamente, a interrupção prematura do trata-
mento — fracasso que vem sem dúvida significar para Freud os 
efeitos nefastos de sua própria histeria no seio de sua prática. 
Mas antes de fazer a crítica — que Freud, aliás, foi o primeiro 
a formular com exemplar honestidade — do culto do pai pelo 
qual Freud se deixou levar com Dora, importa destacar o quanto, 
dos Estudos sobre a Histeria até o caso de Dora, de 1892 a 1899, 
a apreensão freudiana da problemática histérica e do papel que 
nela desempenha o pai se modificou profundamente, sob a in-
fluência de sua descoberta do complexo de Édipo. Freud, de 
fato, chega através de Dora a redefinir a posição da histérica 
como a da "apaixonada pelo pai". O pai não é mais, daí por 
diante, o sedutor que impõe sua perversão à filha, mas torna-se 
aquele a quem ela elege no complexo. Nesses primeiros tempos 
de elucidação do Édipo, Freud concebe o complexo sob duas 
vertentes simetricamente opostas, conforme o sujeito seja menino 
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ou menina: o menino ama a mãe e tem ciúmes do pai, a menina 
ama o pai e tem ciúmes da mãe. É precisamente esta simetria 
suposta que limita a compreensão de Freud com relação a Dora. 
Ele vai voltar a questioná-la mais tarde, em seus artigos de 1931 
e 1932 sobre "A Sexualidade Feminina" e "A Feminilidade", 
que irão estabelecer uma dissimetria fundamental entre o Édipo 
feminino e o Édipo masculino. Ainda assim, é a colocação da 
função paterna no Édipo que permite a Freud abordar a histeria, 
daí por diante, como uma estrutura que organiza a transferência, 
e não mais apenas como uma série de sintomas que se deveriam 
desmontar um após o outro, como ele o fazia na época dos casos 
relatados nos Estudos sobre a Histeria. A partir de então pode-se 
situar um dispositivo pelo qual o tratamento psicanalítico vai 
abrir seu próprio caminho. 

Ao mesmo tempo em que Freud efetua essa primeira obser-
vação do complexo de Édipô, ele está às voltas com a noção de 
bissexualidade que, alguns anos antes, parecia cimentar sua con-
cordância com Fliess. Com efeito, por trás do debate em torno 
do sentido a ser dado ao termo bissexualidade, é a teoria do re-
calque que está em vias de se constituir. 

No final de 1897 e começo de 1898, imediatamente depois 
de seu "congresso" de Breslau, surge a discordância entre Freud 
e Fliess a propósito da noção de bissexualidade. Fliess acaba de 
transformar sua teoria da bissexualidade em teoria da bilatera-
lidade, assimilando a diferença dos sexos à oposição esquerda-
direita. Freud não pode esconder do amigo seu ceticismo quanto 
a essa evolução teórica, mas quer assim mesmo esforçar-se para 
manter sua confiança nele (12). Suas declarações de intenção são, 
no entanto, desmentidas por um sonho (13), onde a fórmula do 
"até-logo" (Auf -Wiedersehen ) é substituída pelo curioso, neoío-
gismo Auf Geseres auf ungeseres. Em suas associações, Freud re-
laciona este par significante a outras oposições, como salgado e 
não-salgado (para o caviar), ou fermentado e não-fermentado 
(para o pão). Daí ele chega às conversas que teve com Fliess 
sobre a significação da simetria bilateral para concluir que "Ge-
scres-Ungeseres" traduz a idéia de Fliess que aproxima a oposição 
masculino-feminino ao par esquerda-direita: "A criança do so-
nho, dizendo adeus por um lado, diz por outro lado uma palavra 
oposta: como para manter o equilíbrio. Age, de alguma forma, 
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observando a simetria bilateral." (14) O aparente absurdo do 
sonho encontra explicação a partir daí: como em todos os sonhos 
absurdos, ele tem a função de figurar a crítica, a ironia, o sar-
casmo. O sonho é, pois, novamente um sonho de transferência, 
dirigido a Fliess. 

Mas as relações entre os dois homens não se manterão ao 
nível desta amável ironia brincalhona. Ao longo de seu congresso 
de Achensee — o "último que eles realizam — por ocasião do 
verão de 1900, Fliess ataca violentamente Freud, acusando-o de 
"ler seus pensamentos" ou de não querer ler em seus pacientes 
senão seus próprios pensamentos. Não possuímos a versão de 
Freud sobre essa entrevista, só temos um relato escrito por Fliess 
em 1906, mas na época a ruptura é consumada e Fliess está cla-
ramente envolvido em seu processo paranóide com relação a 
Freud. A única alusão feita por Freud a essas acusações se en-
contra numa carta de 7 de agosto de 1901 (15), na qual, apesar 
de tudo, ele renova seu voto de confiança em Fliess e propõe 
a colaboração num próximo trabalho que ele pretende intitular 
Da bissexualidade humana. Freud escreve aí: "Lembra-se do que 
lhe disse, há anos, quando você ainda era o otorrinolaringolo-
gista e cirurgião: "A solução está na sexualidade", e vários anos 
depois, você modificou esta opinião dizendo: "na bissexualida-
de", e vejo que tinha razão. Talvez eu tenha outras idéias a lhe 
tomar de empréstimo, talvez minha honestidade me force a pedir 
que assine comigo esse trabalho. Neste caso, a parte anatomo-
biológica, tão limitada para mim, seria ampliada c eu me reser-
varia o estudo do aspecto psíquico da bissexualidade e o trata-
mento das neuroses". E conclui que espera que esse projeto lhes 
permita recuperar suas boas relações, "até mesmo no domínio 
científico". Fliess não aceitará essa proposta. A continuação da 
correspondência indica, ao contrário, que ele acusa Freud de 
querer lhe roubar a prioridade da idéia da bissexualidade hu-
mana. Esta acusação se concretizou em 1906, no processo que 
Fliess moveu contra o livro de Otto Weininger sobre a sexuali-
dade feminina e num libelo que publicou contra Freud (16). Mas 
não vamos nos estender aqui na narrativa da dissolução da trans-
ferência de Freud para Fliess e da exasperação procedural que 
resultou disso neste último. 
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Nesta carta de 7 de agosto de 1901 onde faz o projeto de 
um trabalho intitulado Da Bissexualidade Humana, Freud expõe 
o interesse que esta noção tem para ele. Espera esclarecimentos 
sobre o que constitui a seu ver o problema crucial, ou seja, o 
recalque: "Por ora, só disponho de um elemento, o princípio fun-
damental. Este se baseia, como acredito há muito, na idéia de 
que o recalque, meu problema crucial, só é possível devido a uma 
reação entre duas correntes sexuais". Assim, todas as reflexões 
que Freud elabora, nesses anos de 1895 a 1900, a propósito da 
bissexualidade, serão recolocadas no contexto de uma teoria do 
recalque que, com a questão da lacuna e do real inominável, 
bem como a da função paterna, constituem os três pontos sobre 
os quais ele tenta basear sua elucidação da histeria. 

É precisamente no quadro de um ensaio sobre o recalque 
que aparece a primeira menção da noção de bissexualidade na 
correspondência de 'Freud a Fliess. Na famosa carta n 9 52 de 
6 de dezembro de 1096, com efeito, Freud parte da hipótese de 
que o mecanismo psíquico se estabelece por um processo de 
estratificação: os materiais presentes no psiquismo sob for-
ma de traços mnêmicos seriam periodicamente remanejados em 
função da história do sujeito. Esses rearranjos implicariam numa 
série de inscrições de traços nos diferentes sistemas (percepção, 
inconsciente, pré-consciente, consciente) entre os quais operariam 
mecanismos de tradução e de transcrição. Nessa concepção o re-
calque consistiria numa falha de transcrição de um sistema para 
outro, o que iria acarretar anacronismos, ou seja, a sobrevivência 
de traços do passado. Aplicada aos grandes grupos de psiconeu-
roses sexuais, esta teoria chega às seguintes conclusões: na histe-
ria, as lembranças recalcadas se relacionariam aos acontecimen-
tos ocorridos entre um ano e meio e quatro anos de idade; na 
neurose obsessiva, aos ocorridos entre quatro e oito anos; e na 
paranóia (17), àqueles produzidos entre os oito e os quatorze 
anos. Quanto à perversão, ela se distinguiria das neuroses de 
defesa na medida em que o recalque só se daria após o acaba-
mento do aparelho psíquico, ou então não se produziria de modo 
algum. Freud faz notar assim — e esse ponto é capital tanto 
para a teoria do trauma histérico quanto para a diferenciação 
entre histeria e obsessividade — que antes dos quatro anos (quer 
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dizer, o ponto-limite que separa os períodos de gestação da his-
teria e da obsessão) não se produz recalque algum. 

Isso posto, Freud introduz a referência à noção de bissexua-
lidade — que, desde então, recebe uma conotação inteiramente 
diversa daquela de um dado biológico: "A fim de explicar a 
escolha entre perversão. e neurose, valho-me da bissexualidade 
de todos os seres humanos. Num indivíduo puramente viril, pro-
duzir-se-ia, nas duas barreiras* sexuais, um excesso de descarga 
masculina, ou seja, prazer e ao mesmo tempo uma perversão. 
Num ser puramente feminino, haverá um excedente de substância 
geradora de desprazer nessas duas épocas. Durante as primeiras 
fases, as produções seriam paralelas, quer dizer, forneceriam um 
excedente normal de prazer. É isso que explica a maior susceti-
bilidade das pessoas verdadeiras femininas às neuroses de defe-
sa." (18) Esta passagem estabelece uma equivalência, por um 
lado, entre masculino, prazer e perversão, e por outro lado, entre 
feminino, desprazer e neurose de defesa (ou recalque). Só se 
pode avaliar o alcance e a significação dessa equivalência se a 
aproximarmos das três idéias que preocupavam Freud nessa época: 

A primeirá foi diretamente tomada de empréstimo a Fliess: 
a libido é um princípio masculino e o recalque um princípio fe-
minino. Ela se encontra claramente explicitada no Rascunho M. 
Em 1897, Freud vai rejeitá-la (19). 

A segunda idéia associa a histeria à feminilidade e a uma 
repulsa ao sexual, e a obsessão à masculinidade e a uma volúpia 
sexual. Sua origem é dada nas cartas a Fliess n° 29 e 30, de 8 
e 15 de outubro de 1895; será retomada em seguida no Rascunho 
K de 1° de janeiro de 1896 e em dois artigos muito importantes 
que Freud escreve nesse ano: as "Novas Observações sobre as 
Psiconeuroses de Defesa" e "A Etiologia da Histeria". 

Os dois últimos textos introduzem ainda uma nova equiva-
lência, associando a feminilidade à passividade, e a masculinida-
de à atividade. 

Um pequeno quadro tornará mais clara esta série de oposi-
ções através das quais Freud tenta dar sentido à noção de bisse-
xualidade: 

* Essas barreiras podem ser vistas no esquema n.° 8, no volume I da 
Edição Standard Brasileira, p . 321. (N. da T . ) 
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BISSEXUALIDADE 

masculino feminino 

libido recalque 

perversão neurose 

prazer 
(volúpia) 

desprazer 
(repulsa) 

obsessividade histeria 

atividade passividade 

Antes de examinar mais de perto a importância de cada um 
desses pares de opostos, convém conhecer sua origem e seu obje-
tivo na trajetória freudiana. Inicialmente se coloca a constata-
ção, feita muito cedo por Freud, de que é impossível, na demar-
cação do que constitui a feminilidade, referir-se simplesmente a 
um dado anatômico. A nível psíquico, ou mais precisamente a 
nível inconsciente, a dualidade masculino-feminino tem o esta-
tuto de um ponto de interrogação e a própria feminilidade per-
manece um enigma, um inominável. Na realidade, desde esses 
primeiros passos da obra freudiana, é todo um mecanismo de 
raciocínio que se põe em movimento — mecanismo que aparece 
como uma metonímia da própria trajetória psicanalítica, tal como 
Freud a inventa, mas também uma metonímia da lógica do pro-
cesso histérico. Com efeito, mediante o estabelecimento de uma 
leoria do recalque em lugar da noção fliessiana de bissexualidade, 
a lógica seguida por Freud é a seguinte: já que o feminino como 
lal é lacuna inominável, mutismo, resistência ao próprio discurso, 
cie não pode ser demarcado a não ser por um viés, o do recal-
que, que vai produzir uma representação, um traço, lá onde lite-
ralmente não há nada, nem representação, nem traço. Ao fazer 
isso o recalque propõe à análise um material, uma alguma coisa 
mais que coisa alguma. Aí está, digamos assim, a primeira men-
tira, o primeiro semblante que nos vem do Outro enquanto lugar 
da linguagem, mas, por outro lado, é só por via desta mentira 
que o real vai ser investido de seu verdadeiro valor; pois é só 

null

null

null

null

null

null

null

null

null



76 o que quer uma mulher? 

a partir dessa representação malograda (representação-limite, diz 
Freud) que a idéia de um "algo mais" pode emergir. Aí está toda 
a trama da teoria do recalque com relação ao trauma, quer dizer, 
do "só-depois" em que o trauma se constitui como tal. E também, 
num segundo nível, o do saber psicanalítico, é isso que dá seu 
valor à teoria da castração com relação ao sexo feminino: o dizer 
castrado é uma mentira significante, e é só ao passar por esta 
mentira que a ex-sistência* de um real, não-castrado, pode emer-
gir (20). 

Assim, a teoria do recalque só assume seu devido valor no 
progresso da trajetória freudiana se for encarada como aquilo 
que pode dar significação analisável ao trauma que constitui 
fundamentalmente a descoberta da feminilidade. Retornemos ao 
ponto de partida que formam os Estudos sobre a Histeria, data-
dos de 1894 a 1896. 

Na "Comunicação preliminar" a esses Estudos, que Freud 
redige em conjunto com Breuer em 1892, a base é uma compara-
ção entre a histeria e a neurose traumática. Parece, à primeira 
abordagem, que se pode estabelecer uma analogia entre essas 
duas afecções já que, na neurose traumática, não é o ferimento 
do corpo que determina por si mesmo a doença, mas sim o susto 
que o acompanha, ou seja, o trauma psíquico. Entretanto essa 
analogia não se sustenta se percebermos, como nos- convida Freud 
a fazer, que na histeria o trauma está longe de atuar como um 
agente provocador que desencadearia o sintoma. Não é o trauma 
em si que causa o sintoma histérico, mas a lembrança pela qual 
ele é designado: "a histérica sofre sobretudo de reminiscências" 
(21). Por outro lado, na parte da obra intitulada "Psicoterapia 
da histérica", Freud adianta que a estrutura da histeria se deixa 
decompor em três estratificações. Primeiramente ele observa um 
núcleo de lembranças onde o ator traumático é dominante e que 
forma como que os arquivos da histérica; em seguida, nota que 
o agrupamento dessas lembranças se caracteriza pela formação de 
um tema ou de diversos temas dispostos concentricamente em 
torno do núcleo patógeno; enfim, constata que o agenciamento 
dessas lembranças com relação ao núcleo central manifesta um 

* No original: ex-sistence. (N. da T . ) 
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encadeamento lógico que se estende até o núcleo por um cami-
nho sinuoso que ele compara aos zigue-zagues do cavalo no jogo 
de xadrez. Vê-se aí se destacar, sob uma outra forma, a estrutura 
que aparecia no sonho da injeção de Irma — e mais precisa-
mente na própria escritura da fórmula da trimetilamina — a de 
um umbigo (o núcleo traumático) para o qual convergem, pro-
gredindo por associações lógicas e reagrupando-se por temas, uma 
série de recordações. Qual é este núcleo central, este umbigo em 
torno do qual tudo se constrói, e o que é que desencadeia a colo-
cação das cadeias associativas que para ele convergem? 

A esta questão do desencadeamento — ou seia, da cisão en-
tre um núcleo traumático e uma cadeia de representações que 
não cessam de indicá-lo — o artigo de 1894 sobre "As Psiconeu-
roses de Defesa" traz uma primeira resposta muito geral (22). 
Freud isola aí três formas de defesa que se analisam como três 
modalidades de uma clivagem entre o Ich e uma representação 
sexual que Freud denomina "representação irreconciliável". O 
ponto de origem seria sempre uma desarmonia fundamental entre 
o Ich e a representação sexual, desarmonia que o sintoma ten-
deria a resolver, não por uma reconciliação, mas pelo descarta-
mento ou pela cisão da dita representação. Na histeria, por exem-
plo, o Ich vai separar a representação do afeto (quer dizer, da 
excitação) que a acompanha, de tal modo que a representação 
forte se transforma em representação fraca ou inofensiva, sendo 
a excitação referida ao corpo: é a defesa por conversão. Na 
obsessão e na fobia, a mesma cisão se opera, mas dessa vez o 
afeto, em lugar de ser transposto para o corpo, permanece no 
sistema psíquico onde vai ligar-se a outras representações que, 
em si próprias, não são "irrecorciliáveis", mas que por esta 
"falsa conexão" se tornam obsedantes. é a defesa por desloca-
mento ou transposição. Enfim, na psicose alucinatória, o Ich se 
defende rejeitando ao mesmo tempo a representação insuportável 
e o afeto que a acompanha, e se comporta a partir de então como 
se a representação não o tivesse jamais atingido; mas ao fazer 
isso o Ich se separa da realidade à qual estava ligada a repre-
sentação, o que produz um novo tipo de clivagem, não mais 
entre o Ich e a representação, mas entre o Ich e a realidade: é 
a defesa pela recusa (Verwerfung) e pela alucinação. 
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Essa formulação vai ser modificada no ano seguinte quan-
do, em seu Projeto de uma Psicologia Científica (23), Freud che-
ga a enunciar a tese que permite enfim dar ao trauma seu justo 
lugar com relação às reminiscências das histéricas: "Jamais dei-
xamos de descobrir que uma lembrança recalcada não se tenha 
transformado, senão posteriormente, em t rauma" (24). Isso sig-
nifica que a cena traumática não encontra seu sentido por si mes-
ma: ela só se torna traumática quando, transformada em lem-
brança (25), é evocada pela repetição de uma cena análoga (é 
o mesmo processo que, na carta 52, Freud formaliza como 
mecanismo de reinscrição num outro sistema). Como se verá no 
exemplo que Freud cita para apoiar-se, é só, com efeito, na repe-
tição, que emerge sob forma de angústia uma excitação sexual 
que não pôde aparecer desde a primeira vez. A repetição signi-
ficante permite designar na primeira cena — que se torna, a 
partir de então, traumática — um real inassimilável pelo signi-
ficante, um real que se refere a um gozo. Assim, Emma não ousa 
entrar sozinha numa loja. Ela explica este sintoma por uma lem-
brança que remonta aos seus treze anos. Entrara então numa 
loja de roupas, mas ao perceber dois vendedores rindo, fôra toma-
da de pânico e fugira. Ela acha que os homens zombavam de 
suas roupas e confia a Freud que acredita ter sentido uma atra-
ção por um deles. Mas a análise conduzida por Freud faz emer-
gir uma outra lembrança, mais antiga, na qual ela não pensava 
quando estava na loja. Na idade de oito anos, de fato, tinha ido 
a uma confeitaria comprar doces e o confeiteiro pusera a mão, 
por cima de seu vestido, nos seus órgãos genitais. Emma não se 
havia abalado de modo algum com esse atentado, pois voltou 
depois a este lojista. É só com a segunda cena, que ocorre cinco 
anos depois, que o gesto do dono da confeitaria adquire seu 
valor traumático e desencadeia a excitação, no caso, o pânico. 

Esta segunda cena constitui uma perfeita repetição signifi-
cante da primeira em dois pontos: o riso dos vendedores evoca 
inconscientemente o sorriso irônico do confeiteiro, c o elemento 
"roupas" é comum, conscientemente, aos dois casos. Em conse-
qüência, é como lembrança que a primeira cena desencadeia, du-
rante a segunda, a excitação sexual, que se transforma em an-
gústia. Freud dá, dessa análise, um esquema absolutamente no-
tável que reproduzimos aqui: 
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Descarga 
Vendedor Risos Roupas sexual 

O Loja 

O F uS a 

Sintoma 

Os pontos negros desse esquema figuram elementos dos quais 
a paciente se lembra conscientemente, os brancos são os da cena 
recalcada (25). Mas esse esquema avança mais em suas conse-
qüências do que o comentário textual que dele é feito no Projeto. 
Pois esse comentário não explica o que se encontra ilustrado na 
parte inferior do esquema, ou seja, o núcleo ou umbigo desta 
formação em cadeia. O esquema mostra que do atentado, da se-
dução para a qual converge todo o encadeamento, parte uma 
flecha em cuja extremidade não há nenhum significante inscrito: 
ali só há um branco, mas é deste branco, desta lacuna, que parte 
uma outra flecha, que atinge a descarga sexual ao término da 
repetição. O que quer dizer isso? Em primeiro lugar, que o real 
está lá "só-depois", na medida em que, a nível de inconsciente, 
a repetição significante produz literalmente o real em sua função 
de causa. Mas, além disso, essa dupla flecha ilustra que o efeito 
do recalque, passando pela repetição e pelo retorno do recalcado, 
consiste em sexualizar aquilo que primitivamente não estava se-
xualizado pelo sujeito. O recalque, em suma, tem por junção 
fazer do real uma realidade sexual. E certamente — e aqui me 
antecipo muito quanto à continuação dos desenvolvimentos — 
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se há sexualização, há, por esse fato mesmo, determinação de 
um não-sexualizado. Tal é o segredo do mecanismo de repulsa 
na histeria. 

Esse exemplo clínico mostra como o inconsciente opera com 
o real, quer dizer, não apenas como ele trata o real mas como 
ele o produz, como o determina no interior do processo de recal-
que. Pois esse real não é simplesmente exterior à repetição sig-
nificante, mas está capturado por ela; mesmo que não esteja aí 
representado enquanto tal, ele está presente e se traduz por efei-
tos de angústia no próprio seio do gozo sexual. O que pode nos 
ensinar esse modelo quanto à questão da feminilidade na lógica 
da trajetória freudiana? Dever-se-ia conceber que a mesma estru-
tura determina aí a relação entre a feminilidade (enquanto real) 
e o falo (enquanto significante) — o que implicaria em que o 
"tornar-se mulher" freudiano deva ser considerado como efeito 
retroativo, situável como lacuna no e pelo primado do falo e da 
castração? Deixemos essa questão em suspenso, por ora. 

A essas primeiras teorias sobre a defesa e o trauma, o Ras-
cunho K, datado de 1° de janeiro de 1896 (26) traz algumas pre-
cisões fundamentais. 

Para que a defesa se produza, "é preciso", diz Freud, "que 
o incidente provocador tenha sido de ordem sexual e além disso 
que ele se tenha produzido antes da maturidade sexual (condi-
ções necessárias da sexualidade e do infantilismo)". Mas por que 
essa representação sexual aparece no Ich como irreconciliável, 
como desagradável? Essa questão é tanto mais crucial na medi-
da em que num outro campo que não o das psiconeuroses de 
defesa — o das perversões — a representação sexual não parece 
marcada por esta conotação de desprazer, até mesmo insuportá-
vel. .Nesse ponto do texto, Freud introduz a noção do recalque, 
ligando-a ao pudor. Aproximação interessante e que podemos de-
cifrar retroativamente introduzindo nela o conceito de falo — 
do qual Freud ainda está longe, nesse momento de sua obra. La-
can, em seu artigo sobre "A significação do falo" (27), evoca o 
demônio do pudor como essencial à função do falo. O pudor 
é fálico na medida em que indica que alguma coisa não pode, 
ou melhor, não deve ser desvelada, pois que é do próprio véu, 
do falo enquanto véu, que se trata. Ora, no Rascunho K, o que 
aparece como afetado pelo recalque ou pelo demônio do pudor 
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é o corpo na sua função orgânica, quer dizer, o corpo que não 
caiu sob primado do falo, o corpo fora da função sexual. Foi, 
aliás, essa distinção que permitiu resolver a falsa oposição que 
Freud edifica aqui entre neurose e perversão: se, nas perversões, 
certas zonas do corpo ou certas funções orgânicas geram prazer, 
enquanto constituem fontes de desprazer nas neuroses, não é 
porque o perverso seja um ser imoral e sem pudor, mas porque, 
para ele, essas zonas e essas funções estão completamente fali-
cizadas. O próprio Freud nota que, fora de toda perversão, " a 
experiência quotidiana nos ensina que nenhum sentimento de re-
pulsa se produz quando a libido atinge um nível suficientemente 
elevado. A moralidade se cala então". Fica claro, assim, que a 
repulsa e o pudor se ligam, não a tal ou qual zona anatômica,' 
mas ao corpo enquanto não totalmente subvertido pela libido, ao 
corpo enquanto permanece corpo orgânico (28). Essa divisão do 
corpo na experiência da repulsa está no fundamento dos fenô-
menos primários da histeria e oferece a chave para o processo 
de conversão. 

Terceira precisão oferecida pelo Rascunho K: se há recal-
que, há também retorno do recalcado, e é este retorno que, num 
segundo tempo, está na origem do sintoma. As idéias recalcadas 
ressurgem por si mesmas, e "subsistem e se deslocam sem que 
nada as impeça, nas associações mais racionais. A mais simples 
alusão é suficiente para despertar sua lembrança". Esta tese lan-
ça uma ponte entre a teoria do recalque e a noção do trauma: 
em ambos os casos, trata-se de um efeito de "só-depois": o recal-
que se revela no retorno do recalcado, e o trauma só aparece 
quando é evocado pela segunda lembrança. 

Enfim, a quarta contribuição do Rascunho K: Freud retoma 
aí a tripartição histeria-obsessão-psicose que havia estabelecido 
no artigo "As Psiconeuroses de Defesa". Relaciona-a com os pri-
meiros rudimentos da teoria do recalque e tenta determinar aquilo 
que, em cada caso, desencadeia o recalque; na obsessão, o inci-
dente primário que forma o umbigo do recalque é um excesso 
de prazer; na histeria, ao contrário, trata-se de uma experiência 
de susto, de desprazer (29). Mas logo adiante Freud opera um 
novo deslizamento associando por um lado o prazer, a ativida-
de e a masculinidade, e por outro, o desprazer, a passividade e 
a feminilidade. O que o faz escrever: "A histeria pressupõe ne-
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cessariamente a existência de um incidente primário matizado 
pelo desprazer, quer dizer, do tipo passivo. A natural passivida-
de sexual da mulher explica sua maior suscetibilidade a esta 
doença. Todas as vezes que vi homens histéricos, encontrei em 
suas anamneses uma grande passividade sexual" (30). O que sig-
nifica essa passagem de masculino-feminino para prazer-desprazer 
e ativo-passivo, vindo a oposição obsessão-histeria apoiar esse 
deslocamento? A questão se torna ainda mais difícil de precisar 
de vez que os pares sucessivos não se recobrem exatamente, ha-
vendo entre eles uma certa defasagem, cada nova equivalência 
recolocando em causa a pertinência da precedente. Assim, o par 
atividade-passividade gera dúvidas quanto ao par prazer-despra-
zer atribuído ao par obsessão-histeria. Se o fenômeno elementar 
da obsessividade é uma experiência primária de prazer sexual, 
como, com efeito, pode haver recalque? Como essa experiência 
de prazer volta, na lembrança, acompanhada de uma sensação 
de desprazer? Não haveria, no fundamento da neurose obsessi-
va, algo mais além do incidente ativo pelo qual o sujeito obteve 
precocemente um prazer sexual? 

Longe de traduzir a oposição prazer-desprazer, a distinção 
atividade-passividade antes ressalta seu aspecto precário. Freud 
então se adianta bastante: "Em todos os casos de neurose obses-
siva, sem exceção, pude encontrar um incidente puramente pas-
sivo sobrevindo numa idade muito precoce, o que não poderia 
ser considerado como um fato acidental. Pode-se pensar que 
é o reencontro ulterior do incidente passivo com o incidente 
prazeroso que acrescenta à lembrança agradável um caráter desa-
gradável e que, a partir daí, permite o recalque. Seria neces-
sário, então, como condição clínica para uma neurose obsessiva, 
que o incidente passivo tivesse se produzido cedo o bastante 
para não perturbar a aparição espontânea do incidente agradá-
vel. A fórmula, pois, seria a seguinte: DESPRAZER-PRAZER-
RECALQUE." Tem-se aí o germe de uma outra idéia fundamen : 

tal, que Freud irá explicitar melhor alguns meses mais tarde em 
suas "Novas observações sobre as psiconeuroses de defesa", se-
gundo a qual a neurose obsessiva se constrói sempre em torno 
de um substrato histérico. Reencontra-se essa idéia, implícita, na 
problemática dos quatro discursos de Lacan: se ele formula um 
discurso da histérica, e não um discurso do obsessivo, é porque 
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existe uma, e apenas uma estrutura neurótica: a histeria, da 
qual a obsessividade, como diz Freud, é apenas um dialeto. Em 
suma, nesse estágio de elaboração freudiana, o fundo da pro-
blemática neurótica está ligado a uma experiência primária que 
ele designa como uma experiência de passividade sexual. A no-
ção de trauma e a teoria da sedução encontram aí seu sentido: 
o sujeito foi aprisionado numa experiência real com relação a 
qual ele não dispunha de significante que permitisse lhe res-
ponder, ab-reagir, como dizem os Estudos sobre a Histeria, ou 
seja, transformar esta cena passiva numa cena da qual ele teria 
participado ativamente. Sem o significante que lhe abre a possi-
bilidade de ação, o sujeito permanece confrontado com uma la-
cuna: aquilo que a histérica traduz em manifestações de susto. 
Concebe-se a partir daí a função que, nesse processo, culmina 
no recalque: segundo tempo, do ponto de vista cronológico, 
mas primeiro do ponto de vista lógico (pois é a partir dele que 
se determina retroativamente o trauma), o recalque teria por 
princípio fornecer o significante, ou antes, o par de signifi-
cantes (Si-S2) que permite contornar a experiência do real pelo 
que Freud chama de uma "representação-limite". Por essa re-
presentação-limite, o significante cumpre sua função de corte, 
de delimitação de um bordo entre o real e o simbólico. É neces-
sário agora darmos significação a esta experiência primária de 
passividade sexual onde Freud situa a origem de toda neurose 
de defesa, e ver qual é, a esse respeito, a função do recalque na 
problemática da histeria. 

Notas 

1. "Uma ofensa que tenha sido revidada, até mesmo por palavras, é 
recordada bem diferentemente daquela que teve que ser aceita. A 
linguagem também reconhece essa distinção, em suas conseqüências 
mentais e físicas; de maneira bem característica ela descreve uma in-
júria que foi sofrida em silêncio como uma "mortificação" (Krán-
kung)". Estudos sobre a Histeria, op. cit. p . 49. 

2. S. FREUD, Esboço de Psicanálise. Pode-se retraçar esquematica-
mente o itinerário de Freud observando seus marcos. Depois de 
haver abandonado, apenas inventada, a noção de "representação-limi-
te", com relação a uma lacuna, Freud vai se interessar por tudo 
aquilo que tem por função preencher esta lacuna: inicialmente a 
lembrança falsa, proto-pseudo da histeria; depois a lembrança enco-
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bridora (1899), e o sonho onde, curiosamente, o não-reconhecimento 
pode se tornar o "dejà-vu"; depois as teorias sexuais infantis (1908), 
o objeto fóbico (1909) e o tabu (1913); em seguida, as fantasias pri-
mordiais, até que a descoberta do primado do falo lhe forneça a 
noção que permitirá tapar completamente a hiância do que não pode 
ser nomeado; o furo se torna então a falta de alguma coisa ou ferida, 
o que abre a caminho para o artigo sobre o fetichismo (1927) e a 
sua extensão numa espécie de fetichismo generalizado que promove 
seu último texto sobre "A Divisão do Ego" em 1938 

3. J. LACAN, "De nos antécédents", Ecrits (não incluída na versão em 
português). 

4. J. LACAN, O Seminário, Livro XI; Os Quatro Conceitos Funda-
mentais da Psicanálise, p . 61. 

5. Cf. notadamente a carta a Fliess n.° 52. 
6. Cf. por exemplo o caso Katharina nos Estudos sobre a Histeria. 
7. Cf. carta a Fliess n.os 70 e 71. Freud reencontra aí recordações da-

tadas de sua primeira infância, referentes a sua mãe e sua ama. Desta 
última ele diz notadamente que foi "sua primeira geradora de neu-
rose", e a chama de sua "professora de sexualidade"; ele sonha que 
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capítulo 5 

A Histérica e a Feminilidade: 
A Repulsa 

Qual é, pois, a significação da experiência de passividade se-
xual (1) que Freud observa na origem de toda neurose, histé-
rica ou obsessiva? Lembremo-nos em primeiro lugar do objetivo 
de nosso empreendimento. Observamos que, desde o início, a 
noção de bissexualidade aparece para Freud como enigmática 
e complexa, enquanto que para Fliess ela é simples e direta-
mente ligada à diferença anatômica. Na realidade, a trajetória 
freudiana se baseia, desde seus primeiros passos, numa consta-
tação implícita: uma vez saídos da anatomia, não sabemos o 
que encobrem os termos "masculino" e "feminino", ou só te-
mos aproximações deles. É assim que a oposição atividade-passi-
vidade vem constituir o lugar de formulação de uma relação 
entre os dois sexos que o termo bissexualidade procura indicar. 
Esta tese tem por fundamento um postulado que, convenhamos, 
não é nada mais que um preconceito: a mulher teria uma ten-
dência natural à passividade, e o homem, uma tendência natural 
à atividade. É evidentemente esta referência — na maioria das 
vezes implícita — a uma "natureza" da mulher ou do homem 
que cria dificuldades, na medida em que ela caminha em sen-
tido exatamente contrário ao da trajetória freudiana, que visa 
mostrar, precisamente, que não há natureza do masculino e 
do feminino. 

De resto, Freud percebe bem depressa que o par atividade-
passividade é mais complexo do que parecia à primeira abor-
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dagem. Num primeiro tempo, com efeito, esse par pôde escla-
recer a dualidade das duas neuroses fundamentais — a histeria 
e a neurose obsessiva — e o fato de que as mulheres têm maior 
propensão à histeria e os homens à obsessividade. É que, como 
dizia Freud, a histeria se constrói a partir de uma experiência 
primária de passividade sexual, enquanto que na obsessão o 
papel ativo do sujeito é evidenciado em sua primeira experiên-
cia. Mas esse paralelismo é destruído desde 1896, quando Freud 
descobre que mesmo na neurose obsessiva emerge, em última 
instância, uma cena de passividade sexual, mais primária que 
a experiência ativa. Já sublinhamos essa mudança de perspectiva 
no Rascunho K. Freud retoma o seu essencial em seu artigo do 
mesmo ano sobre "A Hereditariedade e Etiologia das Neuro-
ses" (1). Esse texto começa por retraçar os paralelos entre, por 
um lado, a histeria, a feminilidade, a passividade e a repulsa e, 
por outro lado, a obsessividade, a masculinidade, a atividade 
e o prazer: "Encontramos, no fundo da etiologia histérica, uma 
ocorrência de passividade sexual, uma experiência sofrida com 
indiferença ou com um pouco de indignação ou de susto. Na 
neurose obsessiva, trata-se, ao contrário, de uma ocorrência que 
gerou prazer, de uma agressão sexual inspirada pelo desejo (no 
caso do menino) ou de uma participação acompanhada de gozo 
das relações sexuais (no caso da menina)" (2). Entretanto, Freud 
logo corrige essa oposição dizendo que uma participação tão 
precoce do sujeito numa atividade sexual "parece denunciar a 
influência de uma situação anterior". Em outras palavras, tam-
bém na neurose obsessiva é uma experiência de passividade que, 
historicamente, introduz o sujeito à sexualidade e, mais preci-
samente, ao gozo sexual (3). 

Há um termo que é preciso sublinhar aqui: gozo. Talvez 
só devamos seu aparecimento sob a pena de Freud ao acaso 
que o fez escrever esse pequeno artigo diretamente em francês 
— sabe-se, com efeito, que em alemão Freud utiliza o termo 
Lust, que não tem o valor de além do prazer que comporta o 
termo francês jouissance. Feliz acaso, se o foi, pois é ressituando 
a experiência primária da sexualidade no registro do gozo, mais 
que no de prazer-desprazer, que se pode apreender o próprio 
cerne daquilo que Freud tenta introduzir aqui na dialética ati-
vidade-passividade. 
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De fato, a descoberta do gozo sexual pela criança sempre 
ocorreu ao nível mais primário numa experiência passiva — no 
sentido em que é sempre do Outro que o sujeito recebe a sexuali-
dade. O gozo sexual é sempre antecipado, na medida em que 
ele se apossa da criança na sua relação primeira com o Outro: 
a criança é inicialmente gozada, mais do que goza, pois ela é 
quem, em primeiro lugar, obtém do Outro que lhe preste cui-
dados, um gozo que não é abusivo qualificar de sexual. Esta 
é a justificativa estrutural do fato de que Freud ligue sempre 
essa descoberta do gozo a uma experiência de sedução. O im-
portante aqui não é que exista ou não um acontecimento his-
tórico no qual o sujeito tenha sido a vítima de manobras mais 
ou menos perversas, mas que todo sujeito começa por ser, en-
quanto bebê, entregue às carícias, aos desejos, às emoções da 
pessoa que dele se ocupa. Mais tarde, Freud vai precisar que 
tanto para a menina quanto para o menino, a sedução primária 
provém da mãe que, cuidando da criança, desperta-a para o 
gozo. Essa experiência primária de passividade sexual, onde o su-
jeito é gozado pelo Outro, é o que Lacan nos ensinou a de-
signar como a posição na qual o sujeito se reduz a ser objeto 
causa do desejo do Outro — em sua fantasia, mas também na 
experiência real de dependência com relação ao primeiro Outro 
que é a mãe. A partir de então, a experiência em que se funda 
o trauma de toda neurose — quer seja histérica, obsessiva ou 
fóbica — seria aquela em que o sujeito se vê assumir a po-
sição de objeto a oferecido ao Outro, posição em que ele desa-
parece enquanto tal, só subsistindo como dejeto ou instrumento 
do gozo do Outro. Tocamos aí na proposição da estrutura fun-
damental da fantasia, tal como a escreve Lacan: 8 O a. 

A maneira pela qual essa experiência primária de passivi-
dade é retomada, remanejada na fantasia e relembrada no re-
calque e retorno do recalcado vai determinar a escolha da neu-
rose. A obsessividade se distingue da histeria no sentido em que 
nela a versão ativa do trauma está recalcada: o que o obsessivo 
não suporta, a representação que lhe parece "irreconciliável", é 
que por sua vez ele trata o Outro como o objeto de seu gozo — 
o que acaba por matá-lo enquanto Outro. Na histérica, ao con-
trário, o esquema do recalque permanece paralelo ao sentido do 
trauma: o insuportável é a posição passiva, a posição de objeto 
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entregue ao gozo do Outro. Compreende-se melhor a partir daí 
o paralelo que Freud estabelece ao f im desse artigo sobre "A 
Hereditariedade e Etiologia das Neuroses" entre obsessão e mas-
culino por um lado e histeria e feminino por outro. Trata-se 
menos de designar uma hipotética essência de cada sexo do que 
de estabelecer condições pelas quais elas tentam se acasalar: 
"Encontram-se às vezes casais de neuróticos que foram um par 
de pequenos amorosos em sua mais remota infância, o homem 
sofrendo de obsessões, a mulher de histeria" (4). Essa imagem 
tocante merece reflexão, pois ilustra uma verdade sobre aquilo 
que se chama de "casal", ou seja, a aliança que aí se conclui 
para tentar rejeitar o elemento traumatizante da sexualidade: a 
redução do Outro — e especificamente do Outro feminino — 
ao nível de objeto de gozo. 

Se a experiência primária traumatizante é a da passividade 
inerente à posição de objeto do gozo do Outro, qual é, a esse 
respeito, a função do recalque? Esta questão é objeto de dois 
artigos muito importantes que Freud redige nesse mesmo ano 
de 1896: .as "Novas Observações sobre as Psiconeuroses de De-
fesa" e a "Etiologia da Histeria". Uma leitura atenta desses dois 
textos permite estabelecer uma primeira abordagem do meca-
nismo da neurose histérica. Nas "Novas O b s e r v a ç õ e s . . . " (5), 
Freud confirma a idéia da "ação póstuma", do trauma sexual 
pela via da lembrança recalcada. Mas ele levanta, em nota de 
pé de página, uma questão fundamental ao observar que só 
podem ser recalcadas as representações de conteúdo sexual, quer 
dizer, representações que possam despertar os processos da exci-
tação sexual. Essa nota, breve mas complexa (6), exige ser ana-
lisada. Freud declara aí, inicialmente, o que se poderia reduzir 
a uma equação: recalcado = sexual (representações sexuais). Essa 
equação constitui a regra da sexualidade humana na medida 
cm que esta última seja outra coisa que não puro fenômeno 
orgânico. As representações recalcadas têm, com efeito — essa 
é sua principal propriedade — o poder de desencadear uma 
excitação, sobre a qual Freud nota que se trata de uma exci-
tação somática que se transforma em excitação psíquica. Isso 
quer dizer que o recalque tem por efeito substituir uma sexuali-
dade orgânica por uma sexualidade comandada pela represen-
tação, pelo significante. Além disso, acrescenta Freud, a exci-
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tação desencadeada por essas representações recalcadas é in-
comparavelmente mais forte do que aquela — somática — que 
foi produzida quando da experiência real que o recalque de-
signa como traumática. 

Se nos remetermos ao caso de Emma, relatado no Pro-
jeto. . . (7), poderemos então adiantar que o recalque tem por 
função transformar em gozo sexual (no sentido específico que 
adquire esse termo para o ser falante) aquilo que anteriormente 
tinha sido apenas uma sensação indeterminada — no máximo, 
indiferente, como testemunha Emma. É assim que, para Freud, 
o processo significante do recalque tem o valor essencial de 
um processo de sexualização do real. Entendamos por isso que 
ele inscreve o real na corrente de uma significação que vai se 
revelar, na continuação de seus trabalhos, como sendo a signi-
ficação fálica. E esta tese relança nosso questionamento em duas 
direções. Vamos colocar inicialmente a questão de saber o que, 
no processo que se estabelece entre o recalcado e o trauma, 
desencadeia a excitação sexual. Qual é a causa do gozo? Será 
o significante recalcado em si mesmo, ou antes a lacuna que ele 
delimita como trauma e promove, de alguma forma, a nível de 
trauma sexual? Vamos nos perguntar em seguida se a equação 
"recalcado = sexual" não poderia se inverter em "sexual = re-
calcado" — para o ser humano, a partir daí, não seria cono-
tado como sexual aquilo que passou pelo recalque. Depois, ve-
remos quais os ensinamentos que a abordagem clínica das his-
téricas pode nos trazer quanto a esses pontos. 

No artigo sobre "A Etiologia da Histeria" (8) Freud faz 
mais alguns avanços: 

Em primeiro lugar, ele precisa a definição do trauma que 
encerram as lembranças recalcadas da histérica. Trata-se, diz 
ele, de uma experiência de repulsa da qual oferece, por duas 
vezes nesse texto, a mesma ilustração: o encontro de um ca-
dáver (9). Esse destaque do cadáver me parece mais que um 
fato acidental ou uma imagem dentre outras. Pois são assim 
novamente evocadas, como no sonho da injeção de Irma, a morte 
e a putrefação da carne, quer dizer, uma queda ou uma desti-
tuição da imagem corporal que torna o corpo impróprio para 
ser reconhecido como corpo humano. O cadáver assume valor 
traumático menos por estar privado de vida que por desnudar 
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aquilo que fica sempre encoberto nas relações humanas, ou 
seja a carne bruta, essa parte real pela qual o corpo não é mais 
que uma coisa no limite da imundície. E ainda que Freud pre-
tenda, nesse artigo, ter inventado esses exemplos, este encontro 
com o cadáver é um elemento dominante do caso de Emmy 
von N. relatado nos Estudos sobre a Histeria. 

Em seguida, ao examinar a questão do trauma e do re-
calque no plano da cadeia associativa, Freud constata que as 
lembranças da histérica se organizam à maneira das árvores 
genealógicas. Mas "onde chegaremos se acompanharmos a ca-
deia de lembranças associadas que a análise nos descobre?", 
pergunta ele, então. Em outras palavras, como se transportar pelo 
retorno do recalcado, pelas associações do sujeito, até o trauma 
que se mantém exterior às associações e à lembrança? Ao per-
correr essa cadeia, elo por elo, chega-se a um "ponto nodal", 
para retomar a expressão do Projeto. . ., quer dizer, a um ponto 
onde se cruzam duas séries de associações. Esse ponto de um-
bigo, diz Freud, está sempre situado no domínio da vivência 
sexual da primeira infância. Mas as cenas da infância às quais 
se chega assim exigem ser acrescentadas ao material fornecido 
pelo sujeito, pois formam a peça que falta ao quebra-cabeça 
constituído pelas lembranças e associações, a peça que poderia 
preencher a lacuna indicada pelo ponto nodal: "Nos quebra-
cabeças de crianças, depois de todas as espécies de tentativas, 
fica-se absolutamente certo de que tal peça corresponde ao es-
paço vazio, porque só ela pode completar o quadro e ao mesmo 
tempo suas extremidades irregulares se encaixam com as dos 
outros pedaços, de modo que nenhum espaço permanece vazio 
e nenhuma superposição deve ser feita. O mesmo se dá com o 
conteúdo das cenas infantis: elas se apresentam como comple-
mentos indispensáveis à estrutura associativa e lógica da neu-
rose, cuja inserção, apenas, torna toda a gênese do caso com-
preensível, pode-se mesmo, freqüentemente, .dizer: evidente" (10). 

Mesmo que Freud considere ainda nesse momento as cenas 
em questão como cenas reais — no sentido de fatos históricos — 
já é toda a problemática da construção da fantasia fundamental 
que se apreende aqui. Pois o elemento que Freud procura captar 
não está presente como tal na cadeia associativa, mas lhe é 
correlativo. E o método que ele inventa para cercá-lo consiste 
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em desenrolar o mais longe possível a cadeia — digamos, em 
termos lacanianos, em fazer com que o sujeito produza seus 
significantes-mestres — a fim de obter alguma coisa como o 
contorno da peça faltosa, o desenho de um bordo presentifi-
cando um furo que Freud vai completar por uma cena que — 
ele o perceberá mais tarde com seu homem dos lobos — cons-
titui a fantasia primordial do sujeito. Ele acrescenta que esta 
cena, marcando a primeira experiência feita pela criança com 
a sexualidade, só pode consistir, em última análise, numa cena 
de sedução. Isso nos remete à ligação que fizemos entre passi-
vidade e trauma. Com efeito, para Freud, a criança não des-
cobre sozinha a sexualidade, esta lhe é transmitida pelo adulto: 
"o que se produz, na realidade, é uma transferência (Uber-
trügung) da doença, uma infecção na infância" (11). Assim, a 
convergência das cadeias associativas em um ponto nodal leva 
o analista a designar seu produto: a relação ao Outro, no sentido 
em que este contamina o sujeito com seu gozo. Tal é o sentido 
da teoria da sedução. 

Num segundo nível, essa trajetória visando preencher a 
lacuna deixada (ou constituída) pelo recalque vale como metá-
fora do confronto com o sexo feminino. Pois é bem aí — e 
isso vai aparecer com mais clareza em seguida — que se situa 
a peça faltosa por excelência, o furo em torno do qual gira 
toda a elaboração de Freud. Assim, a dualidade recalque-trauma 
tende a se superpor, no avanço freudiano, à oposição entre ati-
vidade e passividade, e a assumir seu lugar como aproximação 
metafórica da oposição masculino-feminino. 

Essas questões suscitadas pelos primeiros textos de Freud já 
eram insistentes na clínica, da qual os Estudos sobre a Histeria 
nos relatam alguns fatos principais. Se levamos até aqui o exame 
desses Estudos. . ., apesar de cronologicamente anteriores, é por-
que se tornam mais legíveis, retroativamente, as primeiros teorias 
do recalque e do trauma. Para cada um dos casos aí narrados, 
poder-se-ia dar um títudo explicitando o ângulo sob o qual a 
histeria é abordada. Assim, "Emmy ou a repulsa" seria uma forma 
de introduzir, a partir do caso de Emmy von N., algumas refle-
xões que se inscrevem no desenvolvimento da problemática re-
calque-trauma (12). 

null



a repulsa 93 

É notável que Emmy apresente, desde seu primeiro contato 
com Freud, um sintoma particular: um furo na fala. De fato, 
a primeira coisa que ela diz — ou antes, dá a entender — é 
uma interrupção que, na cadeia de seu discurso, materializa lite-
ralmente a lacuna onde Freud situa o trauma. A fala de Emmy 
é interrompida regularmente por uma perturbação espasmódica 
que a faz gaguejar; além disso, ela se interrompe com freqüên-
cia para emitir um estranho estalar de língua, enquanto seu rosto 
exprime ao mesmo tempo terror e repulsa. 

Em sua estrutura, este não é um sintoma excepcional. Breuer 
já havia observado o fato de faltarem palavras a Anna O., a 
ponto de que ela só se pudesse exprimir em outra língua que 
não a sua — ela conhecia quatro ou cinco — ou de que ela 
fosse afetada pela mudez durante vários dias. Ora, essa mudez 
tinha sido desencadeada pelo encontro com um certo estado de 
seu corpo: mais precisamente, pelo confronto com uma parte 
inanimada de seu corpo: um braço "adormecido", ou um braço 
"morto", sobre o qual um sonho verdadeiro vem se colocar: 
"Ela caiu num estado de devaneio e percebeu, como que saindo 
da parede, uma serpente negra que avançava em direção ao 
doente (o pai de Anna) para mordê-lo. É muito possível que 
no bosque "situado por trás da casa se encontrassem realmente 
répteis que haviam em outras ocasiões assustado a moça, e que 
agora constituíam o objeto da alucinação. Ela quis afugentar o 
animal, mas ficou como que paralisada, o braço direito "ador-
mecido", insensível e parésico, pendendo sobre o encosto da 
cadeira. Olhando para este braço, viu seus dedos se transfor-
marem em pequenas serpentes com cabeças de mortos (as unhas). 
Sem dúvida ela havia tentado espantar a serpente com a ajuda 
de sua mão direita dormente, donde a insensibilidade e a para-
lisia desta, assim associadas à alucinação das serpentes. Quando 
estas desapareceram, em seu terror ela quis rezar, mas as pala-
vras lhe faltaram, ela não pôde se expressar em língua alguma 
até o momento em que encontrou, enfim, um verso infantil em 
inglês, e pôde, nesta língua, continuar a pensar e a rezar" (13). 

Esta mudez súbita de Anna O., como a outra, mais regular, 
de Emmy, parecem poder se reportar ao furo, à lacuna pela qual 
o real manifesta sua presença na fala. Não se trata simples-
mente de um vazio, mas sim da presença de alguma coisa de 
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inominável que impõe a interrupção, o corte na cadeia discur-
siva. Emmy dá uma representação imaginária disso numa fantasia 
que constrói a partir de um fato relatado no jornal: um rapaz 
teria morrido de susto depois que lhe enfiaram um rato branco 
na boca. O que encobre esse rato branco que pode encher uma 
boca a ponto de reduzi-la ao silêncio? Aí está toda a questão. 

Em ambos os casos, está claro que o sintoma responde ao 
trauma por uma verdadeira proliferação de significação fálica. 
Basta Anna O. encontrar seu braço "morto" para que este se 
transforme em serpente. Em Emmy, a história do ratinho branco, 
junto ao fato de que ela escutou o Dr. K. dizer que havia expe-
dido uma caixa cheia de ratos brancos desencadeia esse comen-
tário onde a repulsa muda se transforma em grito de horror: 
"Não se mexa! Não diga nada! Não me toque! Ah! Se eu en-
contrasse um animal parecido na minha cama! Imagine quando 
isso se abrir (estremecimento de horror), e ali se encontrar um 
rato morto, um rato roí do" (14) Semelhante tirada ilustra per-
feitamente a oscilação entre recalcado e traumático que é subja-
cente à histeria: o que é recalcado é o rato enquanto símbolo 
sexual do pênis, mas o que faz trauma é que este símbolo se 
desmancha e deixa aparecer então o dejeto imundo que tem por 
função encobrir: o rato morto. 

Este "rato morto" nos reenvia à situação mais geral do 
encontro com a "coisa morta" que, tanto em Emmy como em 
Anna O., corta a palavra. Encontro primário do qual o sujeito 
tenta dar conta no registro do significante por uma série de 
lembranças, de fantasias e de alucinações (15) que não cessam 
de encenar a mutação pela qual o animado passa bruscamente ao 
estado de inanimado, ou vice-versa. O braço inanimado de Anna O. 
é imediatamente reanimado sob forma de serpente. Emmy fala 
de coisas mortas que voltam à vida, ou, ao contrário, de vivos 
que de repente se tornam mortos. Ela se lembra inicialmente 
de que quando tinha cinco anos suas irmãs e seus irmãos lhe 
haviam jogado na cabeça animais mortos, o que desencadeara 
seu primeiro acesso. Em seguida, aos sete anos, encontrou-se, 
subitamente, diante do caixão de sua irmã. Em seu oitavo ano 
de vida, seu irmão a assustou fingindo-se de fantasma. Aos nove 
anos, ao olhar o cadáver de sua tia no caixão, viu de repente 
a mandíbula se abrir. O relato dessas lembranças não pode ser 
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feito, aliás, sem que surja o trauma que elas encerram: depois 
de contar esses fatos, Emmy "abre muito a boca", nota Freud, 
as palavras saem com dificuldade, de maneira brusca (16). De 
outra vez, ela conta que ficou violentamente assustada vendo 
num livro uma figura que representava índios vestidos como 
animais: "Pense bem, se eles criassem vida!", grita ela a Freud (17). 
Em outra sessão, ela traz uma após outra três recordações de 
sua adolescência: aos quinze anos, achou sua mãe caída no chão 
após um enfarte; quatro anos depois, entrando em casa, en-
contra-a morta e desfigurada; na mesma idade, levantando uma 
pedra, descobre um sapo, o que a faz perder a fala por várias 
horas. Uma outra vez, quando entrava num quarto, viu levantar-
se uma boneca que estava em cima da cama e ficou petrificada 
onde estava. Ainda outra vez, quis apanhar um novelo de lã e 
percebeu que era um camundongo que fugia; durante um pas-
seio, um mendigo escondido atrás de uma pedra (como o sapo) 
ergueu-se de súbito à sua frente; ou ainda, querendo pegar seu 
casaco no armário de seu quarto de hotel, vê pular o criado 
do hotel, que havia se escondido ali. . . O modelo de todas essas 
situações é a passagem brusca de um estado a outro: do inani-
mado ao animado, ou ao contrário, passagem que corresponde 
a uma mutação da coisa real para a coisa significante, ou o in-
verso. Em suma, é o recobrimento do real pelo significante que 
é, a cada vez, recolocado em questão. Emmy afirma além disso 
que "cada vez que essas lembranças lhe vêm à mente, ela revê 
suas cenas com toda a acuidade do real" (18). Qual é este real 
cujo desnudamento a deixa por algum tempo sem resposta, emu-
decida? Ela designa sua emergência essencialmente pelos signi-
ficantes do cadáver, do animal morto, do sapo, do rato, que 
têm aqui função de pontos nodais na cadeia de recordações. 
Este real tem sem dúvida uma relação estreita com o corpo — 
ainda que isso apareça com menor clareza que no caso de 
Anna O. — já que Emmy acrescenta que em celtas épocas 
de sua vida não podia estender a mão a quem quer que fosse 
(de medo de vê-la transformar-se num horrível animal" (19). 
Pode-se então supor que é ao nível de seu próprio corpo que 
Emmy se sente fantasmaticamente fixada, pregada, como um rato 
morto, quer dizer, decaída de sua imagem e mais radicalmente 
de sua faculdade de sustentar esta imagem pela fala. 
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Por outro lado, esse furo na fala que remete à coisa morta 
é acompanhado por uma lacuna na memória — amnésia que 
Freud vai efetivamente consolidar pelo uso que faz da hipnose 
nesta cura. Com efeito, Freud é forçado a constatar que en-
contra, em Emmy, alguma coisa mais forte do que seu poder 
de hipnotizar — esta alguma coisa é, precisamente, a fonte da 
repulsa de sua paciente. Ele observa que essa repulsa lhe tapa 
a boca durante a hipnose (20) e que, quaisquer que sejam as 
suas sugestões, não consegue fazer desaparecer o medo de ani-
mais de que sofre Emmy. Tudo o que obtém dela através da 
hipnose é que reconheça sua autoridade: " . . . e quando final-
mente lhe perguntava: "Então, vai continuar a ter medo de 
animais?", ela me respondia: "Não, pois que o senhor o exige". 
Semelhante promessa, baseada apenas na submissão a mim, ja-
mais tinha resultados verdadeiramente favoráveis" (21). Freud 
também não obtém o elemento sexual que lhe permitiria loca-
lizar precisamente o trauma: Emmy, diz ele, não forneceu sob 
hipnose senão uma versão ad usum delphini de sua história. 
Assim, ele começa a perceber que está atingindo um limite: a 
hipnose pode certamente levar o sujeito a dizer toda sorte de 
coisas que não diria fora dela, mas, como observou firmemente 
Lacan, não pode fazer o sujeito dizer o que não sabe e, é claro, 
não pode fazê-lo dizer aquilo que não tem consistência, senão 
como lacuna. A hipnose se revela, além disso, uma faca de dois 
gumes, reforçando a lacuna que Freud teria querido preencher. 
Assim, ao rever Emmy um ano depois do fim da cura, Freud 
escuta-a se queixar "de falhas na memória, justamente no que 
concerne aos acontecimentos mais importantes" (22). E quando, 
acompanhando sua ex-paciente num passeio, ele se arrisca a lhe 
perguntar se costuma haver sapos no caminho, submete-se a seu 
olhar cheio de censuras e a ouve replicar: "Mas os daqui são 
reais!" 

Acrescentemos aqui algumas observações referentes às alu-
cinações que Emmy relata. Se há furo na fala e lacuna na me-
mória, o discurso de Emmy os envolve num verdadeiro fluxo 
de formações significantes que o ponto de vista psiquiátrico classi-
ficaria entre os fenômenos alucinatórios, mas que devem ainda 
assim ser distintos das alucinações da psicose. Se Freud fala, a 
respeito de Emmy em "delírio histérico", sustenta, entretanto, que 
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essas formações se devem a uma "compulsão às associações, 
semelhantes àquelas constatadas no sonho, onde as alucinações 
e as ilusões são extremamente facilitadas" (23). E acrescenta que 
"esse estado, comparável a uma alienação mental, substitui pro-
vavelmente nela um acesso (Anfa l l ) , como uma psicose aguda 
equivalente a uma crise. Pode-se classificar este estado na con-
fusão alucinatória" (24). Para Freud, as produções de Emmy 
não são, pois, semelhantes às alucinações verbais da paranóia, 
mas se classificam entre os fenômenos oníricos: não são signi-
ficantes que surgem no real, como no caso das psicoses: são so-
nhos, ou seja, significantes passeando pelo imaginário, acom-
panhados por um forte sentimento de realidade. Veremos mais 
adiante, com a desmontagem do sintoma da conversão histérica, 
que a estrutura da histeria se revela precisamente pela inserção 
do significante no imaginário do corpo. Esta homogeneidade do 
sintoma histérico com o processo do sonho, quer dizer, com a 
figuração em forma de rébus, será ainda enfatizada pelo caso 
de Dora, que Freud havia primitivamente intitulado "Sonho e 
histeria". 

Assim o caso de Emmy von N., por incompleto que seja o 
seu relato, permite-nos precisar a função da repulsa como fenô-
meno primário da histeria. Está ligada à presentificação de um 
certo estado do corpo — o do cadáver ou da carne em de-
composição — ou à passagem súbita de um estado de coisa para 
o estado de corpo. O valor traumático de tais encontros parece-
nos estar ligado ao fato de que fazem surgir para o sujeito um 
real dessexualizado sobre o qual ele não pode dizer literalmente 
nada: o que se manifesta pela interrupção da fala de Emmy 
( gagueira e estalar de língua) ou pelo mutismo total em Anna O. 
Qual é a significação desta coisa morta ou deste corpo inani-
mado? Aparentemente é a irrupção da função real, orgânica, do 
corpo, em outras palavras, a queda que se produz do erótico 
ao funcional, que repugna a histérica. Um exemplo, tomado na 
observação de Anna O., esclarecerá melhor. Anna conta, com 
todos os sinais de repulsa, que tendo entrado um dia no quarto 
de sua dama de companhia viu-a ocupada em dar de beber a 
seu cãozinho, "um animalzinho sujo", num copo (25). "Por po-
lidez", continua Breuer, "Anna nada havia dito". Seria mesmo 
por polidez, ou porque uma vez mais as palavras lhe haviam 
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faltado? Como sempre, a fonte de repulsa de Anna, nesta oca-
sião, aparentemente tão anódina, deve ser sem dúvida procurada 
na diferença de valor que apresenta o ato de beber num cão e 
num homem. Um ser humano não bebe, não come nem copula 
como um animal; no homem, pelo fato de sua dependência da 
linguagem, a função orgânica se acha elevada, numa função eró-
tica que a ultrapassa, de forma que tudo o que é da ordem da 
necessidade se vê subvertido e remanejado no registro do desejo. 
A partir daí a função orgânica do ser falante se vê arrastada até 
um ponto-limite, num aquém do desejo, quase fora de alcance. 
Beber, comer, até mesmo respirar — como o ilustra o ato de 
fumar — tornam-se atividades eróticas que o corpo realiza apoian-
do-se mais na fantasia sustentáculo do desejo que na exigência 
do organismo. Para que cheguemos a conceber esta exigência do 
organismo em estado puro é preciso recorrer aos casos extremos 
onde o homem se vê reduzido à vontade animal de sobreviver. 
Até mesmo o sedento perdido no deserto, ou o prisioneiro do 
campo de concentração parece querer preservar sua dignidade 
de homem manifestando um ligeiro desvio da obediência às puras 
exigências da necessidade. Esse pudor está ligado à própria essên-
cia do homem. Assim, um sobrevivente dos campos da última 
guerra nos contava que quanto mais a escassez o obrigava a se 
alimentar de raízes e vermes da terra, mais ele cercava o ato de 
comer de uma série de pequenos rituais, dos quais o mais sim-
ples e o mais significativo consistia simplesmente em abster-se 
de devorar no local aquilo que havia encontrado, preservando 
assim a idéia de refeição. Em suma, colocado em condições infra-
humanas, ele fazia ponto de honra em despertar o apetite, em 
se fazer desejante. 

Este episódio não deixa de ter relação com a problemática 
da repulsa histérica. Pois é bem quando a função erótica do 
apetite, da sede — em suma, do desejo — é rebaixada ao nível 
de necessidade orgânica que se produz a reação de repulsa. 
Quando Anna O. vê a dama de companhia dar de beber a seu 
cão num copo, a função humana do copo é destruída a seus 
olhos. Do mesmo modo, quando os lábios e a boca se reduzem 
à mucosa superior do canal digestivo, um beijo se torna algo 
de absolutamente obsceno e intolerável. Assim, quando o Sr. K. 
beija Dora na boca, de surpresa, ela experimenta uma repulsa 
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intensa que acarreta uma aversão pelos alimentos (26). A chave 
desse sintoma é bem posta em evidência por Freud: a sensação 
está deslocada da zona genital para o canal digestivo. Em ou-
tras palavras, em vez de sentir uma sensação de excitação sexual, 
ligada a uma zona erógena, em lugar de genitalizar esse beijo, 
Dora o experimenta como relativo à função orgânica da diges-
tão: a zona erógena dos lábios é bruscamente dessexualizada. 
lista reação de repulsa vai se tornar para Freud o próprio cri-
tério da histeria, já que ele declara, durante a análise de Dora: 
"Considero, sem hesitar, histérica toda pessoa em quem uma 
ocasião de excitação sexual provoque sobretudo ou exclusiva-
mente repulsa, quer esta pessoa apresente ou não sintomas so-
máticos" (27). 

A histeria nos coloca, assim, a questão de saber como a 
sexuaiização atinee o corpo, como, no ser humano, se opera a 
mutação que privilegia o fato de se ter um corpo mais que o de 
ser um organismo. Por que viés chega a se colocar uma fron-
teira entre o sexual e o não-sexual? Que relações podem se 
estabelecer entre essas duas vertentes do corpóreo? Para re-
solver esses problemas é necessária uma teoria do recalque. E 
a clínica da histeria se mostra aí essencial, na medida em que 
ilustra os fracassos do recalque. 

Com efeito, dos primeiros escritos de Freud que examinamos 
se destaca á idéia de que é pela via do recalque que se opera 
a sexuaiização do corpo e sua separação do organismo. Deter-
minando retroativamente o lugar do trauma, ou seja, o furo pelo 
qual se presentifica um real dessexualizado, o processo de re-
calque coloca uma fronteira, um bordo, entre o erótico e o 
orgânico. Para sermos mais precisos: é o fracasso do recalque 
que deixa aberta uma hiância por onde se manifesta o trauma. 
Pois na medida em que nem tudo se torna lembrança ou re-
presentação, na medida, então, que nem tudo é absorvido pelo 
significante, nem tudo se pode dizer no retorno do recalcado, 
e resta um real não simbolizado em torno do qual vem se cons-
truir um sintoma. O discurso da histérica atinge um umbigo, 
uma representação-limite, que indica um mais-além fora do signi-
ficante: lá se situa o fracasso do recalque. Pois se o recalque 
tivesse êxito total, tudo seria lembrança simbolizada no incons-
ciente. Em outros termos, todo real seria transportado ao es-
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tado de realidade sexual, não existiria mais trauma, nem furo 
negando a fala como tal; só haveria recalcado, quer dizer, dene-
gação interna à fala e incidindo sobre a fala. 

É nesse sentido que evocamos uma inversão possível da 
equação apresentada por Freud a partir de suas "Novas Obser-
vações sobre as Psiconeuroses de Defesa", ou seja, de "recal-
cado=sexua l " para "sexual=recalcado" . O fato de que apenas 
as representações de conteúdo sexual sejam recalcadas signifi-
caria, em suma, que o recalque sexualiza a representação, ou, de 
modo mais geral ainda, que é sexual aquilo que passou pelo 
recalque. Esta tese vai se esclarecer com os textos onde Freud, 
a partir de 1923, afirma o primado do falo. Este primado do 
falo não é senão aquele exercido pelo significante sobre tudo 
aquilo que vem do orgânico, sendo o recalque o processo pelo 
qual este primado se torna operante. 

Por outro lado, mostramos como Freud, em seus primeiros 
escritos, procura assentar o processo de recalque sobre a reação 
entre duas correntes que ele tenta demarcar através de uma 
série de oposições que atingem ao dualismo bastante obscuro 
da atividade e da passividade. Propusemo-nos esclarecer essa 
dualidade formulando a hipótese de que ela designe, em última 
análise, a oposição entre dois tipos de gozo. Assim, a cena 
primária da sedução, a passividade primordial do sujeito que 
Freud inscreve na raiz tanto da neurose obsessiva como da his-
teria, traduziria a condição primeira na qual o sujeito é en-
tregue ao Outro como objeto de seu gozo. Mas é preciso ainda 
situar este "ser gozado" primordial como expressão de um gozo 
não sexual, no sentido em que ele ainda não foi captado pelo 
sujeito em sua significação sexual. Ele só se torna sexual pelo 
viés da intervenção do significante do falo, quer dizer, pelo 
recalque. É isso, parece-nos, que Freud quer dizer na passagem 
do Projeto... em que estabelece a teoria do "só-depois" do 
trauma. O caso de Emma, que ele apresenta como exemplo clí-
nico, faz ressaltar que a excitação sexual só se produz na re-
petição de uma cena que, na primeira vez não constitui traço 
significante para o sujeito. É 4 u e diz Freud, "nesse Ínterim, as 
mudanças provocadas pela puberdade tornaram possível uma nova 
compreensão dos fatos rememorados" (28). Encontramo-nos, pois, 
mais uma vez em presença da fronteira colocada pelo processo 
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de sexuaiização implicado pelo recalque. Essa sexuaiização afeta 
o gozo e o reorganiza dando-lhe um sentido: o sentido sexual. 
E, em contrapartida, a dita sexuaiização comporta a interdi-
ção (29) de um gozo não sexual, que Lacan vai designar ini-
cialmente como gozo do ser (30), depois como gozo do Outro (31). 

Coloca-se desde já a questão de saber qual a relação que 
pode ser estabelecida entre essas duas vertentes do recalque: 
seu êxito e seu fracasso; ou seja, entre o que é sexualizado a 
título de significante e o que se encontra rejeitado na dessexuali-
zação a título de parte real do corpo. Responder a isso supõe 
que seja melhor determinada a maneira pela qual se opera o 
processo de sexuaiização — quer dizer, de des-realização — do 
corpo. Ora, precisamente, nenhuma estrutura pode, melhor que 
a histeria, fornecer algum ensinamento sobre este ponto; pois, 
como veremos, acompanhando a trajetória freudiana, o sintoma 
típico da histeria, ou seja, a conversão, não é outra coisa além 
da indicação de uma dificuldade, até mesmo de uma impossibi-
lidade reencontrada na sexuaiização do corpo. 

Notas 

1. S. FREUD, "A Hereditariedade e a Etiologia das Neuroses" (texto 
publicado diretamente em francês). Em português, Edição Standard 
Brasileira, vol. III, Imago, p . 165 et sq. 

2. I d . , ibid. , p . 178. 
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ESB, vol. I I I . 
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31 . Em 1972, cm seu Seminário Mais, Ainda. lorgc Zahar Editor 



capítulo 6 

A Histérica e a Feminilidade: 
A Conversão 

Mostramos qual é a função do processo do recalque com re-
lação ao trauma, identificando-o como processo de sexuaiização 
e, a partir daí, de reorganização do gozo. Vamos ver agora como 
essa abordagem dá conta do sintoma da conversão e da estru-
tura da histeria em geral. 

A conversão histérica põe em evidência um certo tipo de 
funcionamento do corpo, que se pode situar como oposto àquele 
que se produz no fenômeno da repulsa. Enquanto esta última 
faz emergir uma espécie de decadência do corpo, do erótico 
para o orgânico, o sintoma de conversão consiste, ao contrário, 
numa hipererotização do corpo: a repulsa comporta uma desse-
xualização do real, a conversão é analisada como uma sexuaii-
zação e uma simbolização. Mas para demarcar corretamente a 
trama desse processo característico da histeria convém primeiro 
examinar como o corpo do ser humano se acha modelado e 
dividido pela tripartição dos régistros do real, do simbólico e 
do imaginário. 

Numa primeira abordagem, para um corpo se sexualizar é 
preciso que haja a intervenção, a nível do simbólico, de alguma 
coisa que ordene que o corpo real, orgânico, seja de algum modo 
revestido por uma imagem corporal erotizada. Mas esta fórmula 
só é .justa sob um determinado ponto de vista. A observação do 
amadurecimento das crianças verifica, sem dúvida, a cronologia 
de semelhante processo, do qual o "estágio do espelho" é um dos 
momentos-chave (1). Mas do ponto de vista lógico tal expli-
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cação não é totalmente correta. Com efeito, se acompanharmos 
Freud e os ensinamentos que Lacan extraiu de sua releitura, 
devemos admitir que o real "já está lá" apenas no só-depois 
da determinação simbólica: sem dúvida o real precede, na cro-
nologia, a organização simbólica, mas só pode ser designado e 
pensado enquanto tal a partir desta organização. Temos aí um 
processo lógico exatamente semelhante ao que intervém entre 
trauma e recalque: o real é na verdade produzido na sua função 
de causa pelo efeito do simbólico. Em conseqüência, o sistema 
simbólico não tem apenas por função camuflar ou sublimar o 
real, mas, mais fundamentalmente, fazê-lo ex-sistir* como tal, 
ou seja, como distinto. Só há inominável em função do nome, 
só há real do corpo com relação ao limite da simbolização. Lacan 
observa isso em seu Seminário sobre Os Quatro Conceitos Funda-
mentais da Psicanálise, quando adianta que o conceito de incons-
ciente deve ser ligado ao da falta: O Unbewusste se liga ao 
Unbegriff que o limita, "como o grito não se destaca sobre o 
fundo de silêncio, mas, ao contrário, fá-lo surgir como silêncio" (2). 
Que nessa mesma página do Seminário Lacan introduza a dis-
tinção entre o recalque e a censura não é certamente por acaso. 
A censura é um mecanismo mais primordial que o recalque: se o 
significante se mantém através do recalque, na censura ele desapa-
rece pura e simplesmente, como a morte no esquecimento do 
nome "Signorelli" relatado por Freud (3). O paralelismo se veri-
fica no sentido em que a censura se verifica estar ligada ao 
recalque, como o conceito da falta ao de inconsciente. A censura 
designa de algum modo o fracasso estrutural do recalque. Eis 
porque a idéia evocada no capítulo anterior de um recalque 
completo, não deixando mais lugar para a falha do trauma, é 
absolutamente inconcebível. A histérica, no fundo, não cessa de 
produzir a demonstração desta dialética: se se pode dizer que ela 
sofre de recalque, é na medida em que este recalque jamais é 
completo e o retorno do recalcado consegue fazer surgir uma cen-
sura por onde emerge um inominável, um não-recalcável, que é 
testemunha de um fracasso, ou de um limite da sexuaiização. 

A relação dos conceitos de inconsciente e recalque com os 
do Unbegriff e da censura evidencia que a função de sexuali-

* No original: ex-sister, que transmite bem a idéia de existir enquanto 
distinto. (N. da T.) 
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/ação só pode estar ligada a uma estrutura de bordo, ao traçado 
de um limite — elemento essencial da definição do conceito de 
pulsão sexual. E precisamente, é bem a teoria da pulsão sexual 
que deve encontrar lugar no plano de fundo do processo signi-
ficante da sexuaiização e de sua incidência sobre o corpo. Essa 
incidência se traduz, quase como uma figuração, na noção de 
zona erógena que marca o corpo daquilo que, a nível do dis-
curso, faz bordo entre o simbólico e o real: a zona erógena é o 
equivalente corporal do que Freud chamava, no Rascunho K, 
de uma "representação-limite". 

Lembremo-nos de que desde 1905, Freud compreende a pulsão 
como um conceito-limite entre o somático e o psíquico (4). Ele 
dá o modelo desse limite estabelecendo entre o orgânico e o 
sexual o mesmo dualismo que entre a fome e o amor. A pulsão 
sexual, se apóia, assim, na função somática, mas não se con-
funde com ela — e é por isso que Freud, na sua primeira teoria 
das pulsões, introduz uma distinção entre as pulsões sexuais pro-
priamente ditas e aquilo que ele chama de pulsões do ego ou 
pulsões de auto-conservação (que nada mais são que a expressão 
das necessidades do organismo). Ora, essa distinção constitui 
o fundamento teórico de um artigo de 1910 onde ele tenta 
desmontar a estrutura do sintoma da conversão histérica. Este 
artigo, intitulado "A Perturbação Psicogênica da Visão na Con-
cepção Psicanalítica" (5), ainda que pouco comentado, é muito 
importante sob mais de um aspecto: inclui, de fato, além de uma 
teoria da conversão histérica, uma exposição da teoria das pul-
sões e uma primeira abordagem da noção de clivagem do ego. 
Seu objetivo é explicar a formação desse curioso sintoma que 
é a cegueira histérica. Este sintoma manifesta uma clivagem es-
petacular entre o consciente e o inconsciente, pois as pessoas por 
ele afetadas vêem e não vêem ao mesmo tempo: "Experiências 
apropriadas mostraram que aqueles que são atingidos pela ce-
gueira histérica continuam num certo sentido a ver, ainda que 
não no sentido pleno da palavra. Com efeito, as excitações que 
chegam até o olho "cego" podem ter certas conseqüências psíqui-
cas, por exemplo, podem provocar emoções, embora estas sejam 
inconscientes. Aqueles que são afetados pela cegueira histérica 
não são, assim, cegos a não ser na consciência: no inconsciente 
eles vêem" (6). 
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Observemos que os termos dessa problemática do "ver e não 
ver ao mesmo tempo" são os mesmos que, desde o texto de 1908 
sobre "As Teorias Sexuais Infantis" até o de 1938 sobre a "Cli-
vagem do Ego", têm constantemente servido na elaboração freu-
diana para colocar a questão do conhecimento e do desconhe-
cimento do sexo feminino pelo menino. E, como se vai cons-
tatar, a solução que Freud sugere para essa problemática se revela 
perfeitamente paralela àquela que a histérica tenta efetuar para 
o enigma feminino. De fato, se esta clivagem entre consciente e 
inconsciente se produz na cegueira histérica, não é diz Freud, 
por um efeito de auto-sugestão (como sustentava a escola fran-
cesa de Charcot, Janet e Binet), mas em razão do processo do 
recalque. Mais exatamente, esse sintoma tem por função reparar 
um malogro do recalque. Uma representação deveria ter sido 
recalcada e não o foi; o sintoma intervém, então, compensando 
de algum modo o fracasso do recalque, agindo de sorte que a 
dita representação, já que não está recalcada, não seja pelo 
menos vista pelo sujeito. Entretanto, como observa Freud, o 
"não ver" que comporta ou comportaria o recalque não é o 
mesmo "não ver" atuado na cegueira histérica: por um lado, 
seu objetivo é da ordem de uma representação sexual, portanto, 
de um símbolo: por outro, trata-se de escotomizar certas coisas 
que ferem a retina. Em outras palavras, por um lado estamos 
situados no campo da escopofilia, e por outro, no da função 
orgânica da visão. 

Esta diferença de registros, que o sintoma vem misturar 
estranhamente, leva Freud a ampliar suas reflexões até chegar 
à teoria das pulsões: "A inegável oposição entre as pulsões que 
servem à sexualidade, à obtenção do prazer sexual, e as outras 
que têm por fim a autoconservação do indivíduo, as pulsões do 
ego, é de uma importância toda particular para nossa tentativa 
de explicação" (7). Freud encontra, assim, neste ponto da aná-
lise do sintoma de conversão, a oposição entre o desejo e a 
necessidade, entre a pulsão a serviço de uma função sexual e a pul-
são a serviço de uma função puramente orgânica. Como con-
segue esta oposição se expressar na cegueira histérica? Pela ane-
xação, por uma delas das funções da outra, explica Freud. "São 
os mesmos órgãos e os mesmos sistemas orgânicos que estão à 
disposição das pulsões sexuais e das pulsões do ego. O prazer 
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sexual não está ligado simplesmente à função dos órgãos geni-
tais; a boca serve ao beijo, tanto quanto ao comer e à comuni-
cação pela fala, os olhos não percebem apenas as modificações 
do mundo exterior importantes para a conservação da vida, mas 
também as propriedades dos objetos pelas quais estes são ele-
vados ao nível de objetos de escolha amorosa, e que constituem 
seus atrativos. Confirma-se, então, que não é fácil para ninguém 
servir a dois senhores ao mesmo tempo. Quanto mais íntima a 
relação que um órgão dotado desta função estabelece com uma 
das grandes pulsões, mais ele se recusa à outra" (8). 

Assim, na conversão histérica, o conflito entre o orgânico 
e o sexual, entre a necessidade e o desejo se resolve na invasão 
completa da função orgânica pela função sexual. A cegueira 
histérica vem, em suma, do fato de que o olho está destacado 
de sua função de visão exterior e inteiramente consagrado a sua 
função na fantasia. A conseqüência do fracasso do recalque, aqui, 
é que a fronteira entre o sexual e o não-sexual não pode mais 
ser estabelecida. Vai-se concluir, a contrario, que o papel do 
recalque consiste em colocar essa fronteira e, a partir daí, em 
impedir que se produza a "perda da realidade", ou melhor, a 
exclusão do real que a cegueira histérica manifesta ao nível 
da visão. 

A partir daí é possível igualmente entender melhor qual é, 
na histeria, a relação entre o sintoma de conversão e o fenô-
meno primário de repulsa ou de susto. A conversão constitui-
uma resposta à repulsa e ao susto. Com efeito, se a repulsa apa-
rece como uma defesa, um recuo do sujeito diante da presenti-
ficação da função orgânica do corpo, manifestando o fracasso 
do sexual diante do orgânico, a conversão por sua vez exprime, 
ao contrário, a réplica pela qual o sexual se afirma às expen-
sas do orgânico. O sintoma descobre assim seu objetivo de im-
perialismo fálico: a necessidade é, aí, inteiramente apagada pelo 
impulso do desejo que se apossa do órgão, o qual se torna pura-
mente genital, desprovido ao máximo de função sensória. Em ou-
tras palavras, a pulsão sexual passa de mista a pura no sentido 
em que em vez de se apoiar no somático, apossa-se dele e o 
anula, pura e simplesmente. Encontra-se um outro exemplo desse 
conflito onde a necessidade e o desejo disputam um órgão, na 
alternância entre bulimia e anorexia que a clínica da histeria ofe-
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rece com tanta freqüência: ora é a função orgânica da alimen-
tação que parece se apossar da boca, levando o sujeito a se em-
panturrar até o limite da repulsa e do vômito; ora, em resposta 
à repulsa, é a função erótica que assume a direção, o sujeito 
fazendo então a greve de fome para só se sustentar pelo nada 
do desejo. 

Mas o laço da pulsão sexual ao corpo é ainda mais sutil 
do que o que se manifesta nessa disputa pelo órgão. Pois o 
recalque tem também como efeito a determinação no corpo de 
localizações precisas onde a pulsão sexual inscreve seus pontos 
de ancoramento: são as zonas erógenas, que a histeria multi-
plica acrescentando a elas zonas histerógenas. Poi outro lado, 
entre a função real do corpo e a função simból que este 
adquire por efeito do recalque, vem se inserir uma função ima-
ginária da qual Freud observa a prevalência na histeria. 

A noção de zona erógena aparece muito cedo na obra freu-
diana Encontram-se já suas preliminares na correspondência com 
Fliess (9), onde Freud liga especificamente a idéia de uma loca-
lização da sexualidade a certas zonas do corpo, com o processo 
do recalque. A pulsão sexual se liga a uma zona determinada, 
se localiza, se parcializa, ao mesmo tempo em que sua satis-
fação se une a uma representação (ou àquilo que ele chama 
então de "traço mnêmico"): a marca do significante sobre a 
pulsão e sua delimitação corporal são solidárias. Além disso, se 
esta localização implica numa seleção — certas zonas são elei-
tas, outras são abandonadas — isso não impede que "qualquer 
região da epiderme ou da mucosa possa servir de zona eróge-
na" (10); de fato, é o modo de excitação, mais que as pro-
priedades dos locais do corpo assim distinguidos, que determina 
a escolha. Eis porque as zonas histerógenas — quer dizer, as 
zonas corporais onde o sintoma da conversão histérica vem se 
fixar -— devem ser consideradas como possuindo caracteres idên-
ticos aos das zonas erógenas propriamente ditas (11); em ambos 
os casos, o que determina o critério de eleição de tal ou qual 
zona é a passagem do registro da necessidade para o do desejo, 
esta aptidão de um local do corpo para servir antes a uma fun-
ção erótica que à satisfação de uma necessidade. 

Além disso, vai-se notar que essas zonas erógenas ou histe-
rógenas são sistematicamente inscritas sobre a superfície do corpo. 
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Como Freud havia notado desde a época dos Estudos sobre a 
Histeria, mesmo quando a queixa da histérica parece apontar 
para um órgão ou um local interno ao corpo, é sempre a uma 
geografia imaginária do corpo que ela refere sua dor, sua con-
tração ou paralisia (12). Esta prevalência da topografia imagi-
nária na noção do corpo que manifesta o discurso da histérica 
deve, evidentemente, ser ressituada a partir da teoria do narci-
sismo que Freud introduz em 1914 e que implica um pro-
fundo remanejamento da dialética das pulsões (13). A noção de 
narcisismo impõe umá revisão do dualismo simples e vigoroso pelo 
qual Freud havia até então classificado as pulsões em pulsões 
sexuais, por um lado, a pulsões de autoconservação ligadas às 
necessidades, quer dizer, às funções orgânicas do corpo, por outro 
lado. O narcisismo implica numa divisão da própria pulsão sexual 
entre dois modos de escolha de objeto e dois modos de satis-
fação da libido. Freud introduz aqui uma distinção entre a 
libido objetai e a libido do eu, distinção que se apóia sobre 
a clivagem da pulsão sexual entre dois objetos: aquele que se 
constitui por um apoio, ou seja, que resulta da transmutação da 
função orgânica da necessidade em função sexual do desejô, e o 
objeto narcísico por onde a pulsão se volta para o eu, para a 
própria imagem do sujeito. Mas o ponto mais importante desta 
teoria do narcisismo não é tanto a divisão em que ela implica, 
mas a ligação indissolúvel que estabelece entre libido objetai 
c libido do eu. Freud conclui que em última instância a libido 
do eu envolve a libido de objeto, de tal modo que o sujeito só 
pode visar seu objeto sexual através de sua própria imagem. O 
laço entre o objeto sexual e a imagem narcísica é tal que o objeto 
só é capturado quando revestido por esta imagem, a qual só 
mantém sua consistência pelo objeto que ela abriga: i(a), es-
creve Lacan. 

Esta inserção de uma função imaginária da imagem cor-
poral entre o processo significante do recalque e o real do orga-
nismo assume toda sua importância na clínica da histeria, bem 
como no exame da questão que nos é colocada pela feminili-
dade em geral. 

Com efeito, a histérica jamais se sente o bastante revestida 
por essa imagem corporal, como se essa vestimenta imaginária 
ameaçasse sempre se entreabrir para a realidade repulsiva de um 
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corpo que ela não pode reconhecer como tal. É quando a carne 
aponta sob o vestido, sob a maquilagem ou sob a máscara da 
sedução que a histérica se vê suja, feia, repugnante, reduzida 
ao estado de vianda. Assim, a lógica da construção histérica com-
portaria três etapas: 

1) Uma falta a nível da imagem corporal i(a). . . 
2) . . . que deixa aparecer o real do corpo dessexualizado 

( a ) . . . 
3) . . . que a simbolização histérica do sintoma (conversão 

ou sonho) tenta reparar invadindo o imaginário. 
É preciso ainda interrogar-se de onde provém essa falta 

sentida a nível da imagem corporal. Já sublinhamos que, para 
Freud, a origem do sintoma histérico deve ser procurada num 
fracasso do recalque, quer dizer, uma falta da representação na 
medida em que esta última é encarregada de demarcar um 
bordo entre o real não-sexualizado e o simbólico sexualizado. O 
laço entre esse fracasso e as falhas que se manifestam a nível 
do narcisismo se explica se levarmos em conta a construção pela 
qual Lacan, em seus primeiros seminários, quis ressituar os 
mecanismos de identificação narcísica por referência ao sistema 
simbólico. 

Em 1936 Lacan já havia produzido o modelo teórico da 
identificação imaginária, quer dizer, a matriz do eu, na imagem 
corporal unificada que a criança descobre no estágio do es-
pelho (14). Depois disso ele sempre acentuou cada vez mais o 
papel decisivo do Outro que, nesse momento, segura a criança 
diante do espelho: é da mensagem do Outro que depende, de 
fato, a constituição desta imagem corporal, na medida em que 
ele pode validá-la ou anulá-la quando a criança busca sua apro-
vação. Em seu primeiro Seminário (15), Lacan retomou essa 
problemática analisando-a como um efeito da dependência do 
homúnculo à linguagem. Com referência ao esquema ótico que 
ele desenvolve e que inclui dois espelhos, diremos que a criança 
passa nesse momento do "estágio do espelho" para o que se 
poderia chamar de "estágio dos dois espelhos". Esse esquema 
distingue dois narcisismos: um, .imaginário, fixado na imagem 
corporal, corresponde à noção freudiana de eu ideal (Ideal Ich); 
o outro, simbólico, apoiado num traço significante tomado do 
Outro, responde ao ideal do eu freudiano (Ich Ideal). O valor 
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desta construção não é apenas o de marcar essa distinção, mas 
sobretudo o de acentuar a dependência em que se encontra a 
identificação imaginária — ou seja, a imagem corporal i(a), da 
identificação simbólica I(A). Esta última constitui de alguma 
forma o ponto de observação a partir de onde o sujeito pode 
ver, ou não ver, a imagem de si mesmo que se forma no 
primeiro espelho. 

Qual a função desta imagem? Em seu artigo sobre "O Es-
lágio do Espelho", Lacan mostrava como, em virtude de sua uni-
ficação, a imagem corporal se opõe à discordância e ao despe-
daçamento vividos pelo sujeito infans entregue às discórdias de 
suas pulsões. A imagem, em suma, veste o corpo real cuja desor-
dem é solidária da prematuração do ser humano, como o vaso, 
no esquema, envolve as flores. É pois a idéia de uma unidade, 
de uma identidade unificada do sujeito que está em jogo. Ora, 
esta última se verifica dependente do ideal do eu, quer dizer, da 
insígnia fundadora que o sujeito nota no Outro, insígnia fun-
dadora que Lacan refere à raiz da identificação paterna (16). 

Vamos seguir a lógica do esquema e uni-la à idéia freudia-
na de um fracasso do recalque. Se se produz uma falta ao nível 
da constituição da imagem corporal, uma falta correspondente 
deve ser situada ao nível da identificação simbólica fornecida 

A 

2.° espelho 1° espelho 
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pela instância paterna. É ao nível do Outro, em conseqüência, 
que devemos procurar o ponto de origem de onde decorre a série 
desordenada da problemática histérica. Qual é, pois, esta falha 
do Outro que formaria o ponto de partida da histeria? Basta dei-
xar falar a histérica para aprendê-lo: Anna O., Lucy R., Elisa-
beth von R., Dora, todas nos dizem à sua maneira que encon-
traram em seu pai uma falha fundamental — doença, impotên-
cia, falta de caráter. . . Para retomar uma fórmula de Miss LUCY> 
que é um verdadeiro paradigma da histeria, elas não encontraram 
junto a este senhor o apoio com o qual contavam. Toda a clínica 
da histeria gira em torno deste ponto de umbigo: o falo que a 
histérica encontrou em seu pai — no Pai em geral — é sempre 
insuficiente: o pai da histérica é estruturalmente um impotente. 
Mas impotente para quê? A demanda da histérica se revela aqui 
em sua dimensão de questionamento da feminilidade. Se o pai 
é estruturalmente impotente, é de fato porque ele não lhe pode 
dar o apoio com que ela conta para assentar sua identidade femi-
nina. A insígnia paterna só indica o falo, só sugere identificação 
fálica. O que se põe em causa a partir de então, na demanda da 
histérica ao pai, é uma falta absolutamente radical: mais que 
um fracasso do recalque, é uma verdadeira impossibilidade de 
recalcar que é designada. Pois o representante que deveria ser 
recalcado falta, pura e simplesmente: não há no Outro, como 
Lacan vai desenvolver magistralmente, significante do sexo femi-
nino como tal. 

Esta falta de ponto de apoio para uma identificação espe-
cificamente feminina — quer dizer, outra que não a fálica — 
faz com que a imagem corporal, numa mulher, não possa reves-
tir e erotizar completamente o real do corpo — a não ser que 
ela se faça "toda fálica", que ela "se faça homem", o que não 
significa que assuma uma aparência masculina, mas que aborde 
a sexualidade à maneira do homem, na ostentação fálica. Mas 
qual é este real onde fica abandonada a parte propriamente femi-
nina da feminilidade? Nenhuma resposta positiva pode resolver 
esta questão, pois que se trataria de nomear um não-representá-
vel (17). No entanto a histérica, justamente, tem a convicção de 
possuir a resposta: o que ela diz, com efeito, é que, privada de 
uma identificação propriamente feminina, só se pode ver redu-
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/.ida ao estatuto abjeto de objeto de consumo entregue à perver-
são do macho. Sente-se. em suma. aprisionada pela fantasia mas-
culina, identificando a esta todo o comportamento sexual. Esta 
convicção, afinal, só enuncia sua fantasia de histérica. Vamos 
ver, com Elisabeth von R. ou com Dora, como elas fundam aí 
sua "reação" — no sentido forte do termo: doente pela falta 
do Outro, a histérica vai realmente se devotar a repará-la, che-
gando por vezes ao sacrifício de sua vida pessoal, especialmente 
dc toda a vida amorosa. Sustentáculo do pai, madona dos invá-
lidos, a histérica se consagra a uma esperança: menos a de rece-
ber, enfim, o falo do pai — como Freud acreditou e tematizou 
na "inveja do pênis" — do que a de obter, precisamente, outra 
coisa que não o falo: um signo que a funde numa feminilidade 
enfim reconhecida. 

Este serviço prestado ao Outro, este cuidado empregado em 
lhe devolver a potência no próprio momento em que esta chega 
a seu limite, é acompanhado por uma tentativa de remendar a 
falta sentida na identificação imaginária. A histérica, com efeito, 
dcvotando-se ao pai, tenta desesperadamente, ao mesmo tempo, 
identificar-se com uma imagem feminina, ou seja, produzir um 
signo indubitável da mulher. Ao fazer isso, ela só pode esbarrar 
cm sua própria impotência (sentimento que acabrunha Elisabeth 
von R.), ou apaixonar-se por uma outra mulher que encarna para 
cia esta imagem feminina inacessível. Mas pelo próprio fato de 
que a outra se vê revestida por essa imagem, ela se priva desta 
— o que faz surgir a inveja (ver a relação de Elisabeth von R. 
com sua irmã, ou a de Dora com a Sra. K.). A tal ponto que 
quando a histérica consegue capturar, a nível imaginário, pelo 
menos, o que lhe parece ser um signo da feminilidade, é ao preço 
de perder seu uso frente aos homens e engajar-se numa irre-
mediável homossexuação de sua vida amorosa (18). 

Vamos voltar agora à nossa primeira tentativa de desmon-
tagem da estrutura da histeria (19), e completá-la com o fruto 
das reflexões que acabamos de fazer. A construção histérica teria, 
então, seu ponto de partida no Outro, ao nível da identificação 
paterna do ideal do eu, a qual se traduziria, ao nível da imagem 
corporal, por uma falta que deixaria manifestar-se a carne en-
quanto dessexualizada, e assim por diante: 
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O Outro as identificações 

o que quer uma mulher? 

fantasia sintoma desejo 

O pai — l ( A ) — i ( a ) — ^ (a) — s o n h o , c o n v e r s ã o — ^ o outro 
(identifica- (identi- (corpo, (simbolização) mulher 

ção simbólica) ficação real, re- (homosse-
imaginária) pulsa) xuação) 

(falo) 

ausência de iden-
tidade feminina 

Nessa construção, a histeria não se manifesta apenas como 
uma neurose, mas também, simplesmente, como uma maneira 
de colocar a problemática da feminilidade. Pois a falta de unia 
identidade propriamente feminina deve ser encontrada por toda 
mulher. É preciso convir que uma mulher se encontra sempre 
— a menos que atue como mulher fálica — um pouco em falso 
no plano de sua identificação imaginária: sua imagem corporal 
lhe aparece sempre conio alguma coisa de essencialmente vaci-
lante e frágil. Daí a extrema atenção que as mulheres dão em 
geral a essa imagem, e a necessidade de serem constantemente 
reasseguradas de sua feminilidade. A moda encontra aí sua fun-
ção de preocupação constante, e de realização efêmera também. 
Sem dúvida, aí está o que incitava Freud a sustentar que a mu-
lher é um ser essencialmente narcísico. Assim escreve ele, em 
sua introdução ao narcisismo:.' "Diferente é o desenvolvimento 
do tipo feminino mais freqüente, e verdadeiramente o mais puro 
e o mais autêntico. Neste caso, parece que, quando do desenvol-
vimento da puberdade, a formação dos órgãos sexuais femininos, 
que estavam até então em estado de latência, provoca um au-
mento do narcisismo originário, desfavorável a um amor de ob-
jeto regular, acompanhado de uma superestimação sexual. Ins-
tala-se, em particular no caso de um desenvolvimento para a 
beleza, um estado no qual a mulher se basta a si mesma, o que 
a compensa da liberdade de escolha de objeto que lhe contesta 
a sociedade. Tais mulheres não amam, estritamente falando, se-
não a si mesmas, quase tão intensamente quanto o homem as 
ama" (20). É, pois, em reação ao que representa para ela — ou 
não representa — seu órgão sexual que a mulher se volta para 
o narcisismo: supre com ele a falta fundamental, esperando uma 
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compensação pela beleza de sua imagem corpórea. A menção às 
pressões sociais, a que Freud se refere aqui, será substituída, de-
zoito anos mais tarde, em seu texto sobre "A Feminilidade", pela 
referência à castração e à inveja do pênis: "É ainda a inveja do 
pênis que provoca a coqueterià corporal da mulher, conservando 
esta seus atrativos como uma compensação tardia de sua origi-
nária inferioridade sexual" (21). Assim, à falta de ter o falo, 
a mulher cuida particularmente de sua imagem corporal de tal 
sorte que esta chega a adquirir o valor de falo: à falta de ter 
o signo identificatório do pênis, ela tem um corpo feminino. Em 
conseqüência, o corpo feminino, apoiando-se sobre o real da car-
ne, adquire ao mesmo tempo um valor principalmente simbólico: 
em seu limite, como símbolo fálico, ele vale ainda mais que um 
pênis. 

Encontra-se o encadeamento desse raciocínio em Lacan, es-
pecialmente no texto de 1958 sobre "A Significação do Falo" (22). 
Ele refere aí as estruturas às quais estão submetidas as relações 
entre os sexos à dialética de ser ou ter o falo. Se se pode adian-
lar que a nível simbólico os homens tendem a ter o falo, e as 
mulheres a sê-lo, esta repartição desaparece a nível imaginário 
naquilo que Lacan chama de "intervenção de um parecer": cada 
um e cada uma desempenham o papel de parecer deter o falo 

para protegê-lo, quando ele o tem, ou para ocultar a sua falta, 
quando ela não o tem. Assim, escreve Lacan, "é para ser o falo, 
quer dizer, o significante do desejo do Outro, que a mulher 
vai rejeitar uma parte essencial da feminilidade, principalmente 
Iodos os seus atributos, na mascarada" (23). Mas esse "parecer" 
feminino dá a entender um pouco mais que a inveja do pênis. 
Com efeito, para Lacan, se a mulher representa a comédia do 
lalo, não é tanto porque ela o deseje possuir da mesma forma 
que o homem, mas antes porque se serve dele para lançar sua 
isca: "É pelo que ela não é que ela quer ser desejada ao mesmo 
lempo que amada". Encontram-se nesse texto de 1958 as premis-
sas do que Lacan vai desenvolver em seu seminário Mais, Ainda, 
ou seja, que do lado da mulher o sujeito é "não-todo" represen-
tado pela função do falo. A mascarada feminina tem o estatuto 
de uma máscara destinada a fazer ex-sistir como mistério — ou 
melhor, como mistério roubado à lógica do signo, como insigni-
licável — um ser feminino hipotético. 
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A imagem do corpo tem assim numa mulher uma função 
ambígua e essencialmente problemática., que a distingue do nar-
cisismo masculino. Com efeito, esta imagem deve ao mesmo tem-
po mascarar e sugerir: ela deve, por um lado, recobrir o real 
por onde o corpo se liga ao órgão e ao objeto da fantasia mas-
culina e, por outro lado, sugerir a presença, para além do véu, 
de uma feminilidade misteriosa. Toda a arte do narcisismo femi-
nino consiste, a partir daí, em suspender uma ponta da máscara, 
de tal sorte que o mistério, e não o órgão, pareça surgir. Esta 
identificação a um semblante não é, sem dúvida, desprovida de 
risco. Pois o sujeito-mulher que toma esse caminho só pode man-
ter uma tal imagem conservando-se sempre à distância, como que 
separado da máscara que ele produz sobre a cena do mundo, c 
isso sem que nada a nível do Outro, a nível da identificação sim-
bólica I(A) lhe dê o ponto de referência que garantiria uma 
tal distância. Concebe-se pois que a identificação imaginária do 
corpo feminino seja, para uma mulher, uma formação funda-
mentalmente frágil e precária, sempre ameaçada de se romper 
numa hiância, e sempre experimentada como algo surgido do 
artifício, pois ela jamais oferece senão uma falsa identidade, um 
substituto. Eis porque as relações das mulheres com suas ima-
gens são, na maioria das vezes, marcadas por um traço de ques-
tionamento, até mesmo de uma inquietude — mas também im-
pregnadas de uma ligeireza, de uma mobilidade que é menos en-
contrada do lado masculino. Talvez seja esta a razão pela qual 
Freud lhes atribui um narcisismo mais pronunciado: se as mulhe-
res se mostram tão zelosas de sua imagem narcísica, é porque 
esta lhes é mais estranha do que o é para os homens. 

Tal é a fragilidade de base da posição feminina onde a his-
teria encontra terreno para se desenvolver. A histérica, com 
efeito, se consagra a denunciar a falta de uma identidade femi-
nina, a ausência no Outro de um significante do sexo feminino 
e a falha que daí resulta ao nível da identificação especular. E 
ela designa seu responsável: o pai, insuficiente por definição. 
Ela não está enganada em notar essa impotência do pólo paterno, 
mas não participa menos da desordem de que se queixa, a par-
tir do momento em que se obstina na sua demanda exorbitante, 
quer se dedique a reparar este pai falho pondo-se a serviço de 
seu falo tão pouco à altura, quer se revolte, passando da de-
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manda queixosa para a reivindicação mais raivosa. Assim, do 
devotamento ao desafio, a histérica tende inevitavelmente a se 
tornar a porta-estandarte do falo. Mas é uma porta-estandarte 
cheia de perfídia: exige que o falo lhe entregue o que ele não 
lhe pode dar, um signo da identidade feminina. Ela não denun-
cia, pois, a impotência fálica, senão em nome de um falo ainda 
mais poten-te: quer mais e mais, e não cessa de demonstrar que 
nunca é bastante. Nesse ponto, é preciso que prolonguemos a 
reflexão de Freud, que pensa que esta reivindicação significa 
simplesmente que a histérica quer ter o falo do qual se desco-
briu privada. Pois parece que a lógica da histérica visa mais 
ainda que uma compensação: uma homenagem que seria enfim 
rendida à feminilidade. Sua demanda, antes de se reduzir à de-
manda do falo, vale fundamentalmente como uma demanda de 
"mais que o falo". 

No centro da resposta que a histérica traz à precariedade 
da identificação feminina se aloja uma fantasia, cujas linhas de 
força foram notavelmente observadas por Freud em seu artigo 
sobre "As Fantasias Histéricas e sua Relação à Bissexualidade" 
(24). Essa fantasia se constrói em torno da reação de repulsa 
ou de susto da qual Emmy von N. nos deu múltiplos exemplos, 
e que tem o valor de um "tirem as máscaras!" A histérica teme 
que sob essa máscara da falicização da imagem do corpo só haja 
"isso", quer dizer, o real orgânico ao qual se reduz o corpo des-
sexualizado. Em resposta, ela produz um excesso de sexuaiiza-
ção do corpo imaginário. Assim se destaca a contradição interna 
à lógica da histérica: querendo conseguir uma positivação da 
feminilidade e denunciando, com esse fim, o semblante da más-
cara fálica, ela obtém, certamente, alguma coisa, mas justamente 
o que não queria. Pois, tirando a máscara, ela perde ao mesmo 
lempo a função pela qual esta deixava supor uma enigmática pre-
sença feminina e se encontra frente ao real assexuado do corpo 

que Lacan denomina objeto a — o que só pode trazer nova-
mente a necessidade da máscara, e assim por diante. Entretanto, 
se existe no desenrolar desse processo alguma coisa da ordem 
dc um malogro, na medida em que a histérica não obtém nele 
o que demanda, convém perceber que aí se produz também um 
êxito. Pois essa descoberta de a, do real dessexualizado do corpo, 
mesmo sendo acompanhada por violentas manifestações de afe-
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tos, comporta uma certeza, uma solidez, uma fixidez, que cons-
tituem um verdadeiro consolo para o sujeito. É bem isso, aliás, 
que faz a dificuldade da análise do sujeito histérica. É porque, 
quaisquer que sejam os efeitos da emoção, comoção ou angústia 
que acompanham o fenômeno de repulsa da histérica, é absolu-
tamente necessário, para que a análise frutif ique, fazer com que 
o sujeito se dê conta de que sentir-se como um lixo, como um 
cadáver em putrefação ou como um monte de banha, por exem-
plo, é paradoxalmente muito mais seguro, e em conseqüência 
muito mais confortável e praticável, do que ver se esquivar de 
si, incessantemente, uma inapreensível identidade feminina. O 
modo depressivo pelo qual a histérica se apresenta freqüente-
mente a seu analista não deve induzir ao erro: dizer-se um dejeto 
ou uma medusa é bèm mais reconfortante do que confrontar-se 
com o furo enigmático onde cai o sujeito quando se interroga 
seriamente o que significa "ser uma mulher", quer dizer, quando 
ele se coloca a questão que o remete à fatal do significante. 

A histérica manifesta aí o que T--A. Miller chamava (25) a 
"virtude consoladora da fantasia" e, em conseqüência, um ganho 
secundário na construção do sintoma que se edifica a partir 
dessa fantasia. Pois a emergência do corpo na repulsa histérica 
é também o ponto de partida de um novo sonho. Sonho de 
reparar o Outro, sonho de um falo todo-poderoso — que tem a 
eminente qualidade de ser um sonho sem fim — sonho de obtu-
rar a falha da imagem corporal. Esse novo sonho se exprime no 
sintoma pelas simbolizações e conversões, bem como pela supe-
restimação da outra mulher, onde a histérica encontra o deposi-
tário cômodo de uma feminilidade com a qual ela evita confron-
tar-se muito diretamente. Certamente, se o sintoma inclui seu 
ganho secundário, não deixa de haver lugar para um sofrimento, 
um desconforto, ou no mínimo uma insatisfação fundamental. 
Mas é preciso estar satisfeita? A histérica chega até a suscitar 
essa questão. Pois ela não tem, a bem dizer, a escolha senão 
entre dois caminhos. 

Ou bem ela se obstina no caminho de sua demanda e de 
seu sintoma, persiste em querer colocar uma relação sexual entre 
masculino e feminino, e se empenha em seus projetos de repa-
ração do Outro bem como de sua imagem corporal. E isso a 
arrasta a dedicar-se cada vez mais ao Outro, até sacrificar toda 
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sua existência, e a invejar cada vez mais a outra mulher onde 
cia acredita ver a imagem feminina perfeita da qual se sente ela 
mesma despossuída. Nas duas vertentes, simbólica e imaginária, 
esta via a conduz a retrair cada vez mais sua vida, segundo uma 
fórmula que poderia se enunciar: "tudo para o Outro . . . mais 
nada para o sujeito". E deve-se dizer que, nessa contradição, 
cia pode manifestar uma abnegação e uma coragem que, naquele 
momento, causam admiração. Mas na maioria das vezes ela aca-
ba por encontrar o limite do "nada" ao qual se condenou: é o 
momento em que renuncia de repente a seu heroísmo, cai doente, 
se deprime, quer se suicidar, testemunhando assim que, se não 
pode reparar o Outro nem sua própria imagem a não ser ao 
preço de sua existência, e que se o único sinal que obtém ao 
lermo desse sacrifício é apenas a marca inconveniente do falo, 
então ela pode muito bem abandonar as relações humanas. 

Ou bem ela se engaja numa segunda via, que constitui como 
que uma espécie de "normalização" de sua histeria. Em lugar 
de se obstinar em sua demanda, pode fazer da não-resposta a 
sua demanda o próprio objeto de seu desejo, colocando este 
como um desejo que não pode nem deve ser satisfeito. Se não 
pode obter um signo que assegure sua identidade feminina, re-
cusará pelo menos identificar-se ao objeto do gozo do Outro: 
aceitará suscitar seu desejo, mas se furtará à sua satisfação. 
Desta forma, ela se coloca numa posição que lhe permite se 
definir: ela é aquilo que falta à relação sexual. Esta promoção 
do desejo enquanto insatisfeito deve ser situada na linha da fan-
lasia e do sintoma histéricos. O "não é isso!" que se exprime 
na repulsa frente à descoberta do corpo dessexualizado, desfali-
cizado, testemunha que ela se deu conta da abjeção do objeto 
causa do desejo — e de seu corpo de mulher, na medida em que 
este pode ser a causa do desejo de um homem. Daí seu anseio 
de fazer reconhecer, ao invés de satisfazer o desejo. Tendo por 
corolário o fato de que ela orienta seu desejo mais para o pólo 
do amor que para o do gozo, mantendo assim seu parceiro (bem 
como a si mesma) numa idealização que se opõe à abjeção ini-
cial, e que permanece em continuidade com sua vontade de se 
relacionar com o Outro com um O maiúsculo. O amor, com 
seu cortejo de sonhos e de projeções imaginárias, é ainda a ma-
neira mais segura de reparar o Outro, pois que ele ocupa o lugar 
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daquilo que não existe no ser humano, ou seja, a pulsão genital 
que uniria o sujeito ao Outro. Fazendo isso, a histérica é trans-
portada em direção a um modo de desejar análogo ao do amor 
cortês, do lado do homem, tendo por ganho que o sexo do objeto 
do qual ela se apossa pode bem ser indeterminado. 

Nosso esquema da neurose histérica encontra, então, seu 
termo na sustentação do desejo enquanto insatisfeito. A partir 
daí, podemos tentar escrever seu desenvolvimento completo, dei-
xando para anotar, em seguida, os pontos que restaria esclarecer: 

O Outro a identificação a fantasia os sintomas o desejo 

sonho o dese-
jo insa-
tisfeito 

(simboli (amor 
zação, con- ^ 
versão, a gozo) 

outra mulher) 

Onde: I(A) nota a identificação simbólica apoiada sobre o traço 
significante fornecido pelo Outro, no caso, o falo; 

i(a), a identificação especular ou imagem corporal cuja cons-
tituição e manutenção dependem do apoio simbólico dado pelo 
Outro; 

a, o real da carne que a imagem corporal, bem como a to-
pografia simbólica do corpo, devem encobrir, e cujo encontro 
provoca repulsa ou susto. 

Esse esquema deverá ser completado pela introdução, ao 
nível do estágio do Outro, da descoberta que Freud faz em 1925, 
da importância primordial da relação entre a menina e sua mãe. 
Pré-história do Édipo feminino, como ele a chama então, que 
terá uma tendência ainda maior a ressurgir mais tarde, ao longo 
da história da filha, já que o pai é sentido por ela como impo-
tente para lhe transmitir um fundamento verdadeiro para sua 
identidade feminina. Os três pequenos pontos do esquema ante-
cedendo "o pai" indicam a zona desta pré-história onde vamos 
colocar, mais adiante, a figura preeminente da mãe. 

No plano da identificação, restaria atravessar a questão das 
relações que se estabelecem entre narcisismo, feminilidade e psi-
cose, questão que está no centro dos dois estudos de Freud sobre 

i(a) (a) 

t ~ 
. . . o pai >-I(A) (repulsa) 
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o caso do Presidente Schreber e sobre a introdução ao narcisis-
mo. Ao nível da fantasia, o ponto decisivo se situa na bissexua-
lidade da fantasia histérica, ou seja, da encenação que aí se rea-
liza do conflito entre dois gozos. Quanto à construção do sinto-
ma, conviria colocar as distinções que separam a conversão his-
térica, a hipocondria e as manifestações psicossomáticas. Enfim, 
a conclusão desta construção num estilo do desejo convida a 
questionar em que a histeria forma estrutura e se se pode falar, 
como Lacan o fez um dia, numa "histeria generalizada". Se o 
desejo do homem é o desejo do Outro, é bem porque o desejo, 
antes de ser "desejo de gozar", é fundamentalmente "desejo de 
desejar". Em conseqüência, pode-se sustentar que a própria na-
tureza do desejo comporta alguma coisa da histérica. 

Notas 

1. V. J . ' LACAN, "Le stade du miroir", in Êcrits (este artigo não se 
encontra na edição em língua portuguesa (N. da T.)) 
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capítulo 7 

O Caso Elisabeth 

O modo histérico de questionar a feminilidade se acha maravi-
lhosamente ilustrado pela observação do caso de Elisabeth von 
R. que Freud relata em Estudos sobre a Histeria. Como no de 
Emmy von N., as reflexões que este caso suscita podem ser limi-
tadas em torno de alguns grandes temas. Quatro questões prin-
cipais estruturam o relato que Freud nos faz dele. A primeira, 
evocada no começo da observação, refere-se às relações e dis-
linções entre a conversão histérica e a hipocondria; entretanto, 
só abordaremos esse ponto em último lugar, pois ele precisará 
dc alguns desenvolvimentos suplementares sobre o que chama-
mos "processo de sexuaiização". A segunda questão é a da rela-
ção da histérica com o pai; a terceira, a da feminilidade e do 
desvio tomado por Elisabeth para sustentar seu questionamento; 
a quarta cobre a problemática da identificação histérica e da 
função que ocupa aí o pólo da outra mulher. 

Examinemos inicialmente a relação de Elisabeth ao seu pai, 
e mais além, ao Pai, simplesmente. É de se notar que nessa rela-
ção a posição de Elisabeth evolui entre dois pólos: a de amigo 
ou confidente (1), e a de enfermeira devotada, papel no qual 
ela se instala desde o instante em que o pai cai doente. A pri-
meira função de Elisabeth é a de amigo e confidente — no mas-
culino, pois é como um filho, e não como uma filha, que seu 
pai a considerou desde o início. Ela gosta mesmo de lembrar 
que seu pai "tinha o costume de dizer que, para ele, Elisabeth 
substituía um filho e um amigo com quem poderia trocar 
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idéias" (2). Posição de eleição, sim, mas m rcada pela ambigüi-
dade: seu complemento quase não se faz esperar, já que algu-
mas linhas mais adiante ficamos sabendo que o pai "repetia fre-
qüentemente que ela dificilmente encontraria um marido". Eis 
um pai que não se importou de ser generoso, legando à filha a 
herança do falo, a ponto de fazer dela um verdadeiro homen-
zinho, provido de tudo o que é necessário e inclinado à imper-
tinência com relação aos candidatos a marido. Na verdade, Eli-
sabeth não queria sacrificar coisa alguma ao casamento, princi-
palmente a relação que partilhava com o pai e que considerava 
seu bem mais precioso (3). 

Com relação a essa dupla, a mãe é, devidamente, posta de 
lado, o que sua fraqueza, aliás, torna fácil (ela é doente dos olhos 
e sofre de afecções nervosas). As duas irmãs mais velhas não 
parecem contar muito, em todo caso, aos olhos do pai. De ma-
neira lapidar, Freud escreve que Elisabeth "se apagava, eventual-
mente, diante de sua mãe e irmãs mais velhas, atenuando assim 
para elas as asperezas de seu caráter" (4) o que deixa supor que 
ela fosse o bastante segura de sua posição para lhes fazer esse 
favor. 

Hélas! Essa partilha do falo paterno só dura algum tempo. 
Sobrevém a catástrofe: "o pai havia escondido dos seus — ou 
o ignorava ele próprio — uma afecção cardíaca crônica, e foi 
levado para casa um dia sem sentidos, depois de uma primeira 
crise de edema pulmonar" (5). Eis o pai acamado, reduzido à 
invalidez. É preciso cuidá-lo durante um ano e meio e Elisabeth 
se dedica a isso: "Ela dormia no quarto de seu pai, acordava 
durante a noite quando este a chamava, ocupava-se continua-
mente dele e se esforçava para parecer alegre, enquanto ele pró-
prio suportava seu estado sem esperanças com uma amável re-
signação" (6). Em outras palavras, se a cumplicidade entre Elisa-
beth e seu pai continua, é só em torno de falsas aparências: faz-
se boa cara, mantém-se a fachada, mas sabendo, com certeza, 
que no interior tudo se acabou. 

Elisabeth descobre sua vocação de enfermeira do pai com 
essa nostalgia de uma causa perdida, vocação que ela comparti-
lha com Anna O. e Dora. Freud, além disso, não deixa de enfa-
tizar a partir dessa observação a ligação íntima entre a posição 
da histérica e a função da enfermeira. Faz isso ; sem dúvida, de 
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lorma um pouco canhestra, pondo o efeito no lugar da causa, 
mas nota bem uma relação de causalidade: "Aquele que está 
atribulado e preocupado sem cessar com as mil tarefas exigidas 
pelos cuidados a um doente, cuidados que se prolongam sem 
interrupção, interminavelmente, durante semanas e meses, acos-
luma-se pouco a pouco a abafar em si todos os indícios de emo-
ção e, por outro lado, desvia sua atenção de suas próprias im-
pressões porque não tem nem tempo nem forças para se dar 
conta delas. Assim, todo aquele que cuida de doentes acumula 
uma quantidade de impressões afetivas muito pouco percebidas 
c que não puderam ser atenuadas por ab-reação. A partir daí 
acham-se reunidos os materiais para uma histeria de retenção"(7). 

Esse conceito de histeria de retenção é tributário do estado, 
apenas esboçado, da teoria do recalque, no momento em que 
f reud redige esse caso (1892). De fato, não é porque o sujeito 
exerce a profissão de enfermeiro e se submete a suas limitações 
que sobrevém a histeria. A relação deve ser colocada no sentido 
inverso: como mostra Dora, tanto quanto Elisabeth, porque ela é 
histérica é que se presta particularmente bem a desempenhar as 
larefas de enfermeira. Com efeito, a função da enfermeira, tal 
como Freud a descreve aqui, é exercida em duas direções que 
prolongam a problemática histérica: por um lado, trata-se de con-
tribuir para reparar o Outro ou para manter as aparências disso; 
por outro lado, para a enfermeira devotada, de se consagrar intei-
ramente à demanda deste Outro. A retenção de que fala Freud, 
quer dizer, a mordaça colocada pelo sujeito sobre a expressão 
de seus próprios desejos, encontra seu sentido nessa abnegação 
diante da demanda do Outro, abnegação na qual o sujeito se re-
veste de uma imagem: a imagem daquele, ou daquela, que o 
Outro só pode amar e preferir a qualquer outro. 

Devotando-se dessa forma a seu pai, Elisabeth presta-lhe fi-
nalmente os serviços que este lhe havia proporcionado anterior-
mente. Tudo se passa como se, ao oferecer-se sem limites à sua 
demanda, ela lhe reenviasse a mensagem: "pede sempre, tenho 
para dar e vender". O pai amou sua filha enquanto detentora 
ilo falo, a filha por sua vez vem lhe provar que se pode amar 
alguém que não o tem mais. Esta resposta constitui uma nova 
maneira de manter a aliança fálica que se havia forjado entre 
os dois. A morte do pai não vai prejudicar essa estrutura, já 
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que Elisabeth vai substituí-lo imediatamente pela mãe: "Ela se 
consagrou daí por diante inteiramente à sobrevivente, sua mãe" 
(8). Voltando-se para a mãe, a quem havia até ali negligencia-
do completamente, Elisabeth encontra ocasião de manifestar que 
retomou a bandeira das mãos de seu pai: pois é seu próprio lu-
gar que ela vai ocupar, agindo como se houvesse herdado a 
potência do defunto . . 

Nessa evolução, Elisabeth denega sistematicamente uma coi-
sa, sua posição feminina, a começar pelo fato de que uma mulher 
não tem o falo. Já nos tempos felizes em que ela era a amiga 
e confidente de seu pai, dizia-se "muito descontente por sua 
feminilidade" (9). Prefere portar a bandeira do falo, pronta a se 
dedicar, com esse objetivo, à tarefa exaustiva de enfermeira do 
pai, e depois da mãe. O resultado dessa denegação forçada não 
surpreende: querer estar sempre à altura da demanda do Outro, 
quer dizer, querer sempre ter como responder a ela, o que vai 
acabrunhá-la e deprimi-la. É o que lhe acontece quando, à sua 
função de enfermeira da mãe, quer acrescentar a de "chevalier-
servant": sente-se, com efeito, impelida a entrar em combate com 
seu primeiro cunhado que ousou faltar com a consideração devi-
da à velha senhora. Mas o cunhado em questão se esquiva; emi-
gra com sua tamília para uma cidade distante, recusando assim 
a Elisabeth a oportunidade de dar provas do poderio de suas 
armas. "Nesta ocasião, Elisabeth havia sentido muito nitida-
mente sua impotência, süa incapacidade de oferecer à mãe uma 
compensação pelo combate perdido, e a impossibilidade de rea-
lizar o projeto concebido com a morte de seu pai" (10). 

O casamento de sua segunda irmã vai, no entanto, abrir 
uma fenda nesta armadura de cavaleiro fálico, fenda que Elisa-
beth não vai sentir como uma fraqueza ou ferida, mas antes como 
uma saída para a feminilidade. O segundo cunhado se caracte-
riza por seus comportamentos delicados e atenciosos para com 
as mulheres "habituadas a todas as considerações". Embora o 
texto não permita ser tão afirmativo, parece tratar-se de um ho-
mem que anuncia, desde o início, que não tentará tocar na po-
tência das mulheres. De repente, eis Elisabeth "reconciliada com 
a instituição do casamento e com o pensamento do sacrifício em 
que este implicaria" (11). E naturalmente o primeiro filho deste 
casamento se torna o preferido de Elisabeth. Depois de haver 
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amado aquele ou aquela a quem falta o falo, Elisabeth nesse 
momento parece identificar-se abertamente a eles. Entretanto, du-
rante o ano em que nasce essa criança, o estado da mãe de Elisa-
beth se agrava a ponto de necessitar de uma operação. Toda a 
família sai em vilegiatura com a convalescente e é durante essas 
férias que Elisabeth vai realmente perder sua segurança. Está 
claro que sua identificação fálica se rompe, que ela começa a 
renunciar à manutenção de seu papel de herdeira. "Isso não anda" 
bem", como se diz, o que se traduz por problemas na locomoção 
c logo Elisabeth, mudando de papel, de um extremo a outro, 
lorna-se a doente da família. Cúmulo da infelicidade, pouco de-
pois dessas férias, sua segunda irmã morre da mesma doença de 
seu pai, e o cunhado, inconsolável, se afasta da família. Desde 
então, Elisabeth só vive como reclusa, ocupada apenas em cui-
dar de sua mãe e de suas próprias dores. 

A observação de Freud põe em evidência o elemento que 
explica a brusca mudança na atitude de Elisabeth durante essas 
férias passadas em família. Falando a Freud de seu estado de 
espírito naquela época, ela lhe confia o que experimentou diante 
do espetáculo feliz que lhe apresentava o casal formado por sua 
segunda irmã e seu cunhado: "Até então, ela se julgava forte 
demais para dispensar a ajuda de um homem; agora, o senti-
mento de sua fragilidade feminina a havia invadido, bem como 
uma nostalgia do amor (eine Sehnsucht nach Liebe), de tal sorte 
que, segundo suas próprias palavras, seu ser gelado começou a 
derreter-se. Presa de tal estado d'alma, o feliz casamento de sua 
irmã causou nela a maior impressão: pela maneira como ele 
cercava a mulher de cuidados, como eles se compreendiam um 
ao outro por um só olhar, como eles confiavam um no outro" (12). 
Ora, a moça tivera a ocasião de dar um passeio a sós com o 
cunhado. Tinham então falado de uma porção de coisas íntimas, 
o que só podia evocar, para Elisabeth, as confidências que tro-
cava outrora com seu pai. Um desejo a invadiu a partir deste 
momento: o de possuir um marido como aquele. Mais tarde, na 
manhã que se seguiu à partida do casal, Elisabeth voltou a fazer 
sozinha este passeio e pôs-se a sonhar, sentada numa pedra, "com 
uma vida feliz como a de sua irmã". Ao levantar-se, sentiu uma 
dor que logo passou, mas voltou na tarde seguinte, depois de 
(omar um banho quente. Desde então essa dor não a deixou mais. 
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Segundo Freud, esta dor inaugural do sintoma de conversão é 
uma repetição de uma dor que ela já havia sentido à época em 
que cuidava de seu pai doente: dor muscular e reumática que 
nada tinha de histérica, mas que se viu elevada ao nível de 
núcleo do trauma pela repetição significante (13). 

Ora, interrogada sobre as circunstâncias durante as quais 
se havia manifestado essa primeira dor, Elisabeth responde a 
Freud, confiando-lhe o segredo de um primeiro amor que ela 
sentira como uma concorrência ao devotamento de que cercava 
seu pai enfermo. Com efeito, no período em que cuidava do pai, 
tinha se apaixonado por um jovem, filho de uma família amiga. 
Vale a pena observar que o que chamou a atenção de Elisabeth 
para o rapaz foi o culto que este dedicava a seu pai: "o jovem, 
órfão, tinha se apegado com muita dedicação ao pai de Elisabeth, 
deixando-se orientar por este em sua carreira, e estendera às mu-
lheres da família sua afeição pelo pai" (14). Assim, é pela esco-
lha de seu pai e pela celebração do falo paterno que partilha 
com Elisabeth que ele se distingue aos olhos dela. É por isso, 
sem dúvida, que ao chegar à conclusão de que esse jovem está 
apaixonado por ela, Elisabeth pode pensar que "casando-se com 
ele não se iria expor ao sacrifício temido em que o casamento, 
para ela, deveria implicar" (15). Esse sacrifício temido não é 
outro senão o do falo paterno, que o rapaz contribui evidente-
mente para manter no lugar de senhor e mestre. Quando esta 
estrutura se vê em perigo, o equilíbrio da situação é rompido 
e Elisabeth abandona seu apaixonado. A ruptura ocorre, de fato, 
no preciso momento çm que o jovem pela primeira vez ganha 
terreno sobre o pai. Ele havia convencido Elisabeth — com a 
concordância paterna, aliás — a deixar a cabeceira do doente 
para assistir a uma reunião onde poderia encontrá-lo. Ela assim 
faz, mas na manhã seguinte, de volta à casa encontra o estado 
de seu pai agravado. Censura-se amargamente por isso e a partir 
de então deixa praticamente de ver seu jovem enamorado. Fica 
claro, por conseguinte, que Elisabeth proíbe que o rapaz entre 
em competição com seu pai. "É do contraste entre a alegria ine-
briante então experimentada e a miserável condição em que se 
encontrava seu pai quando voltou para casa que nasce um con-
flito, um caso de incompatibilidade", escreve Freud (16). Esse 
confronto com o pai miserável, enfraquecido — ou seja, a der-
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rota do falo — constitui para Elisabeth o momento em que se 
pode buscar o trauma que será explicitado só depois, no instante 
em que ela sonha com a felicidade de sua irmã e seu cunhado, 
quer dizer, no instante em que se vai abrir para ela a via da 
feminilidade, mais que a do combate pelo falo. 

Vamos agora desmontar o mecanismo da identificação his-
térica, e enfatizar a função ocupada aí pela irmã de Elisabeth. 
Esta confessa a Freud "ter sentido um desejo ardente de encon-
trar a mesma felicidade que sua irmã" (17). Esta declaração deve 
ser interpretada no sentido de uma identificação de Elisabeth a sua 
irmã? Freud a entende assim, o que o leva a concluir que in-
conscientemente Elisabeth está apaixonada por seu cunhado. Mas, 
ao lhe fazer essa interpretação, a paciente começa a chorar alto 
c imediatamente se queixa de dores horríveis (18). Tudo, menos 
isso, responde ela, em suma. Não parece que essa recusa teste-
munhe apenas uma resistência. Elisabeth não está errada em re-
futar o raciocínio de Freud, o qual inicia aqui um erro de apre-
ciação que vai reproduzir alguns anos mais tarde no tratamento 
de Dora, quando desejará a todo custo convencer sua paciente 
de que ela está apaixonada pelo Sr. K. O processo de identifi-
cação histérica, e o lugar que nela assume a escolha amorosa, 
é mais complexo. A posição subjetiva de Elisabeth, tanto como 
a de Dora, as identificações pelas quais elas se sustentam, e a 
função da outra mulher só podem ser situadas corretamente se 
forem inscritas num quarteto construído a partir do modelo do 
esquema L de Lacan (19): 

Esquema L 

(t) (2) (3) 
(Es) S (a)outra Elisabeth seu pai Dora seu pai 

• > V \ 7 V / * 

(eu)a Outro o cunhado sua irmã Sr. K. Sra. K. 

A irmã que fascina Elisabeth, à maneira pela qual a Sra. K. 
fascina Dora, representa para ela mais do que uma identifica-
ção: vale como a própria encarnação da feminilidade, que ela 
experimentara até então como uma fraqueza ou uma impotência. 
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Adquire este valor enigmático porque é o alvo do desejo do 
cunhado, deste homem "feito para agradar às mulheres de sen-
timentos delicados e acostumadas a todas as considerações" (20). 
Em outras palavras, ela é o objeto de desejo de um "chevalier-
servant", papel que Elisabeth fazia para seu próprio pai. O es-
petáculo do casal formado pela irmã e o cunhado evoca assim 
para Elisabeth a relação que ela mesma mantinha com seu pai, 
mas com essa dimensão suplementar: ela é aí tratada como mu-
lher, mais do que como amigo. O desejo de Elisabeth não pode, 
pois, ser reduzido a um desejo por seu cunhado. Seria, antes, 
o de ser amada por seu pai como a irmã é amada pelo cunhado. 
Como Lacan escreve em seu texto "A Psicanálise e seu Ensina-
mento": "a histérica se prova nas homenagens dirigidas a uma 
outra, e oferece a mulher na qual adora seu próprio mistério ao 
homem cujo papel ela desempenha, sem poder dele gozar" (21). 
Aplicada a Elisabeth, esta fórmula nos permite compreender que 
a mola-mestra de sua posição é da ordem de uma identificação 
ao desejo do cunhado, mais que de um desejo ou anseio amo-
roso direto. É a relação entre esse cunhado e sua irmã que cons-
titui o bem mais precioso, pois ela lhe propõe o mistério de uma 
feminilidade alimentada pelo desejo masculino. Não é, pois, de 
se admirar que Elisabeth proteja essa relação: o que ela ama 
não é seu cunhado, mas o desejo que este tem por sua irmã. 

Esta dimensão do quarteto, onde se coloca um mais além 
das identificações, é precisamente o que faltava no primeiro amor 
que Elisabeth conhecera. Sua estrutura não se desenvolvia além 
do triângulo formado por Elisabeth, seu pai e o jovem: 

Neste triângulo, nada designava uma abertura para o misté-
rio da feminilidade. Ao contrário, os três parceiros permaneciam 
perfeitamente solidários por uma mesma identificação ao falo 
paterno. 

F.Iisabeth seu pai 

\ 
o rapaz 
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A comparação faz surgir o que constitui ao mesmo tempo a 
estabilidade e a fragilidade da estrutura do quarteto que obser-
vamos. Esta estrutura se mantém, mas sob uma condição: que 
o desejo próprio de Elisabeth — aquele que Freud adianta, de 
modo precipitado demais — permaneça aí insatisfeito, em outras 
palavras, que ela não tenha relações com seu cunhado fora do 
casal que este forma com sua irmã. De fato, semelhante confronto 
está, bem mais que a morte da irmã, na origem da segunda ca-
tástrofe da vida de Elisabeth. Pois no próprio momento em que 
esta penetra no quarto onde jaz a morta, o pensamento que lhe 
atravessa o espírito se refere menos à perda de sua irmã que à 
perda do casal que esta formava com o cunhado, com todas as 
suas conseqüências: surge-lhe a idéia de que o cunhado está no-
vamente livre e que ela poderia desposá-lo (22). Esse "poderia" 
não comporta um anelo, como o traduz Freud depressa demais, 
mas sim uma ameaça. Pois a morte de sua irmã deixa, em suma, 
Flisabeth privada de sua referência feminina diante do cunhado. 
Essa ausência de mediação constitui para ela a representação insu-
portável por excelência, pois ameaça a necessária insatisfação de 
seu desejo de histérica. 

A necessidade da insatisfação do desejo como condição pré-
via para o amor é também perfeitamente ilustrada pelo caso de 
Miss Lucy R., que os Estudos sobre a Histeria relatam um pouco 
antes do de Elisabeth. Jovem governanta inglesa, Miss Lucy está 
encarregada de cuidar dos filhos de um homem de negócios ber-
linense que perdeu sua mulher. Ora, Miss Lucy fez à mãe das 
crianças a curiosa promessa de "ocupar para elas o lugar da 
mamãe" (ihnen die Mutter ersetzen) quando esta morresse (23). 
Este enunciado só pode empurrá-la para o lugar de mãe das 
crianças, e, conseqüentemente, para o de mulher de seu pai. Freud, 
que percebeu esse encadeamento, lhe dá com presteza a interpre-
tação de seus sintomas: você está apaixonada por seu patrão sem 
o saber. Miss Lucy concorda. E, como Freud lhe pergunta porque 
não queria admitir para si mesma essa inclinação, ela lhe dá uma 
resposta onde se escuta perfeitamente o pequeno desvio conotado 
pelo desejo histérico: "o que me é penoso é que ele seja o pa-
trão (24), que eu esteja a seu serviço, que eu viva em sua casa 
e que diante dele não sinta a plena independência que tenho 
diante dos outros. E além disso, sou uma moça pobre e ele é um 
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homem rico, pertencente a uma família distinta; iriam zombar 
de mim se percebessem isso" (25). O desejo de Miss Lucy fica 
claro, então: amar o patrão, mas sem ir mais longe do que o 
amor, ou seja, sem que se trate de satisfazer o desejo que sente. 
É, aliás, a um tal equilíbrio que ela atinge no fim do tratamento: 
confessa a Freud que está feliz por poder continuar a amar se-
cretamente seu patrão, continuando a seu serviço para se ocupar 
de suas filhas. Sem dúvida seria preciso acrescentar a isso que 
esta situação lhe permite ter os filhos de um pai, sem para isso 
ter precisado manter relações sexuais com ele. 

Voltemos, agora, à temática da sexuaiização e da manifesta-
ção do corpo nos diferentes registros do simbólico, do imaginá-
rio e do real. O caso de Elisabeth von R. suscita uma série de 
reflexões que Freud desenvolve no sentido de uma nítida distin-
ção entre o sintoma de conversão histérica e o sintoma hipocon-
dríaco. Ele afirma, com efeito, que nesse caso o diagnóstico não 
foi fácil de se estabelecer. Eis a descrição que nos faz dos sinto-
mas somáticos de Elisabeth: 

"Ela caminhava com o busto inclinado para a frente mas 
sem apoio, seu andar não se assemelhava a qualquer marcha pa-
tológica conhecida e não parecia, aliás, extraordinariamente anor-
mal. Queixava-se de sofrer muitas dores, de cansar-se rapidamen-
te quando andava e quando ficava de pé. Logo descansava e as 
dores se atenuavam sem contudo jamais desaparecer por com-
pleto. As dores eram de natureza indeterminada, uma espécie de 
fadiga dolorosa, e provinham, na maioria das vezes, de uma gran-
de extensão mal delimitada da face antero-superior da coxa direi-
ta. Era ali também que atingiam sua maior intensidade, c onde 
a pele e os músculos eram mais sensíveis à pressão e beliscões, 
enquanto que as picadas de alfinete não provocavam qualquer 
reação. A hiperestesia da pele e dos músculos não era observada 
apenas nesse local, mas também em quase toda a superfície das 
duas pernas. Os músculos eram talvez ainda mais dolorosos que 
a pele, mas era sem dúvida nas coxas que a dor era mais forte. 
A motilidade das pernas não estava diminuída, os reflexos eram 
de intensidade média, e faltavam todos os demais sintomas, de 
modo que nada podia fazer presumir a presença de uma grave 
afecção orgânica. O mal havia se desenvolvido progressivamente, 
durante dois anos, com intensidade variável" (26). 
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É a sistemática imprecisão do discurso de Elisabeth a pro-
pósito dessas dores que decide Freud a estabelecer o diagnóstico 
de histeria. Freud distingue aqui três discursos, três maneiras de 
sc falar de uma dor somática. O doente afetado por um mal orgâ-
nico fala dele tranqüilamente, com certeza, descreve sua dor com 
detalhes e precisão. O hipocondríaco, este ao contrário dá a im-
pressão de realizar um trabalho mental superior a suas forças, 
"procura expressões, recusa qualquer qualificação de suas dores 
proposta pelo médico, mesmo quando a exatidão desta seja depois 
indubitavelmente reconhecida. Evidentemente, pensa que a língua 
c por demais pobre para lhe permitir expressar suas sensações, 
iis quais são qualquer coisa de único, de sem precedentes, que 
não se poderia descrever exaustivamente; eis porque ele nunca 
se cansa de acrescentar sempre novos detalhes, e quando ' deve 
se interromper é certamente dominado pela impressão de não se 
ter feito compreender pelo médico" (27). Quanto à histérica, 
esta apresenta como Elisabeth um discurso completamente dife-
rente: é o contrário do discurso do hipocondríaco; ela fala de 
suas dores com indiferença. Esta "bela indiferença" típica da 
histeria significa, segundo Freud, que sua atenção está voltada 
para outra coisa, e que as dores são apenas acessórios a seu ver-
dadeiro interesse. Que outra coisa é essa? Pode-se apreendê-la, 
diz Freud, nos pensamentos e sensações que acompanham as 
dores. 

Três tipos de discursos, três estilos, portanto, que permitem 
distinguir três tipos de sintomas. A esta tripartição a nível dis-
cursivo, Freud acrescenta um outro critério que se situa a nível 
das relações entre o corpo e o gozo, ou seja, da sexualidade do 
corpo. Com efeito, se se excita a zona corporal descrita como 
dolorosa, obtêm-se reações muito diversas conforme se trate de 
um doente orgânico, um hipocondríaco ou uma histérica. O doen-
Ic orgânico e o hipocondríaco vão exprimir uma reação de mal-
estar ou de dor física, vão se contrair e tentar esquivar-se ao exa-
me. A histérica, ao contrário, manifestará uma expressão mais 
tle satisfação que de dor, demonstrará até mesmo um prazer se-
xual. Assim quando Freud belisca a pele e os músculos da coxa 
de Elisabeth, esta se põe a gritar — "como se sentisse cócegas", 
comenta Freud — ela enrubesce, inclina a cabeça e o busto para 
Irás, fecha os olhos, em suma, conduz-se como se a zona dolo-
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rosa fosse uma zona erógena e como se o exame médico fosse 
apenas uma carícia destinada a fazê-la gozar. Entretanto, pensa 
Freud, a expressão de prazer não pode, nesse caso, depender da 
sensação corporal em si — que deveria ser, antes, dolorosa — 
ela só pode ser causada pelo conteúdo dos pensamentos que se 
situam nos bastidores da dor e que são reativados pela excitação 
das zonas corporais a eles associadas (28). 

Vamos reduzir agora essas distinções ao essencial, ou seja, 
à estrutura. As considerações precedentes indicam que a hipo-
condria expressa uma falta de simbolização (falta a palavra para 
designar aquilo que, do corpo, escapa à língua) e uma falta de 
sexuaiização (o sofrimento hipocondríaco está ligado ao corpo 
real), ao passo que a conversão histérica manifesta um excesso 
de simbolização (o significante, aqui, anexa o corpo a ponto de 
lhe retirar a função orgânica) e um excesso de sexuaiização (os 
órgãos ou partes do corpo ariexados pelo sintoma são conduzidos 
a desempenhar um papel de zona erógena para o qual não foram 
destinados). Assim, Elisabeth não pode mais "manter-se de pé" 
(allein steheri) porque sofre por estar "só" (allein); ela não pode 
ir em frente (sie komust nicht von der Síelle), no sentido próprio 
do andar, porque alguma coisa a retém no sentido figurado. Esses 
exemplos, aos quais se pode ajuntar as numerosas expressões que 
Freud destaca no caso de Cecilie M., mostram que a abasia de 
Elisabeth não é mais que uma tradução simbólica, à maneira 
das figurações em rébus encontradas nas formações do sonho. 
A função orgânica do corpo (por exemplo, o andar, para as per-
nas) está a partir daí assujeitada ao processo significante: quando 
alguma coisa "não anda" ao nível do pensamento inconsciente, 
o sujeito não consegue mais dar um passo com suas pernas. O 
hipocondríaco, ao contrário, demonstra com suas queixas que en-
contra em seu corpo um impossível de simbolizar e de sexuali-
zar: à falta de um significante que a nomearia, uma parte do cor-
po permanece aqui, literalmente, no sofrimento,* não podendo o 
sujeito sequer imaginarizá-la, quer dizer, projetá-la sobre a su-
perfície da imagem corporal. 

* No original: en souffrance, que também tem o sentido de "em instân-
cia". (N. da T . ) 
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Parece que o hipocondríaco se agarra firmemente à existên-
i ia desse ponto do corpo não-simbolizável, ao passo que a his-
h rica não cessa de fugir a ele entregando-se a uma simbolização 
ilescnfreada. A problemática hipocondríaca se deixa, pois, situar 
mi intersecção dos registros do real e do simbólico, enquanto a 
conversão histérica se localiza entre o simbólico c o imaginário 
(n imagem corporal). O hipocondríaco se fixa naquilo que, ao 
nível do real do corpo, detém o poder simbólico; quanto à his-
lérica, esta se empenha em negar que tal ponto de parada possa 
existir: ela não se fixa, mas se desloca, jogando com uma extrema 
plasticidade corporal. Disso resulta, em cada caso, uma relação 
no mínimo curiosa com o médico, e mais precisamente, com o 
• iber médico. Conhece-se a tendência da histérica a demonstrar 
.na impotência. O hipocondríaco também o faz, mas de uma for-
ma que se distingue sutilmente da manobra histérica. Molière, 
que foi um hipocondríaco famoso, introduz seu Doente Imagi-
nário nesses termos: 

"Vosso mais alto saber é apenas pura quimera, 
vãos e insensatos médicos; 

Não podeis curar por vossos grandes nomes latinos 
a dor que me desespera: 

Vosso mais alto saber é apenas pura quimera"(29). 

Entretanto, Argan não rejeita os médicos que se agrupam à 
sua cabeceira. E quando seu irmão quer convencê-lo de que os 
nomes gregos e latinos que os médicos sabem empregar não lhe 
Irnzem a cura do mal, ele responde: "Mas é sempre preciso con-
cordar que, nesse ponto, os médicos sabem mais que os outros" 
("50). Seria um erro tomar essa declaração por uma simples farsa. 
I oda a posição hipocondríaca se deixa ler nessa disjunção entre 
a nomeação e a cura que o saber médico é convocado a revelar. 
Argan acredita que os médicos possam curá-lo? Nada é menos 
certo. Sua transferência para o médico não consiste numa crença 
em seu poder de curar. Diríamos antes que é na medida em que 
os termos de seu saber permanecem sem conseqüências sobre seu 
mal que ele ama os médicos e se mostra pronto a tudo — inclu-
sive a lhes dar sua filha — para mantê-los a seu lado. Pela doen-
ça, Argan dá a entender que faz absoluta questão de ser reco-
nhecido como doente, mais do que de ser curado. O hipocondría-
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co procura menos demonstrar a impotência do médico c de seu 
saber que se assegurar dela para garantir seu sofrimento essencial. 
Conhece-se sua paixão freqüente pelos dicionários médicos — 
com o único objetivo de verificar e consolidar suas lacunas. Ne-
nhuma palavra nomeará seu mal, que sempre escapará ao saber 
dos médicos. Ele demonstra a necessidade de um inominável c 
refuta todo poder simbólico nesse sentido. Sem dúvida, deve-se 
pensar que esta lacuha desempenha para ele o papel de uma pro-
teção. O próprio Freud fez um paralelo entre o papel do hipo-
condríaco « a paranóia, e entre a angústia e a histeria (31); o 
que vale dizer que se a hipocondria vier a ceder — por exem-
plo, se o ponto inominável do corpo onde se localiza o sofrimento 
for simbolizado por algum significante — o sujeito está forte-
mente arriscado a começar a delirar, o simbólico não encontran-
do mais um ponto de ancoramento que o impeça de invadir o real. 

Essas reflexões não deixam de se relacionar com nossa ten-
tativa de abordagem da feminilidade, que só pode reencontrar a 
questão crucial da natureza e da função do corpo feminino, ou 
daquilo que se designa assim. O que é um corpo de mulher? 
Todo o mundo se pergunta isso, as mulheres tanto quanto os 
homens — se não mais do que eles — e ninguém encontra uma 
resposta satisfatória. O corpo dito "feminino" se define por ser, 
parcialmente ao menos, exterior ao saber, nenhuma articulação 
significante permitindo responder pela diferença que a anato-
mia nos indica. Não é deste indizível, deste não-simbolizável do 
corpo feminino que os homens adoecem no seio de suas relações 
amorosas? Como se o corpo feminino, o corpo da Mulher, se 
apresentasse à maneira de um objeto hipocondríaco. 

Notas 

1. Posição que se vai encontrar formulada na observação do caso Dora. 
Ver S. FREUD, "Um Caso de Histeria", op . ci t . , ESB, vol. VII , 
Imago. 

2. S. FREUD, Estudos sobre a Histeria, op. c i t . , p . 189. 
3. "Ela se insurgia contra a idéia de dever sacrificar num casamento 

suas inclinações e a liberdade de seu julgamento", S. FREUD, op. 
c i t . , p . 189. 

4. I d . , ib id . , p . 189. 
5. I d . , ibid. , p . 190. 
6. I d . , ib id . , p . 190. 
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Id . , ibid. , p . 211. 
Id . , ibid. , p . 190. 
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Id . , ibid. , p . 191. 
Id . , ibid. , p . 204. 
Essa primeira dor, ou sensação, experimentada à cabeceira do pai, 
era localizada na coxa direita, no lugar em que o pai depositava seu 
pé para què Elisabeth lhe trocasse o curativo da perna. Id . , ibid. , 
p . 217. 
Id . , ibid. , p 
Id . , ibid. , p 
Id . , ibid. , p 
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Id . , ibid. , p 

195. 
195. 
196. 
201. 
206. 

Ver ). LACAN, o Seminário sobre "A Carta Roubada", Escritos, 
Perspectiva, p. 60. 
S. FREUD, Estudos sobre a Histeria, p . 191. 

LACAN, "La psychanalyse et son enseignement", in Êcrits (N. da T.: 
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S. FREUD, Estudos sobre a Histeria, p . 206. 
Id . , ibid. , p . 163. 
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S. FREUD, Estudos sobre a Histeria, op. ci t . , p . 165. 
Id . , ibid. , p . 185. 
Id . , ibid. , p . 186. 
Id . , ib id . , p . 106. 
Molière, Le Malade Imaginaire, Pléiade, vol. II, versos extraídos do 
2.° prólogo. 
Id . , ibid. , p . 1153. 
Ver S. FREUD, ;'Sobre o Narcisismo: Uma Introdução", ESB, vol. 
XIV, Imago. 



capítulo 8 

Sonho e Desejo na Histeria 

Os homens, doentes da mulher, conservam com todos os cuida-
dos seu estatuto de enigma absoluto. A feminilidade se vê reve-
renciada como um mistério, como o impegável objeto furado cujo 
centro está em toda parte e a circunferência em parte alguma. 
Nada se presta melhor às elucubrações delirantes, que o desejo 
de saber voltado para o órgão genital feminino, especialmente 
quando é questionada a sua relação com o gozo. Diante desse 
enigma, várias atitudes são possíveis. Ou bem a solução esco-
lhida é a que se pode chamar "histérica" em seu fundamento 
— esta forma de amor que eleva a Mulher ao nível do Outro; 
a tradição do amor cortês dá os exemplos mais espantosos dessa 
idealização do Outro efetuada ao preço da insatisfação do desejo 
— ou bem, como quando a hipocondria vira psicose, a relação à 
Mulher pode assumir o aspecto dessa loucura — nem sempre 
benigna — que é a paixão: sob forma querelante ou erotomanía-
ca, a paixão se organiza em torno de um nome que faz sua apa-
rição no real como nome da Mulher, e o sujeito só pode sub-
meter-se completamente a ele. Resta ainda a solução perversa na 
qual uma coisa, um fetiche ou instrumento de gozo é posto no 
lugar da feminilidade do parceiro, alimentando uma outra forma 
de paixão, a da ignorância da feminilidade. A psicanálise denun-
cia o impasse dessas três vias, trazendo à luz aquilo que elas não 
reconhecem, cada uma a seu modo: a dialética do desejo. Pois 
o desejo jamais é desejo da Mulher; o desejo nunca se dirige ao 
Outro como tal, mas antes, provém dele. O que visa o desejo 
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e o significante pelo qual o Outro aparece ele próprio enquanto 
ilcsejante e, por conseguinte, como desejável. O termo "desejo" 
c pois o significante último do Falo. Quanto à feminilidade, esta 
jamais pode ser situada senão num mais-além do desejo, como 
um resto com relação àquilo que o desejo pode atingir. Daí o ca-
ráter fundamentalmente insatisfatório, mais ainda, fundamental-
mente histérico do desejo humano. 

Vamos examinar, por conseguinte, a ligação entre a histérica 
c o desejo. Sua relação nos é dada, de maneira imediata, pela 
formação do sonho: este realiza um desejo, mas apenas no regis-
Iro do imaginário, deixando em suspenso a satisfação que encon-
Iraria no gozo. A histérica acrescenta aí seu estilo. Convém, de 
fato, observar que a histérica se faz representar na expressão de 
seu desejo pelo viés de uma identificação com a posição masculi-
na do homem doente da Mulher. Se a histérica "se faz de ho-
mem", como afirmava Lacan, é na medida em que tenta cercar 
a feminilidade à maneira masculina, elevando-a ao nível de mis-
Icrio escondido no furo do corpo. De onde decorre, certamente, 
uma concepção propriamente histérica do corpo feminino: Dora 
nos dá a ilustração mais pura disso. 

A homologia de estrutura entre a neurose histérica e a ela-
boração do sonho foi desde cedo enfatizada por Freud. Encontra-
se, já, seu enunciado nos Estudos sobre a Histeria a propósito do 
caso Emmy. Freud assemelhava ali o delírio e as alucinações de 
sua paciente a "uma compulsão às associações parecidas com 
• iquelas constatadas no sonho, onde as alucinações e ilusões são 
extremamente facilitadas" (1). Esta intuição primitiva torna-se 
mais tarde uma tese que Freud se esforça por demonstrar nos 
anos de 1899 a 1901. "A chave da histeria se encontra realmente 
incluída no sonho", escreve ele a Fliess a 3 de janeiro de 1899, 
c acrescenta: "Se esperar mais um pouco, conseguirei descrever 
o processo psíquico dos sonhos de modo que se inclua ali o pro-
cesso da formação do sintoma histérico" (2). Alguns dias depois, 
ele declara ao mesmo Fliess: "Não é apenas o sonho que é uma 
realização do desejo, mas também o ataque histérico" (3). Esta 
lese forma a matéria de um pequeno texto de 1908 onde Freud 
analisa o ataque histérico como uma pantomima que requer a 
mesma elaboração interpretativa daquela que o sonho nos exige 
(4). Veremos como essa homologia entre sonho e sintoma histé-
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rico se demonstra no caso da bela açougueira — narrado por 
Freud em sua Interpretação dos Sonhos — bem como na obser-
vação de Dora. 

O sonho da açougueira valoriza um traço específico: a pro-
moção da falta, do nada enquanto tal. O desejo histérico aparece 
aí na sua formulação mais pura: a do desejo de ter um desejo 
sem objeto, ou seja, um desejo que jamais possa ser satisfeito. 
Freud assinala logo de início que este sonho é o de uma histérica 
e, além disso, que deve ser situado na transferência. Ele lhe é en-
dereçado, na verdade, como um desafio manifesto a seu saber: " O 
senhor sempre diz", declara uma doente espirituosa, "que o so-
nho é um desejo realizado. Vou contar-lhe um sonho que é exa-
tamente o contrário de um desejo realizado. Como vai acomodá-lo 
na sua teoria?" (5). Ele se acomoda tanto melhor, mostra Freud, 
quanto realiza o desejo de não realizar (ou satisfazer) o desejo 
dele. 

O texto do sonho é simples: "Quero dar um jantar, mas tudo 
o que tenho em casa é um pouco de salmão defumado. Penso 
em sair para fazer compras, mas lembro-me de que é uma tarde 
de domingo e todas as lojas estão fechadas. Tento telefonar a 
alguns fornecedores, mas o telefone não funciona. Devo então 
renunciar ao desejo de dar um jantar." Muito habilmente, Freud 
começa por concordar com sua paciente, admitindo seu ponto 
de vista segundo o qual este sonho testemunha a não-realização 
de um desejo. Mas ele só procede assim para lhe devolver uma 
pergunta que inverte a perspectiva: se ela deve ter um desejo 
insatisfeito, por que é que deve ter precisamente um tal desejo? 
As associações da paciente fornecem os elementos que levam a 
essa reviravolta. Ela faz, inicialmente, uma descrição de seu ma-
rido. Este está muito gordo e gostaria de fazer um regime de 
emagrecimento; com esse fim, ele já a avisou que não aceitaria 
mais convites para jantar. Seu realismo um pouco rude de ho-
mem que não duvida do objeto de seu desejo aparece numa ane-
dota: ele teria respondido a um pintor, que queria fazer seu re-
trato, que preferia certamente à sua figura um pedaço do tra-
seiro de uma bela jovem. Mas o desejo da açougueira parece mais 
complexo: ela morre de vontade de comer todas as manhãs um 
sanduíche de caviar, mas pediu ao marido que não lhe dê mais 
isso. Brinca assim com seu marido, pelo qual confessa estar muito 
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apaixonada, pedindo-lhe, a título de prova de amor, que não sa-
tisfaça seu desejo de caviar. 

Num segundo desenvolvimento da análise, Freud obtém de 
sua paciente os elementos da véspera relacionados com o sonho 
que vão permitir entender a razão pela qual a açougueira cria 
um desejo insatisfeito. Aparece aqui a personagem da outra mu-
lher: uma amiga, a quem a açougueira visitou, que se queixa de 
sua magreza e lhe confia seu desejo de engordar. Ela, além disso, 
perguntou à açougueira: "quando você vai nos convidar de novo? 
Come-se sempre tão bem em sua casa!" Vê-se então desenhar-se 
uma espécie de cruzamento entre o desejo do açougueiro — que 
quer fazer um regime para emagrecer e não mais aceitar convites 
para jantar — e o da amiga da açougueira — que quer engordar 
e espera ser convidada para jantar. Ora, no ponto de cruzamento 
entre esses dois desejos, no espírito da açougueira, coloca-se um 
enigma, que é o da verdade do desejo. Com efeito, esse açou-
gueiro, que pretende querer emagrecer, não faz mistério de sua 
predileção pelas formas cheias e parece, porém, ter um fraco por 
esta amiga que pretende engordar mas continua magra. Numa 
primeira leitura, o sonho poderia ser assim interpretado como a 
expressão do ciúme da açougueira. Seu sentido seria o de uma 
recusa a contribuir para tornar sua amiga mais bela aos olhos 
do marido, dando jantares que a fariam engordar. Mas um ele-
mento do sonho permanece não resolvido nessa primeira deci-
Iragem: o salmão defumado, única provisão da açougueira. Em 
resposta à pergunta que Freud lhe faz a esse respeito, a paciente 
lhe confia que este é o prato predileto de sua amiga. Ora, esta 
última se comporta com relação ao seu desejo por salmão da mes-
ma maneira que ela própria quanto ao seu desejo por caviar: 
recusa-se a satisfazê-lo. 

A partir daí, o nó do sonho se desloca mais uma vez: seu 
ponto enigmático está situado, finalmente, menos no entrecruza-
inento dos desejos do açougueiro e da amiga do que naquele dos 
dois desejos insatisfeitos da açougueira e de sua amiga. Esses 
dois desejos têm um ponto em comum: querem ser reconhecidos, 
mas não satisfeitos. Assim, as duas demandas articuladas por 
essas duas mulheres podem ser postas em paralelo e interpreta-
das como a demanda de se alimentar de um desejo como tal, 
mais que do objeto que satisfaria a demanda alimentar. E, por 
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efeito de retorno, a açougueira só pode voltar a questionar o de-
sejo de seu marido, o qual, ao mesmo tempo em que parece estar 
seguro quanto ao objeto de formas cheias que o satisfaz, nem por 
isso dá menos atenção à magra amiga de sua mulher: o que tem 
esta, então, que possa agradar ao açougueiro? A partir dessa 
articulação, abre-se uma nova via interpretativa. Seu verdadeiro 
desejo, é na sua amiga magra que a açougueira procura apreendê-
lo e decifrá-lo. A identificação histérica ao desejo do outro dá 
fundamento àquilo que o sonho apresenta como a não-realização 
de um desejo. Se a açougueira deve renunciar, em sonho, a dar 
um jantar, não é para contrariar o desejo de sua amiga, como 
uma primeira leitura deixava crer, mas ao contrário, para sus-
tentá-lo enquanto desejo insatisfeito, e isso na medida em que 
o desejo desta amiga substituiu o seu próprio. O processo dessa 
identificação histérica deve ser corretamente destacado. Não é o 
de uma imitação, ressalta Freud, de uma simpatia que chegaria 
até a reprodução. Não se trata, em outras palavras, de uma iden-
tificação com a pessoa da amiga. Há de certo um processo de con-
tágio e uma certa simpatia ciumenta entre as duas mulheres, 
mas esse contágio e essa simpatia são apenas efeitos da identi-
ficação cujo fundamento se encontra, segundo Freud, numa "co-
munidade sexual", quer dizer, numa posição comum quanto às 
relações sexuais no sentido mais amplo do termo. Esta posição 
comum é a da direção, real ou virtual, do desejo do açougueiro. 
Nesse ponto surge uma questão que Lacan observou notavel-
mente no comentário que faz desse sonho em "A direção da 
cura" (6): "mas como uma outra pode ser amada ( . . . ) por um 
homem que não poderia se satisfazer com ela (ele, o homem do 
pedaço de traseiro)? Eis a questão colocada, que é muito geral-
mente a da identificação histérica". E Lacan acrescenta ainda 
esta precisão que assinala o estatuto subjetivo da histérica: "É 
esta questão que se torna o sujeito aqui mesmo. Em quê a mulher 
se identifica ao homem, e o pedaço de salmão defumado advém 
ao lugar do desejo do Outro" . 

O mecanismo da identificação histérica revela, pois, uma 
complexidade que se liga à vacilação que ela opera numa bi-
polaridade sexual. É menos à sua amiga que nossa espirituosa 
açougueira se identifica do que ao desejo desta. Mas — se-
gundo tempo — se ela se identfica a este desejo, é porque este 
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lhe oferece um lugar de onde interrogar o desejo e o amor de 
seu marido açougueiro. O que abre espaço, num terceiro tempo, 
para uma reinterpretação do desejo masculino: se o gordo açou-
gueiro que quer emagrecer pode desejar uma mulher magra que 
lenta engordar, não é porque ele próprio está menos satisfeito 
do que parece com os pedaços de traseiro de sua mulher? Na 
sucessão desses três tempos de questionamento, vê-se bem a co-
locação da bissexuação própria da histérica. Por um lado, a 
açougueira se alinha do lado de sua amiga, na qual ela busca 
captar a encarnação de uma misteriosa feminilidade à qual seu 
marido seria sensível e, por outro lado, ela adota a posição mas-
culina própria ao açougueiro para formular sua questão refe-
rente à amiga: quem é ela, para que ele a ame? Ela se põe 
então no lugar de seu marido para questionar a feminilidade de 
sua amiga (posição masculina), porque ela desejaria que seu ma-
rido a amasse como ele ama a amiga em questão (posição 
feminina). 

Vai-se notar que no desenvolvimento desta análise do so-
nho um elemento permaneceu intocado: a oralidade invasora 
que se exprime aí o tempo todo. Nem Freud, na Traumdeutung, 
nem Lacan, nas duas páginas de comentário que faz sobre isso 
cm "A direção da cura" abordam essa vertente sobre a qual se 
destacaria a função do objeto causa do desejo de nossa histé-
rica. É verdade que na época em que eles elaboraram suas res-
pectivas reflexões sobre este sonho, nem Freud nem Lacan tinham 
ainda reparado no valor central do objeto como causa do de-
sejo e como condensador do gozo. No entanto, em "A direção 
da cura", algumas páginas depois de ter retomado a estrutura do 
sonho da açougueira, Lacan efetua, em algumas linhas, uma de-
finição da problemática da anorexia mental da qual podemos 
lambém nos servir para demarcar o objeto que faz sonhar a 
espirituosa açougueira: "Mas a criança não adormece sempre 
assim no seio do ser, sobretudo se o Outro, que também tem 
suas idéias a respeito de suas necessidades, vem se meter, e no 
lugar daquilo que ele não tem, põe a torrente sufocante do 
mingau do que ele tem, quer dizer, confunde seus cuidados com 
o dom de seu amor. É a criança a quem se alimenta com mais 
amor que recusa a comida e goza de sua recusa como de um 
desejo (anorexia mental). Confins onde se compreende como em 
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nenhum outro lugar que o ódio devolve a moeda do amor, mas 
onde é a ignorância que não é perdoada. No fim das contas, a 
criança, recusando satisfazer a demanda da mãe, não exige que 
a mãe tenha um desejo fora dela, porque esta é a via que lhe 
falta em direção ao desejo?" (7) Não haveria muito a modi-
ficar nesta passagem para adaptá-la ao caso da açougueira: é a 
mulher a quem se alimenta com mais amor que recusa a comida 
(caviar ou salmão defumado) e goza de sua recusa como de um 
desejo. Pedindo ao marido que não lhe dê mais caviar — que 
ela obteria imediatamente se lhe pedisse — a açougueira o trans-
muta de objeto de sua demanda em significante de seu desejo 
impossível de satisfazer. Ela faz disso o nada de que se alimenta 
seu desejo, mais do que o grão que encheria sua boca. Esta ope-
ração atinge um resultado à imagem do desejo que ela inter-
roga em seu marido: o desejo que recairia sobre uma mulher 
magra. O caviar se torna aqui, como o salmão defumado, o 
significante de um desejo que se articula em torno da falta do 
objeto como tal. O anorético só faz levar esta lógica às últimas 
conseqüências: para ele, é a falta que se torna objeto ela pró-
pria, e, mais exatamente, aquilo que Lacan chama objetei a causa 
do desejo, ou seja, o vazio, o furo ao qual boca e estômago do 
anorético se consagram, abandonando sua função fisiológica para 
não mais servir senão a uma função puramente erótica. 

Nossa açougueira ilustra assim a função da oralidade tão 
freqüente na clínica da histérica. Segundo o modelo que desta-
camos anteriormente, de uma sexuaiização da função orgânica 
do corpo, trata-se na oralidade histérica de fazer valer o desejo 
sobre a necessidade, de demonstrar o primado do apetite sobre 
a satisfação alimentar, e de testemunhar assim que o preenchi-
mento da função oral pelo alimento só pode deixar alguma coisa 
— um nada — que estará sempre a desejar. É este nada que 
se trata de preservar, ao preço da insatisfação. Nada tão im-
possível tanto de engolir quanto de vomitar, nada que não tem 
outra materialidade senão o que resta do seio ou do polegar 
quando este deixou a boca da criança. É a este nada que a 
histérica se reduz radicalmente em sua fantasia quando procura 
questionar o desejo do Outro para além da sua demanda. 

Esta posição fantasmática da histérica é particularmente ob-
servável no próprio decorrer da relação analítica onde ela per-
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mite dar a razão estrutural de um certo número de dificuldades 
ou de impasses nos quais o psicanalista pode se sentir acuado. 
l'ois é certamente em face de seu analista que a histérica expõe 
a estrutura de sua fantasia. Isso já se nota no sonho da açou-
gueira: a paciente se apresenta como aquela que não pode res-
ponder à demanda de Freud, aquela que só pode deixar in-
satisfeito seu desejo de saber, pois que ela não pode lhe trazer 
um sonho que responda à sua tentativa teórica. De um modo 
mais geral, apreende-se a relação do sujeito com o nada, no 
próprio interior da sessão, por uma série de condutas nas quais 
se manifesta a relação privilegiada que a histérica freqüente-
mente mantém com a interrupção da sessão, ou com a inter-
rupção da análise (durante as férias do analista, por exemplo). 
I.m todos esses casos, suas condutas assinalam que ela coloca 
seu próprio ser neste tempo de interrupção, de vacância. É nesse 
lora-do-discurso, nesse resto fora-da-sessão que ela se realiza 
como tal, para além de toda identificação subjetiva. Assim, tanto 
a paciente pode chegar de tal modo atrasada à sessão, que 
esta só pode se reduzir a uma pergunta — onde é que você 
estava? — como pode não querer deixar o analista quando este 
encerra a sessão, como pode ainda ficar totalmente silenciosa 
durante a sessão mas telefonar sistematicamente entre duas ses-
sões. Em todos esses comportamentos — que bem podem ser 
chamados de "acting-out", já que são apelos à interpretação — 
a histérica se manifesta numa certa posição com relação ao ana-
lista: para sermos exatos, 'ela demonstra que é, frente a ele, 
aquilo que resta depois que o deixa, que ela é este vazio que 
deixa a desejar, para além das sessões. Este vazio pode às vezes 
ser perfumado por um singular odor di femina. Uma analisanda, 
que era incapaz de prosseguir a sessão depois que um toque de 
campainha lhe assinalava a chegada da paciente seguinte, achava-
se, assim, totalmente fascinada pelo lugar que essa outra mu-
lher poderia ocupar para mim. Depois que a campainha tocava, 
cia já estava na interrupção, na vacância, na espera da outra. 
Ela sabia, aliás, se fazer esperar, ciente de que uma mulher 
nunca é tão desejável como quando ocupa este lugar interme-
diário entre presença e ausência, este lugar de espera onde, lite-
ralmente, ela está presente enquanto ausente. 
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Todos esses traços de estrutura da montagem histérica que 
isolamos na açougueira espirituosa são reencontrados na obser-
vação de Dora, que Freud registra em 1899; a homologia entre 
o sonho e a histeria, a constituição de um desejo insatisfeito 
onde o sujeito toma lugar pela via de identificações, a bissexuali-
zação dessas identificações e a convergência de todas essas cons-
truções para o enunciado de uma interrogação sobre a femini-
lidade, e mais especificamente sobre o corpo feminino, tudo 
isso é perfeitamente decifrável no curso da análise que Freud 
nos relata (8). 

Pode-se lembrar a situação de quarteto na qual Dora se 
encontra colocada desde que é levada, aos 18 anos de idade, 
a consultar Freud por ordem formal de seu pai. A amizade de 
Dora e de seu pai pelo casal K. encobre uma trama de relações 
complexas. A Sra. K. cuidara do pai de Dora, atingido por uma 
grave doença quando esta ainda era pequena. Em seguida, tor-
nara-se sua amante, embora ele fosse impotente. Dora se en-
contra assim, de algum modo, oferecida aos avanços do marido 
da Sra. K., que aliás sempre se mostrou muito amável para com 
ela, levando-a a passear e dando-lhe pequenos presentes. O pai 
de Dora fecha os olhos. Esta situação é ainda mais enrolada 
na medida em que durante as férias Dora se ocupou com grande 
solicitude das duas crianças do casal K., ocupando assim, de 
fato, a posição da mãe delas. Na realidade, cada um, nesse quar-
teto, se faz cúmplice do outro casal. O pai deixa o campo livre 
ao Sr. K. para que se aproxime de sua filha, a ponto de Dora 
ter concebido a idéia de um pacto no qual ela seria o objeto de 
troca entre os dois homens. Por outro lado, Dora se faz por 
sua vez a protetora das relações que seu pai mantém com a 
Sra. K., ocupando-se dos filhos desta última a fim de que não 
perturbem o casal. A aparente harmonia desses "arranjos" é bru-
talmente rompida no dia em que Dora deve se defrontar com 
propostas mais urgentes do Sr. K.: furiosa, ela o esbofeteia e, 
de volta a casa, exige de seu pai que corte imediatamente suas 
relações com a Sra. K. e seu marido. Como seu pai não cede, 
Dora se torna insuportável, chegando até a ameaçar suicídio; 
o pai decide então levá-la a Freud. 

Este caso foi suficientemente comentado na literatura psica-
nalítica para que dispensemos o leitor de sua retomada em de-
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talhes. Vamos nos contentar em destacar dele os traços que assi-
nalam a abordagem histérica da questão da feminilidade, espe-
cialmente a função que Dora atribui à Sra. K., e os dois sonhos 
pelos quais ela mostra a Freud o próprio lugar do enigma: o 
corpo feminino. 

A análise que Freud efetua desse caso em 1899 comporta 
uma articulação de três temas principais: o amor denegado de 
Dora pela Sra. K. — que encobre seu amor inconsciente por seu 
pai e seu ciúme com relação à Sra. K. — e a prevalência da 
oralidade nas fantasias sexuais do sujeito. Nas notas que acres-
centa em 1923 a esse relato, Freud reconhece ter subestimado 
o amor homossexual de Dora pela Sra. K. e atribui a esse erro a 
interrupção prematura do tratamento. Os comentários desenvol-
vidos por Lacan em sua "Intervenção sobre a transferência" (9) 
visam precisamente esclarecer esta relação entre Dora e a Sra. K., 
cujo mecanismo escapara a Freud. É a consideração do apego fas-
cinado e da lealdade a toda prova que Dora manifesta pela 
Sra. K. que oferece, escreve Lacan, "o valor real do objeto que 
é a Sra. K. para Dora. Ou seja, não um indivíduo, mas um 
mistério, o mistério de sua própria feminilidade, queremos dizer, 
de sua feminilidade corporal" (10). Assim, retomando o episódio 
da cena do lago durante a qual Dora esbofeteia o Sr. K., Lacan 
enfatiza, não os avanços deste, mas suas palavras: "Minha mu-
lher nada é para mim". A bofetada que Dora lhe dá como res-
posta assume a partir daí a significação de ter tomado o par-
tido da outra mulher: se ela nada é para você, o que é então 
você para mim? Com efeito, o Sr. K. só tinha valor para Dora 
na medida em que aparecesse como desejando a Sra. K. A pa-
lavra do Sr. K. tem como efeito cortar de um só golpe a iden-
tificação histérica de Dora, cuja dupla polaridade é facilmente 
observável; identificação masculina por um lado, na medida em 
que ela se identifica à posição do Sr. K. ou à de seu pai para 
contemplar a Sra. K., e identificação feminina por outro lado, 
na medida em que desejaria ser amada pelo Sr. K. e por seu 
pai à maneira pela qual a Sra. K. é amada por seu pai. Pode-se 
então, para demarcar a questão de Dora, retomar a interrogação 
da bela açougueira: como uma outra (a Sra. K.) pode ser amada 
por um homem que não poderia se satisfazer com ela (o marido 
ausente, ou o pai impotente)? 
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Além disso, Lacan sublinha a ligação inconsciente tecida por 
Dora entre sua questão sobre a feminilidade e a impressão guar-
dada da relação sexual a partir de suas relações infantis com o 
irmão. Este, mais velho um ano e meio do que ela, tinha sido 
outrora o modelo ao qual ela aspirava (11). Uma recordação de 
infância ilustra esse relacionamento com o irmão e sua trama: 
"ela se via", escreve Freud, "sentada no chão, num canto, chu-
pando seu polegar esquerdo, enquanto puxava ao mesmo tempo, 
com a mão direita, a orelha de seu irmão, tranqüilamente sen-
tado a seu lado" (12). Ela tinha, aliás, sido uma "chupadora", 
diz Freud, e seu pai empregara todos os esforços possíveis para 
livrá-la deste hábito. Segundo Lacan, essa lembrança infantil dá 
"a matriz imaginária onde vieram confluir todas as situações que 
Dora desenvolveu em sua vida" (13). Esta matriz ilustra, efeti-
vamente, a dialética entre três termos, pois o polegar, que Dora 
se ocupa em chupar, vale bem como terceiro termo que se acres-
centa ao irmão e à própria Dora para constituí-los num casal 
homem-mulher. O que Lacan exprime, nesses termos lacônicos: 
"A mulher é o objeto impossível de se destacar de um primitivo 
desejo oral e onde, no entanto, é preciso que ela aprenda a 
reconhecer sua própria natureza genital" (14). Esse estabeleci-
mento da função da oralidade é essencial para se compreender 
a problemática de Dora. 

Daquilo que Freud nos relata, tiramos duas conclusões: em 
primeiro lugar, que Dora encontrou em seu irmão sua primeira 
identificação masculina; depois, que ela manteve com ele umá 
relação que se pode dizer "sexual" e cuja especificidade é a de 
ter sido construída sobre um gozo de tipo oral. Mas, na cena 
infantil em questão, qual é o lugar de Dora? Ela é menina, go-
zando de sua oralidade e provocando o desejo do menino "sen-
tado tranqüilamente ao lado dela"? Não estará ela antes identi-
ficada com o menino, chupando a menina nela e perguntando 
o que pode ser a relação do menino a uma menina concebida 
como um objeto oral? Em suma, a questão de Dora bem po-
deria ser a seguinte: o que se torna uma mulher, se a relaçãõ 
de um homem a uma mulher se reduz à relação de um homem 
ao seio? E efetivamente os sintomas de Dora — tosse nervosa, 
afonia, alucinação de um cheiro de fumo — manifestam o apelo 
à pulsão oral experimentado desde que ela se encontre colocada 
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numa situação de -casal. O fato de que Lacan, a esse respeito, 
possa se perguntar se o sintoma deve ser referido a uma fan-
tasia de felação feita no pai, ou antes de cunilingus, que ele 
(cria feito na Sra. K., resulta da dupla polaridade da identifi-
cação onde se posta a histérica para interrogar a feminilidade. 
Essa questão indicaria, assim, um mais além do objeto da fantasia. 

É essa dimensão de mais-além, de Outro absoluto, da qual 
uma mulher pode ser o suporte para um homem, que Lacan 
buscará decifrar vinte anos mais tarde, em seu Seminário Mais, 
Ainda. Em 1951, em sua "Intervenção sobre a transferência", 
cie não vai muito mais longe que Freud; sustenta que o destino 
feminino não tem outra via senão a de se aceitar enquanto objeto 
do desejo masculino. Escreve, de fato, numa passagem à qual 
ainda voltaremos: "Mas esta homenagem cuja potência salutar 
f r eud entrevê para Dora não poderia ser recebida por ela como 
manifestação do desejo, a menos que ela aceitasse a si própria 
como objeto • do desejo, quer dizer, que ela tivesse esgotado o 
sentido daquilo que procurava na Sra. K. Assim como para to-
das as mulheres, e por razões que estão no próprio fundamento das 
trocas sociais mais elementares (aquelas mesmas que Dora for-
mula nas queixas da sua revolta), o problema de sua condição 
c, no fundo, o de se aceitar como objeto do desejo do homem, 
c é aí que está, para Dora, o mistério que motiva sua idolatria 
pela Sra. K., assim como na sua longa meditação diante da 
Madona e em seu recurso ao admirador distante, ele a impele 
à solução que o cristianismo deu a este impasse subjetivo, fa-
zendo da mulher o objeto de um desejo divino ou um objeto 
transcendente ao desejo, o que se eqüivale" (15). 

O que é que o Seminário Mais, Ainda acrescenta ou modi-
fica às teses desenvolvidas nessa passagem? Este Seminário (16) 
suscitou um dos maiores mal-entendidos a respeito do ensinamento 
de Lacan. O fato de que este tenha ali procurado apreender a 
feminilidade como um mais-além do falo e do objeto da fantasia 
masculina levou, com efeito, certos autores a reestabelecer uma 
concepção verdadeiramente histérica da mulher, aquela que re-
futa pura e simplesmente o estatuto de objeto do desejo mas-
culino para fazer da mulher um objeto transcendente. Não é de 
sc admirar, pois, que as alusões feitas aí por Lacan aos enun-
ciados de algumas místicas tenham servido de ponto de apoio a 
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esses erros e ao retorno à solução cristã que neles se exprimem. 
De fato, nada deve ser modificado nessa passagem da "Inter-
venção sobre a transferência", nada existe aí a ser corrigido, mas 
alguma coisa poderia ser acrescentada a ela. Pois, se o Semi-
nário Mais, Ainda demarca a feminilidade como não-ioda deter-
minada pela função do falo, e portanto como não-toda redutível 
à sua condição dentro da fantasia masculina, isso não quer dizer 
que esta função fálica e esta condição de objeto sejam estranhas 
ou contrárias ao destino feminino. O que diz Lacan neste Semi-
nário é que o destino feminino não é esgotado por essa referên-
cia fálica, mas que é preciso que se lhe acrescente a dimensão 
de um "suplemento" — dimensão pela qual as mulheres têm 
uma relação com o real que os homens só podem estabelecer 
pela intermediação da fantasia. No entanto, esse "suplemento" 
não participa em nada de uma transcendência: não implica de 
modo algum, no pensamento de Lacan, na consagração da mulher 
como o Outro do falo. Além disso, para que se abra essa di-
mensão suplementar, é necessário que sejam assumidas pelo su-
jeito a posição fálica e a condição de objeto que estruturam o 
complexo de castração. O Seminário Mais, Ainda não pode, pois, 
ser utilizado como referência de uma nova condição feminina, 
no sentido em que a mulher receberia ali o estatuto de Outro 
além daquela que habita a fantasia masculina. Antes, ele teria 
por conseqüência dar a esta condição um novo desenvolvimento, 
na medida em que aparece o fato de que a mulher é apenas não-
toda determinada por sua condição sexuada. Voltaremos mais 
adiante a essa tese. 

Sem dúvida é por falta desse desenvolvimento posterior que 
Lacan só" pode encarar, em 1951, a ligação de Dora à Sra. K. 
em termos de homossexualidade — juntando-se, dessa forma, à 
autocrítica que Freud faz em 1923. Mas, em vez de homossexua-
lidade, no sentido clínico do termo, conviria antes falar aqui 
de uma homossexuação do desejo de Dora, homossexuação ligada 
aos desvios das identificações pelas quais ela deve passar para 
interrogar sua própria feminilidade. Com efeito, por dever, ini-
cialmente, adotar a posição de um homem (seu pai ou seu ir-
mão) a fim de tomar a medida do desejo que este homem pode 
manter com relação a uma mulher, e portanto para apreciar o 
valor que a mulher recebe neste desejo, é que ela se acha final-
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mente confrontada com o enigma da Sra. K. Esse confronto não 
se resume à formação de um par sexual: a Sra. K. não é a 
parceira sexual de Dora. Ao contrário, o final desse processo 
é uma inversão identificatória: tendo demarcado a posição da 
Sra. K. do ponto de vista do homem, Dora conclui que gostaria 
de ser amada por um homem, e em primeiro lugar por seu pai, 
como a Sra. K. é amada por ele. Para que isso seja possível, é 
preciso que nada se modifique na situação do quarteto: é im-
portante, essencialmente, que a Sra. K. continue a aparecer para 
Dora como aquilo que seu pai ama para além dela própria, quer 
dizer, como o suplemento de feminilidade da qual ela mesma se 
sente em falta. Segundo o mesmo raciocínio, Dora pode muito 
bem aceitar as homenagens do Sr. K., sob a única condição de 
que este ame sempre sua mulher e atribua, assim, a Dora a 
posição de um mais-além da Sra. K., ou seja, a posição do 
suplemento de feminilidade que é atribuída à Sra. K. no primeiro 
casal do quarteto. Nesse processo vai se denunciar menos uma 
homossexualidade, no sentido estrito, do desejo de Dora, do que 
a supervalorização que esta faz da Sra. K. como encarnação da 
própria feminilidade, e a clivagem que ela efetua assim entre 
a condição de objeto do desejo masculino e a condição de mu-
lher. Mediante essa supervalorização e essa clivagem, Dora adota 
finalmente um traço que Freud observou como típico da vida 
amorosa masculina: a divisão entre duas mulheres — uma 
hiperidealizada, que suporta a figura da mãe respeitada e in-
tocável, e outra, rebaixada ao nível de prostituta, que simbo-
liza o objeto sexual no sentido estrito. O fato de que a lógica 
da histeria tenda assim a se moldar pelas regras da vida amo-
rosa masculina explica porque ela está impedida de responder à 
pergunta que propõe: o que é uma mulher? 

Os dois sonhos narrados na última parte da observação 
desse caso ilustram a maneira pela qual Dora sustenta essa 
questão. Maneira que eu qualificaria como masculina, no sen-
tido em que a feminilidade é apreendida aí sob a forma de um 
conteúdo ou de um segredo interno, mais do que como o suple-
mento evocado há pouco. O primeiro sonho (17) gira em torno 
de um termo onde se concentra a questão feminina: a caixa de 
jóias. Com o pai, a mãe e a própria Dora, essa preciosa caixa 
forma o quarteto onde Dora procura seu lugar. No sonho, a 
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mãe quer salvar sua caixa de jóias, mas o pai se opõe a isso. 
Este conflito evoca um outro, real, a que Dora assistiu: sua 
mãe desejava uma certa jóia — pérolas em forma de gotas — 
mas seu pai, que não gostava desses brincos, trouxe-lhe uma 
pulseira. A mãe, furiosa, recusou-a, dizendo-lhe que se ele havia 
gasto tanto dinheiro com um objeto que não a agradava, bem 
podia dá-lo de presente a uma outra. Freud faz notar a Dora 
que ela teria desejado receber de seu pai o presente que sua 
mãe recusara. Uma cena mais recente comporta também o ele-
mento "caixa de jóias": o Sr. K. ofereceu a Dora um precioso 
porta-jóias. Reconstituindo o fio que atravessa ambas as cenas 
e o sonho, Freud conclui que Dora estaria pronta a dar ao 
Sr. K. o que sua mulher lhe recusa: seu "porta-jóias", no sen-
tido figurado do termo; a partir daí, para se defender dessa 
inclinação, ela invoca em sonho seu antigo amor pelo pai. Dora, 
porém, não afceita esta interpretação. Parece que Freud entendeu 
um pouco apressadamente essa expressão, "caixa de jóias", como 
uma metáfora do sexo feminino, ou antes, que ele deixou de 
notar a função atribuída a ela por Dora. Na verdade, a jóia 
e a caixa de jóias designam, nas associações de Dora, antes 
de tudo aquilo que serve como objeto de troca entre um ho-
mem e uma mulher, aquilo que pode ser tanto dado quanto 
recusado, e aquilo que, recusado por uma, pode ser dado a 
outra. Em suma, esse elemento representa para Dora o enigma 
do dom entre homens e mulheres, e mais precisamente do dom 
enquanto sinal do amor. A questão de Dora não será a de saber 
o que quer a mulher, e como deve ela acolher aquilo que um 
homem pode querer dela? E, a partir daí, saber como aquilo 
que é recusado por uma mulher pode satisfazer uma outra. As 
pérolas que sua mãe desejava associadas à potência sexual pre-
judicada do pai, e à repulsa com relação às secreções sexuais, a 
questão de Dora visa, assim, a Sra. K.: como pode ela ser satis-
feita por um homem impotente? Que recebe ela dele? O fato de 
que ela mesma tenha aceitado receber um presente do Sr. K. 
a coloca na posição daquela que recebe o sinal do intercâmbio 
entre homens e mulheres; mas essa posição é ambígua: será a 
de sua mãe, ou a da Sra. K.? E, se for a da Sra. K., será a da 
Sra. K. que recebe as homenagens de seu pai, ou a daquela que 
se recusa ao Sr. K.? Em suma, o verdadeiro enigma diante do 
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qual Dora se encontra é o que ela deveria dar em troca do sinal 
de amor encarnado pelo presente oferecido pelo homem. Se a 
primeira interpretação de seu sonho levava Freud a concluir que 
cia bem teria querido receber de seu pai o presente que a mãe 
recusara, a cena com o Sr. K. introduz um novo quarteto e ne-
cessita, portanto, de uma nova interpretação. Os quatro termos 
cm jogo não são mais Dora, o pai, a caixa de jóias e a mãe, mas, 
agora: Dora, o Sr. K., a caixa de jóias e a Sra. K. E o sentido 
da troca foi deslocado: aqui é o Sr. K. que gostaria de receber de 
Dora o que a Sra. K. lhe recusa. Pelo fato de haver recebido 
0 porta-jóias, Dora se acha colocada na posição daquela que 
pode dar, quer dizer, na posição em que estava sua mãe na 
primeira cena. Mas o que tem ela a dar? Exatamente o que a 
Sra. K. pode recusar. É essa faculdade de recusa que. coloca 
a Sra. K., para Dora, na posição de senhora do desejo e de de-
tentora da feminilidade. 

O segundo sonho ilustra mais diretamente ainda o mistério 
que encarna para ela a Sra. K., e mais precisamente o corpo 
feminino desta. Esse sonho constitui uma verdadeira topografia 
tio corpo feminino, uma "geografia sexual simbólica", escreve 
f r eud (18). Com efeito, as associações feitas por Dora indicam 
que todas as designações de lugar no sonho têm relação direta 
com o corpo feminino, e culminam numa interrogação relativa 
ao órgão genital. A mulher aparece aí sob a representação emi-
nentemente idealizada da Madona, ou seja, de uma figura que 
reúne o inconciliável: a virgem e a mãe. Como "deflorar", como 
1 razer à luz o segredo dessa virgem, como abrir a caixa deste 
corpo de mulher que presentifica a Sra. K.? Eis o que Dora 
procura resolver no sonho. No momento em que chega ao centro 
da questão ela não pode mais avançar, como que paralisada 
diante do risco de descobrir o sexo feminino. Nesse ponto falta 
uma passagem no relato do sonho: um branco, ou censura, que 
c aqui a mesma coisa. Num segundo tempo ela procura preen-
cher essa lacuna recorrendo a um dicionário onde são tratados 
os "assuntos proibidos". Esta construção mostra claramente o 
mecanismo em dois tempos pelo qual o sujeito tenta preencher, 
scxualizando, a lacuna da representação do feminino. No lugar 
da lacuna vem uma explicação sexual que não é censurada, mas 
esquecida, ou seja, recalcada (ela só reaparece depois de uma 
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interpretação de Freud). Qual é essa explicação? Ela se desen-
volve de acordo com três etapas sucessivas. Logo de início Dora 
rememora um fato: quando um de seus primos teve apendicite, 
ela procurou o dicionário para se instruir quanto aos sintomas 
dessa afecção. Em seguida surge uma fantasia inconsciente. De-
pois de ter ela mesma se submetido a uma apendicectomia, Dora 
conservara um sintoma curioso: arrastava o pé direito. Freud o 
interpreta como o deslocamento por uma falta pela qual ela se 
pune: lendo o dicionário, Dora tinha dado um "mau passo". 
Ela se interessara, no dito dicionário, por outras passagens além 
das referentes à apendicite. Ora, esta tinha ocorrido nove meses 
depois da cena do lago com o Sr. K. Freud concluiu, então, a 
existência de uma fantasia inconsciente de gravidez, na qual 
a operação sofrida por Dora representaria um equivalente do 
parto. Mas — terceiro tempo da explicação — , Dora não fica 
satisfeita com as interpretações de Freud. Recusa aquilo que 
ele lhe dá, respondendo desdenhosamente: "Não é grande coisa, 
isso que saiu". Na sessão seguinte ela põe fim à sua análise. 

Como compreender essa sucessão? Só se pode compreen-
der seu mecanismo situando-a em seu contexto, ou seia, na trans-
ferência que engloba Dora e Freud no fio da relação analítica. 
Pois é evidentemente a Freud que este sonho, como o da açou-
gueira espirituosa, está endereçado. Em conseqüência, é no qua-
dro de uma expectativa com relação a Freud que a questão de 
Dora deve ser recolocada. É ele que pode dar ou recusar a Dora 
aquilo que ela procura captar. Ele está, pois, no mesmo lugar e 
exerce a mesma função do dicionário ao qual Dora já se referiu, 
sem nele encontrar a resposta que buscava. A demanda de Dora 
é uma demanda de saber — saber do corpo, ou corpo do saber, o 
dicionário simboliza bastante bem esse corpus — mas ao mesmo 
tempo uma recusa ao saber, pois nenhum saber, nenhuma sim-
bolização será jamais suficiente para nomear o centro vazio de 
sua fascinação, quer dizer, o órgão genital feminino censurado 
no sonho. Que Freud lhe responda convidando-a a reconhecer em 
sua demanda a expressão de um anseio por receber um filho, isso 
só pode tapeá-la. Pois esse anseio por uma criança nunca é senão 
um ersatz destinado a tapar a lacuna indizível da feminilidade. 
Dora, em suma, esperava que Freud lhe dissesse o que é uma 
mulher. Este lhe responde: uma mãe. Ela, depois disso, não 

null



r ionho e dese jo na histeria 155 

tem outra saída senão abortar sua análise. A única resposta cor-
reta a se dar a Dora seria não o saber, mas o não-saber , não 
interpretação fornecendo um sentido, mas invenção transmitindo 
um não-senso. 
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capítulo 9 

Trocar de Sexo? 

Entre 1919 e 1925 a doutrina freudiana sobre a questão da 
feminilidade se reorienta completamente, passando de uma con-
cepção do complexo parental da menina — aquela que Freud 
sustentava no caso de Dora — a uma outra concepção diame-
tralmente oposta. Três textos fundamentais constituem os marcos 
dessa reviravolta: "Uma criança é espancada" (1919) (1); "Psi-
cogênese de um caso de homossexualidade feminina" (1920) (2); 
e "Algumas conseqüências psíquicas da diferença anatômica entre 
os sexos" (1925) (3). A partir desse último artigo, será aberta a 
via para as elaborações ulteriores dos dois grandes textos de 1931 
e 1932 sobre a "Sexualidade Feminina" e "A Feminilidade". 

Para avaliar a importância desse movimento, vamos destacar 
simplesmente as contradições mais flagrantes. Em 1919, o ponto 
de origem da problemática feminina é designado na fixação amo-
rosa ao pai e o ponto de saída numa identificação masculina; 
em 1925, o ponto de origem se torna a fixação à mãe e a saída, 
o desvio pelo pai diante do qual se assegura a posição feminina. 
Por um lado, o complexo de Édipo aparece como fundador da 
perversão; por outro, ele é, ao contrário, a garantia da posição 
normal da menina. Vamos tentar reconstituir passo a passo o 
encaminhamento lógico que obriga Freud a efetuar essas revi-
sões fundamentais. 

"Uma criança é espancada" apresenta para nós o interesse 
de fornecer um primeiro esquema dessa virada fundamental que, 
para Freud, dá conta do destino da mulher: aquilo que ele chama, 
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simplesmente, de uma troca de sexo. Para chegar à posição final 
que a insere em seu papel sexual, a menina deve trocar de sexo, 
ou seja, abandonar a posição sexual que é inicialmente a sua no 
I dipo. Freud manterá essa concepção ao longo de toda a sua 
obra, mas, como veremos, modificará totalmente seu sentido entre 
1919 e 1925. Em "Uma criança é espancada", essa mudança se 
efetua no sentido de uma masculinização, inscrevendo o destino 
feminino no desenvolvimento de um complexo de masculinidade. 
Ilá, aí, um paradoxo evidente, que o caso da jovem homossexual 
já permitirá deslindar. 

Vamos recordar em linhas gerais a estrutura desse texto de 
1919. Tendo constatado a freqüência pela qual a fantasia "uma 
criança é espancada" intervém no discurso consciente de seus pa-
cientes, Freud se propõe demonstrar sua construção. Sob essa 
forma, observa ele, a fantasia não aparece antes da idade de 
quatro ou cinco anos. Poderia ser, então, que ela tivesse uma 
pré-história, atravessasse um desenvolvimento e correspondesse ao 
resultado de uma longa elaboração. Essa hipótese é confirmada 
pela descoberta de três estratos, ou fases sucessivas, pelas quais 
a fantasia constrói seu enunciado: o pai espanca a criança (de-
testada por mim); sou espancado pelo pai; uma criança é espancada. 

O primeiro momento não é necessariamente uma fantasia, 
pode ser o conteúdo de uma lembrança. O segundo, que é. o 
mais importante, não chega ao consciente e jamais teve exis-
tência real; não se trata de uma rememoração, explica Freud, 
mas de uma construção da análise. A pessoa que bate é sempre 
o pai, mas a criança em quem se bate mudou: o próprio su-
jeito faz sua entrada em cena, no lugar onde se situava ante-
riormente seu rival, ou seja, no lugar daquele que é suposto 
ser o favorito do pai. No terceiro tempo, as pessoas do pai e 
do sujeito desapareceram da cena: a pessoa que bate é inde-
terminada (ou às vezes designada por um substituto do pai, um 
professor, por exemplo) e a criança espancada é, ela mesma, 
intercambiável. Entretanto, uma particularidade se revela nesse 
estágio, nas fantasias das meninas: a criança espancada aí é 
sempre do sexo masculino: "É justamente aí que está o enigma", 
escreve Freud. Como se dá que espancar meninos tenha se tornado 
o ponto de apoio fantasmático dos desejos sexuais da menina? 
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Para descobrir a solução desse enigma, Freud se empenha 
no exame do complexo parental da menina na época em que se 
constrói a fantasia, ou seja, entre dois e cinco anos. Pode-se 
comparar a estrutura aqui destacada por Freud com a situação que 
ele observa no ano seguinte em sua cliente homossexual, é com 
a pré-história do Édipo feminino, cujas linhas de força ele irá 
formular em 1925. Aqui, em 1919, o ponto de partida de Freud 
permanece, como em sua análise de Dora, a terna afeição da 
menina por seu pai e, em conseqüência, a atitude de concor-
rência odiosa para com a mãe. Em suma; a situação da menina 
nessa abordagem reflete simetricamente a do menino, que ama 
sua mãe e tem ciúmes do pai. A mãe não recebe, assim, uma 
função no Édipo feminino a não ser enquanto rival, e é ex-
cluída da construção da fantasia: não se trata aqui, em mo-
mento algum, de uma ligação precoce da menina à mãe; o com-
plexo parental e a fantasia sustentáculo do desejo são inteira-
mente centrados na relação com o pai e na culpa resultante deste 
amor incestuoso. Assim, "ser espancado pelo pai" significa tanto, 
na primeira fase da fantasia, ser destituída do amor paterno, 
quanto, na segunda fase, ser a eleita desse amor que, por ter 
sido recalcado, só pode ressurgir pagando seu tributo à culpa. 
"O pai me ama" torna-se "o pai me bate", o amor incestuoso 
se mantém velado e a punição que ele merece é infligida. Os 
dois primeiros tempos da fantasia não constituem, pois, senão 
a expressão de uma única e mesma coisa: a ligação edipiana da 
menina a seu pai. 

Entretanto, é preciso considerar um limite para essa fixação 
ao pai já que, na terceira fase, a relação pai-filha desaparece de 
cena e se vê substituída por aquela que une um substituto pa-
terno a um menino. Esse enigma leva Freud a introduzir a noção 
de "complexo de masculinidade" na menina. Há aí um desen-
volvimento no mínimo paradoxal: "As crianças espancadas são 
quase que exclusivamente meninos, tanto nas fantasias dos me-
ninos como nas das meninas. Essa característica não se explica 
de maneira inteligível por uma competição qualquer entre os 
sexos, pois entãô nas fantasias dos meninos deveria haver muitas 
meninas espancadas; também não tem nada a ver com o sexo 
da criança odiada da primeira fase, mas refere-se a um processo 
que, nas meninas, introduz complicações. "Quando elas se ajas-
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Iam do amor genital incestuoso pelo pai, as meninas rompem, 
com a maior facilidade do mundo, com seu papel feminino, de-
dicam sua vida a seu "complexo de virilidade (Van Ophuysen) 
e doravante não querem ser senão meninos" (4). Vê-se o im-
passe que começa a se esboçar: segundo esse raciocínio, no 
momento em que o Édipo é recalcado, a menina abandonaria sua 
feminilidade para se transformar em menino! Em outras palavras, 
a resolução do Édipo para a menina seria a perversão. Freud 
deve bem sentir que essa conclusão é insustentável, já que ime-
diatamente depois dessa passagem se envolve numa discussão so-
bre a gênese das perversões onde aparecem novas contradições. 
Com efeito, se a elaboração da fantasia "uma criança é espan-
cada" deve finalmente nos ensinar a gênese das perversões, espe-
cialmente do masoquismo, como conciliar isso com o fato, assi-
nalado no começo de seu texto, de que dos seis casos que forne-
ceram o material para sua reflexão, cinco sejam casos de neurose? 
E, por outro lado, como apreciar corretamente o valor do com-
plexo de Édipo se este pode ser ao mesmo tempo a base de onde 
derivam as perversões e o núcleo das neuroses? 

Abre-se uma via de resolução na distinção que Freud então 
propõe entre a perversão infantil e a perversão adulta. Se a 
perversão do adulto (e em especial a homossexualidade) pode 
ser derivada do complexo de Édipo, sua base se encontra menos 
no próprio complexo do que nos traços, as cicatrizes, diz Freud, 
que este deixa no inconsciente. As fantasias de espancamento 
constituem tais cicatrizes. Em outras palavras, a fantasia é que 
c perversa, mas não necessariamente o próprio sujeito; a fan-
tasia de espancamento pode — mas isso não é automático — 
servir de apoio para o aparecimento eventual de uma perversão 
na idade adulta (mas então o cenário será atuado no real, e 
não mais no teatro imaginário da via fantasmática). A partir daí, 
a questão é de saber que elemento se deve acrescentar à cicatriz 
do Édipo — neste caso, a fantasia sado-masoquista com identi-
ficação masculina — para que o sujeito escolha a perversão, 
especialmente a homossexualidade. Esta questão vai ressurgir um 
ano mais tarde com o caso da jovem homossexual. De fato, a 
partir de "Uma criança é espancadá", todo o problema é saber 
como a menina pode se orientar corretamente na sua vida sexual 
se sua fantasia, cicatriz do Édipo, a conduz para uma posição 
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masculina, ou seja, lhe aponta a via da homossexualidade. Pois 
Freud é claro nesse ponto. No capítulo VI de "Uma criança 
é espancada", ele escreve que é numa troca de sexo que re-
sulta a fantasia feminina, troca que se opõe radicalmente à femi-
nilidade que se julgava que as meninas faziam reconhecer pelo 
pai no Édipo. Como, então, pode a menina não se tornar uma 
homossexual? 

Responder a essa pergunta exige que acompanhemos o ca-
minho que a elaboração freudiana percorre, ela mesma, depois 
de "Uma criança é espancada" e que façamos uma releitura 
atenta da observação do caso da jovem homossexual, publicada 
no ano seguinte. As reflexões a que Freud é conduzido por esse 
caso comportam uma modificação fundamental do ponto de vista 
defendido em "Uma criança é espancada". E esta modificação 
vai permitir resolver o ponto obscuro desse texto, ou seja, a 
ligação entre a posição edipiana inicial e a identificação mas-
culina final. O caso da jovem homossexual mostra que a per-
versão não é simplesmente derivada do complexo de Édipo, 
enquanto fixação paterna, mas que ela se apóia sobretudo numa 
fixação amorosa anterior, que Freud descobre aqui — a fixação 
primária na mãe. Em seguida, surge uma outra dimensão nos 
bastidores do destino feminino, aquilo que Freud vai chamar de 
"pré-história" do Édipo propriamente dita, e cuja revelação vai 
obrigá-lo, de 1920 a 1925, a reconsiderar o amor ao pai pela 
filha como o que recobre, com mais ou menos opacidade, um 
amor mais fundamental , este ligado à mãe. 

Vamos relembrar rapidamente as linhas gerais dessa obser-
vação. Trata-se de uma jovem de dezoito anos, bela e inteligente, 
proveniente de uma família abastada. Esta jovem persegue, ardo-
rosamente, uma mulher dez anos mais velha, uma dama "aus der 
Gesellschaft", como diz Freud, o que se traduziria por uma 
"mundana", em suma, uma prostituta de alta classe. Esta mulher 
vive na casa de uma amiga casada e mantém com esta relações 
íntimas. A jovem permanece absolutamente indiferente aos ru-
mores pejorativos que correm sobre a dama, e não se mostra 
afetada pelo desprezo com que seu pai considera essa "cocotte". 
Ao contrário, essa depravação do objeto constitui uma condição 
essencial do amor que lhe dedica a moça. Ela se comporta, a 
seu respeito, como um verdadeiro chevalier servant, segue-a por 
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toda a parte, posta-se à espera diante de sua casa, envia-lhe 
1'lores, etc. Consagrou sua vida, completamente, aos deveres dessa 
"veneração" — o termo é de Freud — , abandonando todos os 
seus outros interesses. Quanto à dama, esta parece um pouco 
aborrecida com os transportes de sua jovem admiradora e ja-
mais lhe concedeu favor mais alto que a permissão de lhe beijar 
a mão. Ela não deixa, aliás, a cada um de seus encontros, de 
lhe fazer sermões, aconselhando-a a afastar-se dela e das mu-
lheres em geral. 

Os pais da jovem — o pai, sobretudo — estão furiosos e 
desconcertados com o aspecto provocador de sua conduta. Por 
um lado, ela não hesita em se mostrar, nas ruas da cidade, de 
braço com sua bem-amada, prejudicando sua reputação e a de 
sua família, mas por outro lado, em casa, usa de todas as men-
tiras para dissimular diante dos pais seus encontros com ela. 
Um belo dia surge a ocorrência que decide os pais a levar sua 
filha a Freud. O pai cruza com sua filha, que caminha pela rua 
acompanhada da dama; lança-lhe um olhar furioso; um instante 
depois, a moça se solta do braço de sua companheira, pula um 
muro e se atira debaixo da ponte, indo se precipitar na linha 
do trem que passa em baixo. Seis meses depois, recuperada de 
seus ferimentos, ela chega até Freud. 

Como essa moça se tornou uma homossexual? E o que pôde 
levá-la a jogar-se da ponte depois de haver cruzado com seu pai? 
f reud começa por destacar que essa inclinação da moça por 
uma mulher não era a primeira. Este amor não fazia mais que 
manifestar de modo particularmente visível uma tendência já ob-
servável durante os anos anteriores. Deve-se então retomar o 
curso da vida amorosa da paciente desde o início. Ao longo 
dessa pesquisa, Freud será levado a articular a dupla polaridade 
do Édipo feminino. Num primeiro movimento, ele tende a con-
siderar o complexo edipiano de sua paciente unicamente do ponto 
de vista da ligação ao pai: "Em seus anos de infância, a jovem 
havia passado pela atitude normal do complexo de Édipo feminino 
de um modo que nada tinha de extraordinário; mais tarde substi-
tuiu seu pai por um irmão pouco mais velho que ela" (5). 

A inveja do pênis estava marcada nela, e há muito tempo, 
pois a comparação de seus órgãos genitais com os de seu irmão, 
por volta dos cinco anos, lhe havia causado forte impressão. 
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Mas, excluindo este fato, nenhum dos esclarecimentos que a 
moça dá sobre sua infância demonstra o que quer que seja de 
surpreendente ou de anormal. "A moça jamais tinha sido neuró-
tica", escreve Freud, e ela não traz para sua análise qualquer 
sintoma histérico. Por volta dos treze ou quatorze anos, a in-
veja do pênis ressurge, transposta em desejo de um filho: a 
mocinha manifesta então uma ternura excessiva por um menino 
de três anos que ela encontra num parque. Entretanto, pouco 
tempo depois, o menino passa a lhe ser indiferente e ela co-
meça a demonstrar interesse por mulheres maduras — o que 
lhe vale censuras de seu pai. A que atribuir essa transformação? 
Freud repara que ela coincide com uma nova gravidez de sua 
mãe e o nascimento de um irmãozinho (a moça tem então cerca 
de dezesseis anos). 

A libido da jovem voltou-se então, primeiramente, para a 
maternidade e a partir da gravidez de sua mãe ela se tornou 
homossexual. Acrescentemos a isso que uma série de sonhos in-
dica claramente que a dama amada é um substituto da mãe. 
Aliás, as mulheres que a haviam precedido no coração da jo-
vem eram sempre mães que ela havia encontrado com seus filhos. 
Mas as coisas se complicam pois, mesmo sendo uma substituta 
da mãe, a dama amada parece valer também como substituta do 
irmão mais velho, a quem ela se assemelha por sua silhueta 
esbelta, sua beleza severa e suas maneiras rudes. Assim, nota 
Freud, "o objeto que ela havia escolhido finalmente não corres-
pondia apenas a seu ideal feminino mas também a seu ideal 
masculino, combinava a satisfação da. direção homossexual de 
seus desejos com a de sua direção heterossexual". A complexi-
dade do caso se revela nessa mistura: não se compreende mais 
muito bem quem ou o quê ama a moça através da dama — 
será a mãe? será o irmão? E o que foi feito, nessa escolha, do 
desejo de um filho que se tinha expressado com tanta força pouco 
antes, e que a nova gravidez de sua mãe tinha decepcionado? 

Freud percebe muito bem essas dificuldades já que ele se 
admira de que, desapontada na sua esperança de ter um filho, 
a jovem tenha, mesmo assim, se voltado para um substituto ma-
terno: "Dever-se-ia esperar o contrário", escreve ele. Por que a 
moça não se revoltou então contra sua mãe e não a odiou 
normalmente como a uma rival? Sua escolha é tanto mais sur-
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preendente quanto sua mãe se comporta de fato para com ela 
como uma concorrente hostil, ansiosa por agradar por sua be-
leza e tomando precauções ciumentas para que a filha se man-
tenha afastada do pai. Ela não tinha pois, verdadeiramente, ne-
nhuma razão para sentir ternura pela mãe. Para desmontar esse 
processo complexo e explicar esse mistério, Freud é levado a 
abrir duas vias de reflexão. Por um lado ele vai sublinhar a exis-
tência, por trás da relação da jovem a seu pai, de uma relação 
mais primária com sua mãe. Por outfo lado vai introduzir, no 
exame da vida amorosa do sujeito, uma distinção entre duas or-
dens: uma, a identificação sexual do sujeito, ou seja, a posição 
masculina ou feminina que ele adota — ele (ou ela) ama como 
um homem ou como uma mulher? — e outra, a escolha do objeto 
— ele (ou ela) ama um objeto masculino ou um objeto femi-
nino? Aplicando essa distinção ao caso da jovem, Freud vai pôr 
cm evidência que, em cada uma dessas duas vertentes, é a mãe 
que aparece em lugar central. Ela é ao mesmo tempo o que 
dirige a identificação sexuada da moça e o que encarna o objeto 
de sua escolha amorosa. Vai-se ver, assim, que é ainda ela a 
que se refere a passagem ao ato em que culmina a conduta de 
sua filha. Quanto ao pai, ele parece antes afastado para o papel 
de personagem secundária, da testemunha diante de cujos olhos 
sc ata a relação entre duas mulheres. 

Freud começa assim a notar que é bem no momento em 
que seu desejo de receber uma criança — e mais especialmente, 
um menino — de seu pai se tornara mais intenso que a moça 
vê sua mãe grávida dele: "Não foi ela quem teve a criança, 
mas a concorrente que, em seu inconsciente, ela odiava: a mãe". 
Indignada e amargurada, ela se afasta de seu pai e dos homens 
cm geral. É, pois, por uma reação de despeito amoroso que a 
jovem é levada a rejeitar num mesmo movimento o amor pelo 
homem, o desejo de ter um filho e o papel feminino. (Vamos 
ver, no entanto, que na passagem ao ato suicida a que chega 
opera-se um retorno de certos elementos que ela quis, assim, re-
jeitar). Entretanto, a jovem faz mais do que manifestar seu des-
peito e negar alguns de seus desejos. Ela não se contenta em 
desdenhar o homem, mas vai voltar seu amor para um substi-
tuto da mãe. Tal é o mistério que se trata de decifrar. Como es-
creve Freud num resumo cativante: "Ela se transformou em ho-
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mera e tomou a mãe, em lugar do pai, como objeto de amor". 
As distinções previamente introduzidas esclarecem essa revira-
volta: a jovem, nesse momento, troca ao mesmo tempo de iden-
tificação sexuada (torna-se homem) e de objeto de amor (a mãe 
no lugar do pai). Essa dupla virada só é possível mediante uma 
condição, que Freud introduz discretamente, mas que terá mais 
tarde a maior repercussão sobre toda sua concepção do desejo 
feminino: "Nela a relação com a mãe tinha sido, com certeza, 
ambivalente desde o início, e foi-lhe fácil reviver o antigo amor 
pela mãe, provocando uma supercompensação para a hostilidade 
que lhe votava atualmente". 

Essa hipótese modifica completamente a concepção que Freud 
tinha até então defendido quanto à posição edipiana clássica da 
menina (amar o pai e desejar receber um filho dele). Revela-se, 
agora, que por trás desta posição amorosa do pai se esconde 
uma outra mais antiga e que a inclinação pelo pai oculta, de 
fato, um amor primordial pela mãe. Este está longe de ser apa-
gado pela eleição do pai, já que basta uma decepção na espe-
rança suscitada por este último para que o amor mais antigo 
volte à tona, quaisquer que sejam, aliás, os motivos de hosti-
lidade que possam se colocar contra o primeiro objeto. Este amor 
antigo pela mãe é tanto mais sólido quanto se alimenta do 
narcisismo, podendo aquela que ama identificar-se com seu objeto, 
nivelando assim a separação de planos entre a identificação se-
xuada e a escolha do objeto. 

Entretanto, se é o antigo amor pela mãe que retorna, depois 
da decepção que a moça experimenta como infligida pelo pai, 
é preciso notar que ele só retorna transformado. Essa transfor-
mação constitui a dificuldade mais profunda dessa observação. 
No movimento pelo qual a jovem se volta para a dama, há como 
que um passe de mágica, uma espécie de inversão. A moça con-
serva seu esquema de identificação como via de acesso ao amor, 
mas a outra a quem ela se identifica é mudada. Durante a fase 
que Freud qualificava de "normalmente edipiana", ela se iden-
tificava com a mãe, para ser amada pelo pai; após a decepção, 
identifica-se com o pai para amar a mãe. Opera-se, então, um 
cruzamento entre os pólos da identificação e do objeto, e, simul-
taneamente, uma inversão da posição de amado ou de amante 
do sujeito: 
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identificação objeto objetivo amoroso 

primeira fase: a mae X o pai ser amada 

segunda fase: o pai a mae amar 

Nesse cruzamento, a ambivalência erótico-agressiva que ca-
racteriza toda relação de identificação imaginária encontra-se trans-
ferida da mãe para o pai. Como ressalta Freud, "a posição libi-
dinal assim adquirida foi consolidada quando a jovem reparou 
o quanto a coisa era desagradável a seu pai". Em suma: ela se 
vinga do pai, torna-se homossexual para desafiá-lo. É esta a ra-
zão pela qual é necessário que se mostre em público de braço 
com a dama, fazendo de modo a que o pai descubra a exis-
tência de sua ligação. 

Dois elementos devem ainda ser situados para desmanchar 
completamente este emaranhado: o primeiro é o duplo estatuto 
da dama; o segundo, a natureza específica do amor que lhe de-
dica a moça. Já o dissemos, a dama é ao mesmo tempo um 
substituto da mãe e um substituto do irmão mais velho. Digamos 
que seja uma mãe, mas grotescamente dotada de alguns traços 
do irmão mais velho. Freud enfatiza a importância dessa dupla 
representação, escrevendo que "a inversão da jovem conheceu um 
último reforço quando ela encontrou na pessoa da "dama" um 
objeto que lhe dava ao mesmo tempo satisfação para a parte 
heterossexual de sua libido, ainda ligada a seu irmão". Esta re-
flexão parece obscurecer o quadro, mais do que esclarecê-lo. Pois 
Irata-se, afinal, de saber se esta jovem pessoa está apaixonada 
por um homem ou uma mulher. Dizer que se trata de uma mis-
tura dos dois não nos é de ajuda alguma. Poderíamos propor 
uma hipótese, levando em conta o fato de que, em 1920, Freud 
não tinha ainda desmontado os mecanismos do fetichismo. Pa-
rece que o objeto, simultaneamente homo e heterossexual, en-
carnado pela dama revela sua identidade se distinguirmos nesta 
uma mãe fetichizada. Lembremo-nos de que o pênis do irmão 
linha impressionado bastante a paciente quando esta era ainda 
uma criança pequena. O fato de que a dama apresente algumas 
particularidades do irmão só pode nos remeter a este pênis tão 
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característico. Esta ligação a uma mãe fálica assinalaria, além 
disso, a estrutura perversa da jovem. 

Quanto à natureza do amor pelo qual a jovem cerca sua 
eleita, é fácil classificá-lo na categoria do amor cavalheiresco 
do tipo cortês. Em outras palavras, a moça ama a dama à ma-
neira pela qual um homem ama uma mulher segundo o tipo 
masculino de escolha amorosa que Freud esclareceu notavelmente 
em 1910 (6). Certas particularidades das escolhas amorosas que 
ela havia feito a partir da gravidez de sua mãe demonstram estar 
de acordo com esta referência. Assim, as mulheres que a empol-
gavam não eram conhecidas, particularmente, como homossexuais, 
mas sim, a cada vez, pessoas de má reputação. A jovem partilhava, 
pois, do objetivo tipicamente masculino de querer "salvar" a 
mulher amada de sua depravação. Sem dúvida esta atitude abri-
gava um pensamento inconsciente estigmatizando o fato de que 
a mãe tivesse recebido um filho do pai: minha mãe é uma puta. 
Não é, então, apenas o outro da identificação sexuada e o objeto 
da escolha amorosa que mudam depois dessa gravidez, mas tam-
bém o modo do amor que a jovem dirige a esse objeto. Tomando 
a mãe como objeto e identificando-se ao pai, a posição subjetiva 
que ela adota em sua vida amorosa é modificada: passa de uma 
maneira de amar feminina (ou seja, do papel da amada) para uma 
maneira de amar masculina (o papel do amante). Vamos observar, 
de resto, que esta inversão só faz manter uma mesma postura, 
cujo enunciado seria: a mãe é amada pelo pai. 

Depois que se destaca a estrutura do percurso subjetivo da 
jovem entre os quatorze e os dezoito anos, duas questões perma-
necem em suspenso: qual é a causa desse percurso, e qual o seu 
objetivo? Comecemos pela segunda. É claro que o fim incons-
ciente buscado pela jovem homossexual é uma espécie de de-
monstração diante do pai. Ela mostra a ele como deveria ter-se 
comportado para com ela, que gênero de amor lhe deveria ter 
dedicado. Desafia-o a amá-la tão perfeitamente quanto ela mesma 
ama a dama. Mas existe mais do que uma demonstração feita 
ao pai, há também um objetivo com relação à mãe. Conside-
remos a passagem ao ato suicida a que ela chega, e notemos 
exatamente o que se passa naquele momento. A moça está pas-
seando com a dama num quarteirão que ela sabe ser freqüentado 
por seu pai àquela hora. Cruzam com ele, com efeito, e este 
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lhes dirige um olhar furioso. A moça confessa então à dama que 
o homem que acaba de olhá-las com desdém é seu pai; a dama 
se aborrece, ordena que a deixe imediatamente e não volte 
mais a dirigir-lhe a palavra. A jovem se joga imediatamente pela 
mureta da ponte. Nesta sucessão, dois fatos parecem ressaltar, 
sendo o primeiro deles o olhar do pai. Confrontada com este 
olhar a moça se sente reduzida a nada, ou pelo menos rebai-
xada para bem distante do falo todo poderoso que gostaria de 
ser. Volta r. uma posição na qual o sujeito se sente fundamen-
lalmente excluído, é remetida ao nível de objeto a diante de seu 
pai que a expulsa de cena (7). A isso vem se somar o fato de 
que a dama, por sua vez, se zanga com ela. Esta mutação im-
plica em nova reviravolta dos pólos de identificação e do objeto 
do amor. A dama, que estava na posição de objeto de amor, 
substituto de uma mãe fálica, adota de repente o papel paterno 
c isso no momento em que, diante do olhar de desprezo do pai, a 
moça não consegue mais sustentar sua identificação com este. 
A rejeição é assim consumada e a moça não tem outra saída 
senão realizar em ato a expulsão experimentada no plano 
simbólico. 

Entretanto, como Freud observa com sutileza, ela consegue, 
com esta atuação desesperada, recuperar alguma coisa de seu de-
sejo. Seu suicídio não é simplesmente uma perda, mas comporta 
igualmente aquilo que Lacan chamaria de um "mais-gozar". 
Seu ato é ao mesmo tempo, segundo Freud, uma execução do 
castigo e uma realização de desejo. O desejo que ela realiza 
aí é o desejo mais profundo, aquele cuja decepção marcara seu 
ingresso na homossexualidade, ou seja, o desejo de ter um filho 
do pai: "caindo" da ponte por culpa do pai, ela "dava à luz", 
lambém, por causa dele, pois o verbo alemão niederkommen, 
pelo qual é nomeada sua ação, significa tanto "cair" quanto 
"parir" . O equívoco significante dá, assim, a chave do ato para 
o qual ela é impelida. Esta análise prova, de resto, que o de-
sejo de um filho não a havia absolutamente abandonado no 
momento da gravidez de sua mãe. 

Quanto à execução do castigo, esta consiste tanto numa 
autopunição (comandada pelo olhar do pai e as censuras da 
dama) quanto numa punição daquela que dá à luz, ou seja, a 
mãe. Freud, aliás, observa que "talvez ninguém encontre ener-
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gias psíquicas para se matar se primeiramente não matar ao 
mesmo tempo um objeto com o qual esteja identificado, e em 
segundo lugar não volte contra si mesmo, dessa maneira, um 
desejo de morte que era dirigido contra uma outra pessoa". 
Assim, suicidando-se, a moça pune também sua mãe, com quem 
se identificara, e que deveria ter morrido ao dar à luz o menino 
que a filha havia desejado. A realização do castigo torna-se assim 
para ela uma realização de desejo. 

Entretanto, a cada tentativa de explicação deste caso res-
surge a mesma questão: por que é preciso que ela se torne homos-
sexual para atingir seu objetivo? Ela está identificada com a 
mãe, e em seguida quer matá-la, quando esta a humilha com 
sua gravidez. Que seja. Mas por que esse ódio identificatório 
acarretaria a conseqüência de que a mãe seja colocada em po-
sição de objeto de amor? O paradoxo em torno do qual gira 
toda a observação é bem este: a jovem mata a mãe enquanto 
pólo identificatório, mas isso não a impede de amá-la enquanto 
objeto. Deve-se, pois, concluir que a gravidez da mãe, se pode 
ser considerada como o fator desencadeante da homossexualidade 
manifesta da jovem, não pode, porém, ser considerada como 
sua causa. 

Ao retomar a discussão sobre a causalidade dessa estrutura, 
no capítulo VI desse caso, Freud enfatiza a importância de uma 
posição mais primitiva do que aquelas que destacamos até agora 
no quadro da página 165. Ele começa por notar que se alguns 
indicadores, na história desta moça, testemunham, uma posição 
edipiana clássica (como o interesse causado pelo menininho), 
convém no entanto colocá-los em equilíbrio com outros elemen-
tos que, desde a infância, anunciavam a homossexualidade de 
sua paciente. Por exemplo, ainda na escola ela se havia apaixo-
nado por uma professora "inatingível", por sua severidade, subs-
tituto materno evidente". A homossexualidade da moça não co-
meça na adolescência então, mas é provavelmente, diz Freud, 
"a continuação direta, não modificada, de uma fixação infantil 
na mãe". Com relação a essa fixação primária, a poderosa inveja 
do pênis que a menina manifestara a respeito de seu irmão assume 
todo seu sentido. Ela tinha, então, desde a infância, escolhido a 
via do "complexo de masculinidacíe". A lição final deste caso 
aparece agora: antes da posição edipiana em que a menina, iden-
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li ficada com a mãe, toma o pai por objeto, quer ser amada por 
cie e receber um sinal de seu amor (um filho), deve-se conceber 
tuna posição mais primária onde a menina toma a mãe como 
objeto de amor, numa posição masculina de amante. Devemos 
assim completar nosso quadro, acrescentando-lhe um "estágio 
zero": 

objetivo amoroso 

amar 

ser amada 

amar 
(liomossexualidade) 

É a esta fixação infantil da filha à mãe que Freud vai 
dedicar suas pesquisas nos anos seguintes a essa relato do caso 
cia jovem homossexual, especialmente a partir de 1925, data em 
que introduz a noção de uma pré-história do complexo de Édipo 
feminino. Vamos tentar, pois, acompanhar o desenvolvimento que 
f r eud dará a esta noção e anotar todas as suas conseqüências. 

Notas 

1. S. FREUD, "Uma Criança é Espancada", Uma Contribuição ao Estudo 
da Origem das Perversões Sexuais, ESB, vol. XVII , op. cit. 

2. S. FREUD, "Psicogênese de um Caso de Homossexualismo numa Mu-
lher", ESB, vol. XVIII , op. cit. 

> S. FREUD, "Algumas Conseqüências Psíquicas da Diferença Anatô-
mica entre os Sexos", ESB, vol. XX, op. cit. 

4. S. FREUD, "Uma Criança é Espancada", op. cit. 
S. FREUD, "Psicogênese de um Caso de Homossexualismo numa 
Mulher", p. 193. 

6. S. FREUD, "Um Tipo Especial de Escolha de Objeto Feita pelos Ho-
mens (Contribuições à Psicologia do Amor)", ESB, vol. XI, p. 147 
a 158. 

7. Ver, nesse sentido, os notáveis comentários dc J. LACAN em seu 
Seminário L'Angoisse (inédito). 

estágio 0 

estágio 1 
(Édipo) 

estágio 2 

identificação objeto 

o paiv ^ a mãe 

o pai a mae 
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capítulo 10 

Uma Menina e sua Mãe 

Perguntávamo-nos, ao fim de "Uma criança é espancada", como 
poderia, na menina, uma posição masculina ser decorrente da 
fixação amorosa no pai. O caso da jovem homossexual permitiu 
a Freud resolver esta questão, mas ao mesmo tempo a tornou 
mais complexa, revelando-lhe uma dimensão que até então per-
manecia ignorada: a da fixação mais antiga na mãe. Mas esse 
texto sobre a jovem homossexual suscita novos enigmas. A homos-
sexualidade da menina passa a ser, daí em diante, uma possibi-
lidade inscrita na estrutura do complexo de Édipo feminino, até 
mesmo um elemento de base deste complexo (a posição mas-
culina com relação à mãe). De que vai depender, a partir de 
então, que uma menina se torne ou não homossexual? O que 
decidirá o fato de que a relação primordial com a mãe possa 
ou não voltar a emergir através da relação da menina ao pai? 
Em outros termos, a questão que se coloca é a de saber se a 
relação ao pai, que se instaura no Édipo propriamente dito da 
menina, tem função de metáfora ou apenas de metonímia quanto 
à relação com a mãe. A jovem homossexual de Freud não faz 
mais do que percorrer no sentido inverso o caminho que Freud 
designa agora como o próprio trajeto da realização da feminilidade. 
Sob que condições esta regressão à relação com a mãe se torna 
possível? Freud não terá, realmente, respondido a essa questão 
na sua observação do caso. Quanto a nós, vamos observar que 
a questão assume um alcance realmente geral, se seu enunciado 
se formular no sentido inverso: sob que condições esse retorno 
da relação com a mãe poderia ser tornado impossível? 
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Tal é o problema que Freud se dispõe a resolver a partir 
de 1925, fazendo assim um estranho eco à preocupação que 
exprimia vinte e cinco ou trinta anos antes, quando formulava 
o projeto de dominar o obscuro poderio do sexo feminino, como 
escrevia a Fliess. Doravante, a cada passo de sua reflexão, Freud 
vai sempre se deparar com o mesmo obstáculo: a relação com 
o pai não faz realmente desaparecer, para a menina, a relação 
primária à mãe. Ela só constitui um "adiamento", uma "prorro-
gação" desta, como ele o dirá em seu artigo sobre "A Sexuali-
dade Feminina" (1). Por conseguinte, a questão da homossexua-
lidade feminina se torna uma questão de estrutura; há alguma 
coisa de quase "naturalmente homossexual" nas mulheres. A 
partir daí é bem difícil considerar a homossexualidade feminina 
como uma perversão pura e simples. 

Eis-nos então levados, com Freud, a examinar aquilo que 
se passa na relação entre uma menina e sua mãe, nessa "pré-
história" do complexo de Édipo feminino. Esse exame se inau-
gura com o texto de 1925 intitulado "Algumas Conseqüências 
Psíquicas da Diferença Anatômica entre os Sexos" (2). Freud 
formula aí, explicitamente, a relação da menina a seu pai, que 
definira até então o Édipo feminino, como a transferência de 
uma relação inicial à mãe, transferência na qual o pai tem a 
função de metáfora. É-lhe necessário, por conseguinte, reconsi-
derar fundamentalmente sua teoria do complexo de Édipo in-
troduzindo nela, entre o menino e a menina, uma dissimetria 
essencial, que vai ser expressa especialmente pela função que 
nela desempenha o complexo de castração. 

Sublinhemos logo de início os termos do título desse texto. 
Fies indicam de saída a clivagem entre o psíquico e o anatô-
mico: perceptível ao nível da anatomia, a diferença não se ins-
creve como tal no psíquico. Neste, só se inscreve aquilo que é 
conseqüência desta diferença, ou seja, o complexo de castração. 
Mas o importante não é apenas essa clivagem, e sim o uso que 
os meninos e meninas vão fazer dela para determinar suas ati-
tudes. Uma das conseqüências psíquicas da ausência de inscri-
ção inconsciente da diferença anatômica entre os sexos é, pois, 
a tendência a que se instituam um modo de pensar masculino e 
um feminino. De certo, esta é apenas uma tendência, mas ela 
é impressionante. Confrontado com a anatomia, o menino nunca 
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sabe bem o que pensar dela, fica como que condenado à pro-
cura e à dúvida, enquanto que a menina, segundo Freud, sabe 
desde o início o que se pode pensar disso porque, com relação 
ao sexo oposto, ela pode se render a uma evidência que a dis-
pensa das ruminações masculinas. 

O artigo retoma inicialmente, explicando-as, as teses formu-
ladas em 1908 no texto sobre "As Teorias Sexuais Infantis" (3) 
e reinterpretadas pela primeira vez em 1923 em "A Organi-
zação Genital Infanti l" (4). Até ali, com efeito, Freud jamais 
considerara a diferença anatômica entre os sexos a não ser do 
ponto de vista do menino. Em 1908, ele havia desenvolvido a 
idéia de que, diante da zona genital feminina, o menino alterava 
sua própria percepção: " . . . em vez de constatar a falta do 
membro, ele diz constantemente, à guisa de consolo e concilia-
ção: é que o . . . ainda é pequeno; mas quando ela for maior, 
ele crescerá bem". Em outros termos, o menininho que descobre 
a anatomia feminina não vê que o pênis está ausente ali, mas diz 
que ele está ali, escondido. Freud acrescentava que a menininha 
partilha da opinião de seu irmão, que ela manifesta um grande 
interesse pelo membro do menino, sentindo-se em desvantagem e 
invejosa. Em suma, nesse estágio da elaboração freudiana, me-
nino e menina celebram a universalidade do pênis, ganhando 
com isso o medo à castração, por parte do menino, e a inveja 
do pênis, por parte da menina. 

Em 1923, em "A Organização Genital Infantil", Freud já 
modificou essa tese. Não é mais a universalidade do pênis que 
ele encontra na atitude das crianças mas, de modo mais sutil, 
o primado do falo. Este termo introduz uma nuance: se o falo 
tem uma relação íntima com o órgão masculino, é na medida 
em que designa o pênis enquanto faltoso ou suscetível de vir a 
faltar. Retornando à observação do menininho que descobre a ana-
tomia feminina, Freud explicita, então, que não é o pênis, en-
quanto tal, cuja existência é afirmada na menina, mas o pênis 
enquanto cortado: "Sabe-se como eles reagem às primeiras im-
pressões provocadas pela falta do pênis. Negam essa falta e 
acreditam ver, apesar de tudo, um membro; lançam um véu 
(beschonigen) (5) sobre a contradição entre observação e pre-
conceito, dizendo-se que ele ainda é pequeno e crescerá em 
pouco tempo, e chegam lentamente a essa conclusão de grande 
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valor emocional: antes, em todo caso, ele estava lá, e depois 
foi tirado. A falta do pênis é concebida como o resultado de uma 
castração e a criança se encontra agora no dever de se con-
frontar com a relação à castração" (6). Em 1908, Freud sus-
tentava que o menino "não constatava absolutamente a fal ta"; 
cm 1923, centraliza, ao contrário, o mecanismo do complexo 
de castração no fato de que o menino compreende o sexo femi-
nino como falta de pênis, quer dizer, como falo. Infelizmente, 
conclui, falta o exame do processo correspondente na menina. 

É esta falta que "Algumas Conseqüências Psíquicas. . . " vem 
remediar dois anos mais tarde. A novidade desse texto consiste 
na demarcação da forma pela qual o primado do falo se revela 
para um e outro sexo. Se é o mesmo falo que menino e menina 
descobrem, respectivamente, no sexo anatomicamente oposto, esta 
descoberta se inscreve no registro da falta para o menino e no 
registro do véu, para a menina. O ingresso na problemática da 
castração ocorre para ambos, mas não ao mesmo nível. A ana-
tomia não suscita o mesmo tipo de resposta num e noutro; eles 
refutam a diferença demonstrada por ela, cada um a seu modo. 
ü menino se conduz de maneira irresoluta: duvida, procura ou-
tras informações; a menina, esta já compreendeu tudo à primeira 
vista: "ela viu aquilo, sabe que não o tem e quer tê-lo", escreve 
Freud (7). O instante de ver a diferença inaugura para o pri-
meiro um tempo infinito de compreender ao passo que, para a 
segunda, parece se conjugar imediatamente com o momento de 
concluir. O complexo de masculinidade da menina se apóia nessa 
olhadela inicial e sé desenvolve segundo duas vertentes, a da 
esperança e a da denegação: esperança de obter um dia, como 
recompensa, esse pênis que a faria semelhante aos homens; 
denegação pela qual se recusa a reconhecer sua falta e se obstina 
na convicção de que o tem assim mesmo, obrigando-se a se com-
portar como se fosse um homem. A diferença entre a atitude do 
menino e a da menina é, por conseguinte, um resultado psíquico 
da descoberta anatômica, e portanto, do apoio ou da falta de 
apoio que a percepção fornece a seus mecanismos de pensamento. 
Para o menino, a anatomia feminina nada dá a perceber. Ele 
se confronta com o furo, ou seja, com aquilo que não pode ser 
pensado sem o conceito da falta. O papel da ameaça de cas-
tração assume aqui seu valor fundamental , que é o de fornecer 
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o conceito de significante do falo, o que dá um ponto de refe-
rência ao exercício do seu pensamento. Mas, mesmo sendo um 
ponto de referência, esse conceito permanece uma tapeação, 
um semblante: chamado de "fal ta" aquilo que é " furo" , ou seja, 
absolutamente nada, ele exclui a descoberta do sexo feminino 
como tal. Granoff , em seu livro La Pensée et le féminin (8), 
percebeu bem a importância desse processo: pelo fato do me-
nino não estar diante do feminino como de uma evidência, vê-se 
obrigado ao trabalho do pensamento para significá-lo — com 
uma precisão aproximada, de sorte que o que lhe poderá ser 
significado será sempre o falo e não o sexo feminino. Este meca-
nismo acarreta uma invalidez definitiva, da qual toda atividade 
de pensamento e pesquisa do menino carregará os traços. A 
menina, por seu lado, encontra uma evidência desde o início: 
a anatomia do outro sexo lhe oferece um signo indiscutível, so-
bre o qual ela se pode apoiar para concluir, sem passar pelo 
tempo de compreender ao qual o menino é condenado. Ela viu, 
ela sabe, ela quer: a questão está decidida. Enquanto o menino 
só se insere nessa problemática da castração mediante um julga-
mento, a menina pode se poupar o trabalho de pensamento gra-
ças à evidência visível do pênis. Esta evidência não é, no en-
tanto, menos enganosa que a ausência de signo encontrada pelo 
menino: o signo do pênis desempenha para a menina o papel 
de uma tela que oculta a natureza de sua própria falta. Essa 
diferença da abordagem da castração no menino e na menina 
pode ser melhor captada se aplicarmos a ela a distinção dos re-
gistros do simbólico e do imaginário. O menino se introduz aí 
pelo viés do simbólico: é preciso jogar com o significante da 
falta ali onde ele encontra a falta de significante mais radical. 
Quanto à menina, esta aborda o sexo oposto por uma imagina-
rização: atribui ao pênis a função de signo de uma identidade 
sexual da qual se sente privada. 

Tendo situado a maneira pela qual menina e menino entram 
no complexo da castração, resta avaliar quais são as conseqüên-
cias desse complexo sobre suas respectivas estruturas edípicas. 
Nesse ponto vai-se revelar uma dissimetria essencial. 

Para o menino, o complexo de Édipo é uma formação pri-
mária. Ele é, diz Freud, "o primeiro estágio que se reconhece 
de uma forma certa no menino". Esta situação é fácil de com-
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preender, pois que no Édipo o menino conserva o apego que 
havia manifestado ao objeto investido quando ele ainda não era 
mais que um bebê: a mãe. Existiria uma pré-história para o 
l.dipo masculino? Nada é mais incerto. Freud, a propósito, evoca 
diversas hipóteses: a de uma identificação amorosa primária 
com o pai, a da atividade masturbatória da primeira infância 
e o papel que desempenha aí a enurese, e, enfim, a das fanta-
sias originárias da cena primitiva. Mas persiste em tudo isso 
"muito de inexplicado", conclui, não se podendo, pois, falar 
numa pré-história do Édipo no menino, como se pode fazê-lo 
no caso da menina. O que corresponde a ela, no caso do me-
nino, é quase totalmente ignorado. Quanto à questão do futuro 
do complexo de Édipo no menino, a resposta é simples: não 
existe. Freud retoma assim a tese que formulou desde 1923 em 
"A Dissolução do Complexo de Édipo" (9): o complexo de cas-
tração, no menino, faz literalmente estilhaçar o complexo de 
lidipo. Este não é apenas recalcado pela. força da ameaça de 
castração mas, diz Freud, "sob condições ideais" desaparece 
pura e simplesmente do inconsciente^ vindo o super-eu assumir 
seu lugar. Esta tese é realmente espantosa e dá uma idéia do 
que seria a realização "ideal" em cuja direção se inclina a ló-
gica inconsciente, se a neurose e o sintoma não nos impedirem 
de acompanhá-la. Felizmente, pode-se dizer, os "casos ideais" 
parecem menos freqüentes que os casos neuróticos, pois o "ideal" 
cm questão não promete nada de melhor que a tirania do 
super-eu. A neurose, nesse sentido, tem a função de manter um 
ccrto futuro para o complexo de Édipo e, em conseqüência, 
para o desejo inconsciente. 

A situação da menina é mais complicada, anuncia Freud de 
saída: "o complexo de Édipo da menina coloca um problema 
a mais que o do menino". É preciso, com efeito, explicar como e 
por que, sendo a mãe também aqui o primeiro objeto, a menina 
c levada a renunciar a ele para substituí-lo pelo pai. Resulta 
disso que o complexo de Édipo, primário no menino, é secun-
dário na menina. O complexo de castração desempenha, assim, 
um papel dissimétrico num e noutro sexo: ele tende a fazer 
desaparecer o Édipo do menino e, pelo contrário, é a origem 
do Édipo da menina, ou seja, a origem da renúncia à mãe e da 
eleição do pai. A pré-história do Édipo feminino recobre a 
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ação deste complexo de castração na relação da filha à mãe. 
A inveja do pênis que emerge quando a menina vê o traço 
identificatório do sexo de seu pai, e que lhe abre o caminho 
ao complexo de masculinidade, não deixa de ter conseqüências 
sobre a maneira pela qual a menina considera seu primeiro 
objeto, a mãe, nem sobre o julgamento que ela forma a res-
peito de seu próprio corpo. Freud enumera quatro séries des-
sas conseqüências. 

A primeira é um sentimento de inferioridade, de menos-
valia: "Assim como uma cicatriz, na mulher que reconhece sua 
ferida narcísica, instala-se um sentimento de inferioridade". É, 
pois, ao nível do narcisismo, dos apoios identificatórios, que a 
inveja do pênis traduz seus primeiros efeitos. Nesse plano, tudo 
se passa como se a menina não pudesse apoiar sua identifi-
cação sexuada. sobre traço algum distintivo a nível de sexo. 
Ela começa então a partilhar do desprezo que o homem sente 
pelo sexo feminino — esse sexo "reduzido" — e ao fazer isso 
torna-se semelhante ao menino, cujo julgamento adota. Aqui, o 
paradoxo é patente: julgando-se inferior, ela se torna igual ao 
homem por esse próprio julgamento. Freud faz a respeito disso 
uma nota irônica, observando que "aí está o núcleo de verdade 
da teoria adleriana", do protesto viril — este último encontraria 
seu verdadeiro fundamento na reação das meninas face à pri-
vação do pênis! 

Segunda conseqüência da inveja do pênis: o modo parti-
cular pelo qual se constitui o ciúme feminino. Ainda aqui, esta-
mos no registro do narcisismo, mas dessa vez sob o ângulo da 
relação à imagem do outro. Freud remete seu leitor à des-
montagem da fantasia "Uma Criança é Espancada" (10), espe-
cialmente à primeira fase dessa fantasia, que é enunciada: "o 
pai bate na criança de quem tenho ciúmes". Ele acrescenta 
agora que: "a criança que é então espancada-acariciada, no 
fundo, pode ser nada mais que o clitóris". Este enunciado ne-
cessita algumas palavras de comentário. Vamos nos lembrar de 
que nessa fantasia feminina são sempre os meninos que são es-
pancados e que "ser espancado" é o equivalente a "ser amado". 
Em conseqüência, a menina se identifica tanto com aquele que 
é espancado, para assumir a posição daquele que é amado, como 
com aquele que espanca, para se vingar do menino de quem 
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rs lá enciumada. Mas se, além disso, a criança espancada pode 
ser identificada ao clitóris, é este que assume o valor de traço 
merecedor da eleição amorosa. O fato de que o clitóris seja 
espancado-amado quer dizer que não é preciso ser menino do-
lado de pênis para ser amado pelo pai, basta ter a característica 
"reduzida" do clitóris. Essa fantasia encobre então um desejo: 
o de ver elevar o clitóris ao nível de pênis, ou seja, ao nível 
de signo que atrai o reconhecimento e o amor do pai. Essa 
equivalência tão desejada é subjacente ao ciúme tipicamente fe-
minino. Uma mulher tem ciúmes de outra como teria de um 
rapaz: ela tem ciúmes pelo fato da outra possuir, ou parecer 
possuir esse traço de eleição do amor que ela inveja. O que 
torna uma mulher ciumenta é menos que seu amante deseje 
outras mulheres além dela, do que ele pense, a respeito de 
outra mulher, que ela tem "um quê" que a torna irresistível, 
lísse "quê" , esse índice de um signo que captaria "magicamente" 
o desejo do outro, as mulheres não cessam de rastreá-lo nas outras. 

Uma outra conseqüência da descoberta da castração para a 
menina é o afrouxamento da ligação tema à mãe enquanto objeto. 
fi, com efeito, a mãe a quem a filha responsabiliza por sua falta 
de pênis, acusando-a de tê-la posto no mundo com uma baga-
gem insuficiente. Essa recriminação se esclarece, igualmente, à 
luz da categoria de signo na qual a menina dá função ao pênis. 
A filha crê que sua mãe não lhe deu um verdadeiro órgão ge-
nital como deu ao menino; sente-se, então, desprovida de um 
signo indiscutível de sua própria identidade sexuada. O sexo 
feminino permanece sempre "unentdcckt", não descoberto, como 
diz Freud, e isso nos dois sentidos, próprio e figurado, do termo. 
Hssa falta de identidade só deixa, como via possível à identifi-
cação feminina, a identificação à mãe. Mas, precisamente, "ma-
lernidade" não é "feminilidade" e, de resto, a identificação à 
mãe é fundamentalmente ambivalente, já que a mãe é também pri-
vada de pênis, e portanto essencialmente desvalorizada para a filha. 

Enfim, a inveja do pênis provoca na menina uma intensa 
reação contra a masturbação clitoridiana que comporta daí por 
diante, para ela, uma humilhação narcísica insuportável. Em 
outras palavras, ela se recusa a continuar- a tirar prazer desse 
sub-pênis que não vale nem mesmo como suporte de sua iden-
tidade sexuada. Freud se lança, aqui, num desenvolvimento com-
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plexo no qual relaciona a atividade masturbatória da menina com 
a dialética atividade/passividade. Conclui daí que a humilhação 
narcísica que vem perturbar a masturbação .até provocar seu 
abandono constituiria finalmente a alavanca que faz a menina 
aceitar a feminilidade. Existe aí, no mínimo, um paradoxo, cujo 
mecanismo será reencontrado com outra argumentação no texto 
de 1932 sobre a "Feminilidade" (11). A importância exclusiva 
atribuída à inveja do pênis começa, nesse ponto, a trair o im-
passe ao qual ela leva o raciocínio freudiano. Freud, de fato, 
está acuado nessa verdadeira façanha que constitui o dar conta 
do destino feminino a partir apenas da inveja do pênis, ou 
seja, em suma, o dever de explicar como é o complexo de mas-
culinidade que leva a menina a se tornar feminina! 

Esse desenvolvimento da feminilidade deve se realizar, para 
Freud, na segunda fase que se inaugura para a menina após o 
estabelecimento do complexo de castração, ou seja, na fase em 
que, decepcionada com sua mãe, a menina se volta para o pai, 
entrando assim no Édipo propriamente dito. Esta fase se inau-
gura por uma metáfora. O pai substitui a mãe e, em conse-
qüência, o desejo do filho vem tomar o lugar do desejo do 
pênis: "Até aqui, não se tratava do complexo de Édipo, este 
aliás não havia desempenhado qualquer papel. A libido da me-
nina se volta agora — ao longo do que só se pode chamar 
de uma equação simbólica: pênis = filho — até uma nova 
posição. Ela renuncia ao desejo do pênis para substituí-lo pelo 
de um filho e, nesse desígnio, toma o pai como objeto de amor. 
A mãe vira objeto de seu ciúme: a menininha tornou-se uma 
pequena mulher" (12). Se aproximarmos essa reviravolta da fór-
mula que Lacan nos dá da metáfora, e mais especialmente, da 
metáfora paterna, podemos escrevê-la como se segue: 

1 — A metáfora: / S(I) 

2 — A metáfora paterna: Nome do Pai _ Desejo da Mãe ^ NDP ( A ) 
(Lacan) Desejo da Mãe significado ao (Falo) 

sujeito 

Pai Mãe „ . ( A ) 3 — A metalora freudiana: Pai 
Mãe Pai filho 
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A partir dai Freud não cessará de se chocar com a ques-
lão de saber se essa passagem da primeira para a segunda fase 
tio Édipo feminino comporta realmente alguma coisa da ordem 
de uma metáfora. Pois a problemática feminina, ele vai cons-
tatá-lo cada vez mais claramente, não é, no fundo, outra coisa 
senão o retorno inelutável da relação antiga com a mãe. Tudo se 
passa na realidade como se, para a menina, o pai nunca substi-
tuísse completamente a mãe, como se fosse sempre esta última 
que continuasse a agir através da figura do primeiro. Em ou-
Iras palavras, coloca-se a questão de saber se o que Freud cons-
Irói com essas duas fases do Édipo feminino provém da metá-
fora ou da metonímia. 

A questão é tanto mais viva quanto a ligação entre o 
pênis invejado e o filho desejado do pai parece bem ser ela 
mesma apenas uma metonímia, mais que uma metáfora. Dese-
jando receber um filho do pai, a menina, no fundo, não re-
nuncia absolutamente ao pênis. Simplesmente, ela busca um 
equivalente para ele. O que pode haver de melhor que um pênis, 
senão um filho? Esta passagem do pênis ao filho não parece 
realizar a produção de um significado novo — critério que assi-
nala a metáfora. Que a criança constitua, à falta do pênis, o 
signo da identidade feminina é sempre apenas uma esperança, 
até mesmo uma denegação: a clínica nos ensina, assim, que a 
maternidade, sob este ponto de vista, é freqüentemente acompa-
nhada por uma depressão, ou por um contentamento de fachada, 
que é muito revelador. O próprio Freud vai esbarrar num fra-
casso no decorrer de sua elaboração. Eis porque ele deverá 
concluir nos anos 1937-1938 (13), que a inveja do pênis apre-
senta na mulher algo de irredutível, o que implica igualmente 
em que o retorno à mãe, com toda a ambivalência dessa relação, 
mantém-se inelutável no destino da filha. Veremos como o ensi-
namento de Lacan permite encontrar uma saída para este impasse. 

Tudo isso nos leva a examinar em detalhe aquilo que se 
passa na relação entre uma menina e sua mãe. Ora, quanto 
a essa questão capital e determinante do destino feminino, é 
surpreendente que, com exceção dos dois artigos que Freud 
publica em 1931 e 1932 (14), a literatura psicanalítica não pro-
ponha nada de verdadeiramente consistente, a ponto de que se 
poderia hoje, mais de cinqüenta anos depois de sua redação, 
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manter esse propósito inaugural de Freud em seu texto sobre 
"A Sexualidade Feminina": "Tudo aquilo que se refere ao do-
mínio desse primeiro laço com a mãe me pareceu tão difícil 
de compreender analiticamente, tão desbotado pelos anos, vago, 
mal capaz de reviver, como se fosse submetido a um recalque 
particularmente inexorável. Mas talvez eu só tenha essa im-
pressão porque as mulheres que foram analisadas por mim pu-
deram conservar esse mesmo laço com o pai no qual se refu-
giaram depois da fase pré-edípica de que se trata". A difi-
culdade seria, pois, redobrada pelo próprio analista: não só o 
terreno é, em si, particularmente difícil de se explorar, mas além 
disso seu recalque seria reforçado pela posição do psicanalista 
na medida em que este assume o lugar de substituto paterno — 
o que era, como se sabe, a tendência declarada do próprio Freud. 
O explorador se vê assim preso na armadilha de sua própria 
trajetória. Em conseqüência, qualquer avanço nessa questão só 
pode ser considerada sob a condição de reinterrogar e redefinir 
a posição do analista na cura de uma mulher — o que não quer 
dizer, como se poderia concluir apressadamente — que bastaria 
que o analista se colocasse em posição de mãe, mais do que 
de pai, para que a dificuldade fosse contornada. 

É tanto mais necessário fazer surgir na análise essa ligação 
com a mãe, quanto, diz Freud, existe uma estreita relação entre 
a fase do laço com a mãe e a etiologia da histeria, bem como 
com a gênese da paranóia. Essa fase de pré-Édipo adquire assim 
tamanha importância que Freud é levado a elaborar essa fór-
mula que causou enorme repercussão: "Como essa fase permite 
todas as fixações e todos os recalques aos quais referimos a 
origem das neuroses, parece necessário abandonar a universali-
dade da tese segundo a qual o complexo de Édipo é o núcleo 
das neuroses" (15). Freud já havia causado um primeiro choque 
em 1925 ao formular tranqüilamente que, sob a influência da 
ameaça da castração, o complexo de Édipo podia ser com-
pletamente riscado do inconsciente (16). Dessa vez, ele vai 
ainda mais longe na retomada do Édipo: as neuroses, pelo me-
nos por parte das mulheres, poderiam ter origem noutra parte! 
A tese espanta tanto mais quanto, assim que a enuncia, Freud a 
minimiza declarando que ninguém é obrigado a segui-lo nesse 
ponto. 
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Como devemos avaliar hoje o termo "pré-edipiano" pelo qual 
Freud qualifica essa relação primária com a mãe? Como apre-
ender essa relação melhor, senão aproximando-a daquela que liga 
a criança ao primeiro Outro, o Outro materno, aquele que Lacan 
apresenta como ainda não desdobrado ou dividido pelo lugar da 
Lei (17)? Haveria, então, na menina, a persistência de uma re-
lação ao Outro que "normalmente" caduca pela intervenção da 
metáfora paterna. É preciso que aqui avancemos com prudência, 
e não nos apressemos em tirar conclusões muito gerais. Não se 
trata, é claro, de sustentar que as meninas não sejam sujeitas à 
metáfora paterna — o que eqüivaleria a dizer que as mulheres 
são psicóticas. Mesmo assim, alguma coisa dessa ordem se pro-
duz. O pai não se impõe verdadeiramente como metáfora no des-
tino feminino, ou, mais exatamente, a filha é não toda assujeitada 
a essa função de metáfora. Para ela, a instância paterna não faz 
desaparecer, não condena ao esquecimento o primeiro Outro ma-
terno. Parece que é antes enquanto sempre suscetível de se reduzir 
a uma metonímia da mãe que o pai encontra seu lugar no Édipo 
feminino, reencontrando assim o estatuto que era inicialmente o 
s eu : ' "Na yerdade, durante esta fase, o pai não representa grande 
coisa para a menina, senão um rival importuno, mesmo que a 
hostilidade contra ele jamais atinja o grau daquela que carac-
teriza o comportamento dos meninos para com seus pais", escre-
ve Freud (18). 

Essa limitação do alcance da metáfora paterna na menina 
não é inexplicável. Com efeito, se a função do pai consiste em 
introduzir o sujeito na lei do falo, e se este significante do falo 
é insuficiente, por definição, para significar aquilo que seria a 
feminilidade propriamente dita, o resultado é que a significação 
induzida pela metáfora paterna fica sempre incompleta, insufi-
ciente para atribuir a um sujeito seu lugar de mulher. A identi-
ficação fálica só faz sublinhar a exclusão do ser feminino da re-
presentação. A menina não pode, então, deixar de se ressentir do 
limite dessa metáfora, seja recusando-a, seja denunciando seu 
aspecto de mascarada. Em conseqüência, se a menina — a menos 
que seja psicótica — se assujeita, exatamente como o menino, 
à lei fálica instaurada pela função paterna, nem por isso esta lei, 
para ela, vai operar por inteiro: a menina irá se situar ao mesmo 
tempo na lei e, em parte, fora-da-lei. Essa situação desconfortável, 
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porém, não deixa de oferecer alguns benefícios. É verdade que 
há, para a menina, uma contradição entre a via que lhe é indi-
cada pela metáfora paterna e a posição edipiana propriamente 
dita, pois é no momento em que ela é levada a rejeitar a mãe 
como objeto de amor, e portanto no momento em que mais a 
hostiliza, que deve, entretanto, identificar-se com ela para ocupar 
sua posição feminina com relação ao pai. A dificuldade própria 
ao Édipo feminino está ligada, assim, ao fato de que este implica 
em que se conserve, a título de identificação, o elemento que 
deve ser abandonado a título de objeto de amor. 

Assim não será de se admirar que Freud tenha dispendido 
tantos esforços, em 1931-1932, para tentar compreender aquilo 
que determina a passagem da relação pré-edipiana com a mãe 
para a relação edipiana com o pai. Vejamos como ele aborda 
esse problema em seu texto sobre a "Sexualidade Feminina". 

Ele começa definindo sobre o que incide a mudança que 
se efetua durante essa passagem da primeira para a segunda fase 
do Édipo feminino. A menina — diz — é levada então a trocar 
não apenas de objeto de amor, mas também de sexo. A troca de 
sexo, aqui, é mais significativa que a mudança da identificação 
sexuada que ele havia destacado no caso da jovem homossexual. 
Não é só a identificação que está. em jogo, mas também o gozo 
que o sujeito obtém do sexo. Com efeito, a menina deve não so-
mente abandonar sua mãe como objeto de amor e se voltar para 
o pai, mas simultaneamente abandonar o gozo clitoridiano (que 
para Freud, tem um caráter masculino) em benefício do gozo 
vaginal. Esta nova tese introduz, além disso, uma nova compli-
cação, que não escapa a Freud. Assim como a mãe, abandonada 
enquanto objeto de amor, permanece entretanto presente en-
quanto pólo de identificação na segunda fase, o clitóris conti-
nua, ele também, a desempenhar seu papel na vida sexual ulte-
rior da mulher. Fica evidente que, neste plano do gozo sexual, 
a substituição do clitóris pela vagina não é completamente rea-
lizada, pelo menos sob forma de metáfora. Trata-se de duas zonas 
sexuais bem distintas, das quais uma (o clitóris) está ligada à 
relação com a mãe — a "primeira sedutora" — e a outra assume 
seu valor na relação com o pai. Mas o gozo vaginal não substitui, 
estritamente falando, o gozo do clitóris; acrescenta-se, ou co-
necta-se a ele. De novo, temos a impressão de uma ligação me-
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tonímica, mais do que metafórica. Aí está, aliás, uma coisa sabi-
da desde sempre: basta consultar algum tratado de erotismo — 
quer seja proveniente da antiga China, da índia, ou da Califór-
nia contemporânea — para constatar que, a esta clivagem da 
sexualidade feminina sempre se tentou responder tentando reli-
gar, colocar em continuidade os dois órgãos sexuais femininos (o 
que implica que se os conceba como conectados metonimica-
mente). Um exemplo recente, pitoresco e trágico ao mesmo tem-
po, nos é dado por uma discípula muito próxima de Freud, Marie 
Bonaparte, que, afetada por uma frigidez irredutível, submeteu-
se a uma operação cirúrgica que consistia em aproximar o clitó-
ris da entrada da vagina. 

Assim, as duas mudanças que o Édipo feminino deveria rea-
lizar parecem absolutamente problemáticas. A escolha amorosa 
e a vida conjugai das mulheres demonstram, aliás, essas dificul-
dades: "Por exemplo, há muito tempo reparamos que muitas 
mulheres que escolheram seus maridos segundo o protótipo pa-
terno, dando-lhe o lugar do pai, repetem com ele no casamento 
suas más relações com a mãe. O marido deveria herdar o rela-
cionamento com o pai e herda, na verdade, aquele feito com 
a mãe (19). Mais do que uma substituição da mãe pelo pai, trata-
se então de um transporte (Überschreibung, diz Freud, ou seja, 
o termo contábil que designa o fato de lançar ao crédito de). A 
filha lança ao crédito do objeto paterno os laços afetivos que 
tinha com o objeto materno. Mas qual é a causa desse trans-
porte? O que justifica o abandono da mãe que era, no entanto, 
tão exclusivamente amada? E o que faz com que ela mereça o 
verdadeiro ódio votado pela filha ao mesmo tempo em que con-
serva seu amor? 

Para responder a essas perguntas Freud enumera uma série 
de fatores heteróclitos, alguns próprios à vida sexual da menini-
nha, outros valendo igualmente para o menino. O primeiro deles 
é o ciúme infantil que se exerce com relação aos rivais no amor 
da mãe, dos quais o pai faz parte. Em seguida, Freud considera 
a própria natureza do amor infantil, que, sem medida e sem ob-
jetivo precisos, é então condenado a ser desapontado. Mas um 
dos fatores mais importantes é o papel do complexo de castra-
ção no destino da menina; Freud retoma aqui as teses que havia 
formulado em "Algumas Conseqüências P s í q u i c a s . . . " (20), cias-
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sificando as conseqüências do complexo de castração feminino 
segundo três tipos de atitudes: — ou bem a menina renuncia 
a toda atividade sexual (reação que vai se exprimir na idade 
adulta sob forma de depressão): — ou bem ela entra no com-
plexo de masculinidade e mantém, na denegação ou na esperan-
ça, sua vontade de ter um pênis semelhante ao do menino; ou 
bem ela segue a via que Freud considera como a da verdadeira 
feminilidade e se volta para o pai na esperança de receber dele 
um filho simbolizando aquilo que a mãe não lhe pôde dar. 

Em todos os casos, a menina só pode desvalorizar o sexo 
feminino e desprezar as mulheres em geral e sua mãe em parti-
cular. A ferida narcísica é redobrada pela descoberta de que a 
mãe também não possui o pênis. 

Uma quarta razão para odiar a mãe decorreria da interdi-
ção da masturbação que a mãe imporia à filha. Esta proibição 
seria tanto pior recebida quanto é, na maioria das vezes, pela 
própria mãe ou pela pessoa que a representa que a menina des-
cobre, na ocasião dos cuidados corporais que lhe são prodiga-
lizados, o prazer que pode tirar do clitóris. Que a própria ini-
ciadora no prazer pretenda agora proibi-lo só pode atrair o ran-
cor da menina — rancor que vai ressurgir mais tarde, a cada 
vez que a mãe se apresentar em seu papel de guardiã da casti-
dade da filha, opondo-se a que ela tenha uma atividade sexual 
livre. Enfim, um quinto motivo de hostilidade contra a mãe •— 
e talvez o principal — é que ela não deu a sua filha um verda-
deiro órgão genital, quer dizer, fê-la nascer mulher. 

Mas a todos esses motivos Freud ainda acrescenta um, que 
coloca à parte os precedentes, os quais, ele admite, "parecem 
insuficientes para justificar a hostilidade f inal" que a filha dirige 
à mãe. Este motivo é a ambivalência que marca as primeiras 
fases da vida amorosa: a ligação da menininha à sua mãe deve 
assim ter comportado desde o início tanto ódio quanto amor. 
Pode-se objetar, sem dúvida, que o menino não deve se encon-
trar numa ambivalência inicial menor em relação à mãe: sim, 
responde Freud, mas a diferença é que o menino pode liquidar 
todo o seu ódio voltando-o contra a pessoa de seu pai e não 
guardando — quanto à mãe — senão a parte de amor de seus 
primeiros sentimentos. Vê-se que esta última explicação não se 
situa nem no contexto dos efeitos do complexo de castração nem 
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naquele das decepções que serão encontradas pelas demandas das 
meninas. Antes, apela para aquilo que seria uma propriedade 
característica da espécie de amor que liga uma menina a sua mãe. 

Qual o fundamento dessa ambivalência amor-ódio que sente 
a menina com relação à mãe? Bastaria, para justificá-la, levar em 
conta a persistência de uma relação imaginária, erótico-agressiva, 
entre filha e mãe? Vamos recordar mais uma vez que, para a 
menina, a mãe se apresenta ao mesmo tempo como um objeto 
ilc amor (Um Outro) e como um pólo de identificação (um 
outro). Como a dama pela qual se apaixonou a jovem homos-
sexual de Freud, ela tem uma "dupla natureza". E se, para o 
menino, este duplo estatuto pode ser cindido pela entrada em 
cena do pai — passando a identificação para o lado paterno 
e a mãe permanecendo como objeto de amor — para a me-
nina a identificação com a mãe parece ser a condição pela qual 
seria possível não mais amá-la — o que é absolutamente para-
doxal. Mas esse paradoxo não explica tudo. Na ambivalência 
com relação à mãe entre em jogo algo mais do que uma relação 
imaginária, o que nos indica a continuação do texto de Freud. 
Com efeito, o capítulo III desse artigo propõe uma reconstrução 
da relação primária mãe-filha sobre a base da dialética atividade 
passividade. Na época de uma ligação exclusiva com a mãe, os 
objetivos sexuais da filha são, diz Freud, de natureza ativa e de 
natureza passiva. Ora, esses dois pólos estão em conflito: "É 
fácil observar que em todos os domínios da vida mental e não 
apenas no domínio sexual, uma impressão que a criança expe-
rimenta passivamente faz nascer nela a tendência a uma reação 
ativa. Ela procura fazer por si mesma aquilo que lhe foi feito 
anteriormente." (20) Em outras palavras, existe basicamente no 
ser humano uma revolta contra a passividade. Esta revolta não 
é mais do que a expressão de um desejo de separação. No con-
texto a que Freud nos refere aqui, ou seja, no seio da relação 
ao primeiro Outro, isso significa que a dialética atividade/passi-
vidade eqüivale a uma oscilação entre ser o objeto da mãe e 
tomar a mãe por objeto: é uma luta em torno do objeto, do lugar 
do objeto, onde vão se distribuir as posições subjetivas. Pode-
mos inscrever os termos desse conflito num diagrama, onde o 
objeto está situado na intersecção dos campos do sujeito e do 
Outro: 
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Este diagrama permite ler o mecanismo da revolta contra 
a passividade. Com efeito, é só ao retirar-se da posição de objeto 
do Outro, de objeto da mãe, que a menina pode assegurar sua 
posição de sujeito, a partir da qual é o próprio Outro que se 
torna seu objeto. 

Mas o texto freudiano nos ensina que esta luta culmina 
num novo impasse, um novo paradoxo do destino feminino. Des-
tacando-se da mãe para passar de uma posição passiva de objeto 
a para uma posição ativa na qual a mãe é que é posta em posi-
ção de objeto, a menina, em suma, se afasta de seu destino já 
que, segundo Freud, atividade e masculinidade se eqüivalem. 
Para exprimi-lo numa fórmula: a menina, para tornar-se um 
sujeito, deve se tornar masculina! Freud dá algumas ilustrações 
disso analisando as brincadeiras favoritas das meninas: brincar 
de médico, de mãe, ou brincar com bonecas, a respeito do que 
ele observa: "O fato de que as meninas, contrariamente aos me-
ninos, preferem brincar com suas bonecas é habitualmente en-
carado como sinal de uma feminilidade cedo despertada. Não 
há erro em se fazer isso, apenas não se deve esquecer que é o 
lado ativo da feminilidade que assim se exterioriza e que esta 
preferência da menina testemunha provavelmente a exclusivida-
de da ligação com a mãe, com completa negligência do objeto-
pai" (21). Todos esses jogos são referidos por Freud à sua ma-
triz: a relação com a mãe e a disputa aí realizada em torno do 
pólo do gozo. "Quer-se devorar a mãe pela qual se foi alimen-
tado", escreve ele num belo aforismo. Esta relação primária com 
a mãe não é sob aspecto algum uma fusão ou comunhão: ao 
contrário, é uma luta ferrenha cujo objetivo, em última instân-
cia, é o de determinar quem vai devorar o outro. 
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Ora, se esta luta constitui problema para a menina, mais 
do que para o menino, e se ela corre sempre o risco de ressur-
gir no seio das relações mantidas mais tarde com o pai ou, ainda 
mais tarde, com os homens, não será pela razão de que, ao mes-
mo tempo em que se separa da mãe e da posição passiva que 
tem diante desta, a menina deve assim mesmo conservar uma 
parte de sua aptidão à passividade para poder se situar como 
mulher? É isso, ao menos, o que se deduz da lógica das reflexões 
de Freud sobre o destino feminino. Encontra-se de novo aí uma 
contradição interna ao processo que deveria levar a menina a se 
tornar mulher: a menina deve abandonar a passividade para se 
destacar da mãe, mas deve também conservar esta passividade 
para se ligar ao pai. 

Qualquer que seja o ângulo sob o qual se aborde o trajeto 
que a menina deve percorrer, da relação pré-edipiana à relação 
edipiana, vamos sempre esbarrar com a mesma objeção. Quer se 
considere esta passagem, do ponto de vista da troca de objeto, 
ou da mudança de identificação, de zona genital ou de modo 
de gozo, chega-se sempre à conclusão de que essas mudanças 
atuam menos como substituições do que como desdobramentos. 
Por conseguinte, os caracteres da relação pré-edipiana jamais são 
verdadeiramente eliminados, e estão sempre prontos a voltar à 
tona. O destino da menina aparece, assim, como o de uma me-
táfora impossível ou de uma luta permanente para se elevar do 
registro da metonímia para o da metáfora. 
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capítulo 11 

O Tornar-se Mulher 

Para descrever a relação entre a menina e sua mãe, da qual des-
tacamos, com Freud, os pontos problemáticos, Lacan utilizou 
uma palavra famosa: devastação. É que, de fato, esta relação 
tem todos os traços de uma relação passional para a qual os 
parceiros não conseguem encontrar a saída, senão em termos de 
ruptura. A história de uma menina e sua mãe aparece como a 
história de uma separação sempre adiada. Para acompanhar 
Freud, a razão disso seria o duplo estatuto ocupado pela mãe 
na estrutura da filha: ao mesmo tempo objeto de amor e pólo 
de identificação, embora o momento em que a filha mais odeia 
a mãe seja também aquele em que se deve identificar a ela. 
Acrescentamos a isso uma outra justificativa, colocando em ques-
tão a função de metáfora que a instância paterna preencheria no 
caso da menina. A substituição da mãe pelo pai no Édipo femi-
nino só tem, de fato, como conseqüência a produção do signi-
ficado novo que seria esperado, ou seja, o sinal de uma identi-
dade propriamente feminina. Diante deste fracasso — pelo menos, 
parcial — da metáfora paterna, a menina tem qüe optar entre 
três soluções: ou aceita sua falta de identidade e se presta à 
mascarada fálica à qual a convida a lei do significante; ou recusa 
o que considera como uma derrota e se obstina numa reivindica-
ção de tipo histérico, ou ainda retorna à fase anterior e se entrin-
cheira numa posição toda masculina, como a homossexual. 

Por essa incerteza quanto ao destino feminino, Freud pro-
põe seu novo exame, um ano depois de seu artigo "A Sexuali-

189 
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dade Feminina", numa conferência cujo título é, simplesmente, 
"Feminilidade" (1). Começa por dar à feminilidade seu estatuto 
na reflexão — vamos entender, na reflexão estruturada pelo 
modo de pensar masculino. É um enigma. "Os homens em todos 
os tempos meditaram sobre o enigma da feminilidade". E acres-
centa que, nesse ponto, nada se deve esperar das mulheres que 
"são, elas mesmas, este enigma". Então, por um lado, a femini-
lidade é um objeto de pensamento inapreensível, e por outro 
lado, para as próprias mulheres, faz parte do registro do ser 
inefável que não tem necessidade alguma de ser pensado para 
ser. O enigma da feminilidade tem assim um duplo papel, se-
gundo o sexo: faz falar os homens e calar as mulheres. O que 
não impede Freud de louvar, algumas páginas mais adiante, os 
méritos dos trabalhos que algumas colegas mulheres (Mack-
Brunswick, Lampl de Groot, Deutsch) publicaram sobre o assunto. 

Se a feminilidade aparece a Freud como um enigma, é que 
ela não é um dado a priori, ao menos a nível do inconsciente e 
de suas representações. "Masculino ou feminino, tal é a primeira 
diferenciação que vocês fazem ao encontrar um ser humano, e 
têm por hábito fazer essa distinção com uma certeza irrefletida". 
Nada menos certo, de fato. A anatomia pode bem distinguir dois 
sexos, mas nem por isso deixa de ficar muda quanto à determi-
nação daquilo que faz a virilidade ou a feminilidade. Quanto 
à psicologia, esta utiliza os termos masculino e feminino para 
significar a oposição entre atividade e passividade. Mas essa 
correspondência analógica não pode servir de critério no plano 
da vida sexual de ser humano. Assim, "a mãe é ativa, sob todos 
os pontos de vista, com relação à criança, e pode-se mesmo dizer, 
a respeito da amamentação, que ela tanto alimenta a criança 
quanto deixa que esta se alimente dela" (2). Freud deve, pois, 
recolocar em questão a equivalência que havia até então mantido 
entre atividade e masculinidade, por um lado, e passividade e 
feminilidade, por outro. Esse dualismo não é suficiente para ex-
primir a diferença sexual a nível psíquico. No máximo, pode-se 
caracterizar a feminilidade por "uma preferência por objetivos 
passivos. O que não é, naturalmente, a mesma coisa que passi-
vidade: pode ser necessário dar provas de grande atividade para 
a consecução de um objetivo passivo" (3). Esta questão é o pró-
prio enigma da feminilidade. Por conseguinte, o trabalho próprio 
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da psicanálise deve consistir, não em descrever o que é a mu-
lher — tarefa insolúvel — mas sim em pesquisar como a me-
nina se toma uma mulher, quer dizer, "como uma mulher se 
desenvolve a partir da criança de disposições bissexuais" (4). 

A feminilidade, da qual Freud faz o objeto de sua confe-
rência, se apresenta assim como um vir-a-ser e não como um ser. 
Não se pode avaliar o bastante a importância revolucionária desta 
lese que, se fosse o caso, causaria escândalo ainda hoje. Isso sig-
nifica que, para Freud, um certo número de meninas jamais se 
tornam mulheres mas são, ou permanecem, homens, simplesmente, 
no plano psíquico. A mulher deve ser praticamente fabricada 
através de um longo trabalho psíquico. Um dos discípulos mais 
próximos de Freud, Ernest Jones, se recusará, em 1935, a admi-
lir essa visão das coisas, respondendo à questão de saber se as 
mulheres são seres bom ou made* que seria impensável consi-
derar que a metade da humanidade poderia ser made. Esta re-
jeição da descoberta freudiana vai levá-lo, além disso, a rever 
completamente a teoria da fase fálica feminina num sentido que 
Lacan, acertadamente, criticou com firmeza. Quanto a Freud, 
este não usa de meias-palavras, já que situa no ponto de origem 
do tornar-se mulher um momento no qual, diz, "devemos reco-
nhecer que a menina é um pequeno homem" (5). Por. exemplo, 
cia partilha absolutamente a concepção feita pelo menino do 
órgão genital feminino, percebendo-o não como um outro sexo, 
mas como o lugar de uma castração, de um pênis diminuído ou 
cortado. Neste ponto Freud condensa o resultado de suas refle-
xões numa fórmula famosa: "parece que a vagina propriamente 
feminina ainda está, para ambos os sexos, não descoberta" (6). 
O que não quer dizer, certamente, que a existência material da 
vagina seja ignorada, mas que ela não é conhecida como outra 
coisa que não um falo furado. 

Se a menina é, inicialmente, um pequeno homem, concebe-
se que sua evolução seja mais complicada que a do menino. Para 
tornar-se uma mulher, ela deve sobrepujar duas dificuldades que 
não têm contrapartida no menino: deve, como Freud já formu-
lava em seu estudo sobre a "Sexualidade Feminina", trocar de 

* Em inglês no original: nascidas ou feitas. (N. da T . ) 
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objeto de amor (passar da mãe para o pai) e trocar de sexo (subs-
tituir o clitóris pela vagina). Ora, essa transformação nada tem 
de. um processo "natural" : não existe nenhuma atração automá-
tica pelo sexo oposto que possa guiar a menina em direção ao 
amor de seu pai. Não é — como nos animais — o instinto que 
comanda o destino sexuado, mas antes um artifício, um meca-
nismo psíquico inconsciente, em suma, um fato de cultura, mais 
do que da natureza. Desse modo, o que empurra a menina para 
o pai não é a atração pelo homem, mas o ódio pela mãe. Co-
nhece-se, atualmente, a análise feita por Freud desse movimento 
de ódio à mãe. Ele retoma aqui as suas articulações essenciais, 
acentuando o fato de que as relações da menina com sua mãe 
são "libidinosen Beziehungen", relações libidinais ativas e passi-
vas nas quais a mãe desempenha um papel capital de iniciadora. 
É ela, com efeito, quem, proporcionando à criança cuidados cor-
porais, ocasionou pela primeira vez sensações de prazer nas zonas 
genitais. A fantasia de sedução pelo pai, que a menina eventual-
mente levará em conta mais tarde, deve pois ser referida a seu 
fundamento, que é uma sedução primária pela mãe. 

É necessário, pois, tanto para a menina como para o me-
nino, tomar como ponto de partida o desejo da mãe, nos dois 
sentidos que este genitivo pode assumir: desejo da mãe pela 
criança, e desejo da criança pela mãe. Lacan sublinhou isso em 
seu Seminário "Les formations du inconscient" (7): só existe uma 
maneira de desejar, qualquer que seja o sexo: aquela que emerge 
da relação à mãe. A vertente ativa e a vertente passiva deste 
desejo correspondem aos dois sentidos pelos quais pode ser en-
tendido o desejo da mãe. 

No desejo da mãe por sua filha, a criança ocupa primeira-
mente a posição daquilo que vem arrolhar a falta que causa o 
desejo: a criança faz de sua mãe uma mulher "plena", uma 
mulher preenchida. Neste estágio, a criança — menina ou me-
nino — não é ainda mais que uma parte do corpo da mãe: mes-
mo que o parto tenha ocorrido, pode-se dizer que a criança ainda 
não foi "posta no mundo" enquanto sujeito. Este momento não 
é, porém, aquele da fusão paradisíaca que se imaginou, pois 
já neste primeiro tempo a relação mãe-criança é prenhe de con-
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II i tos, nem que sejam os conflitos internos à mãe. Assim, é fre-
qüente a manifestação de uma discordância, na mãe, entre o 
lugar e a função que a criança ocupava em sua fantasia, du-
rante a gravidez, como criança imaginária, e aqueles que tende 
a assumir enquanto criança real. A confusão das jovens mães 
diante do pequeno ser que as desperta de seu sonho é bem co-
nhecida. A criança pode parecer para elas um objeto estranho, 
assustador e inatingível, da qual se sentem incapazes de se ocupar 
quando esta lhes dá a impressão de ser real demais, ou seja, 
estranha demais à realização imaginária que esperavam. Sem 
chegar a evocar os casos extremos de delírios pós-parto, ou aque-
les em que a mãe se desinteressa "inexplicavelmente" pelo seu 
recém-nascido, basta, para que hos convençamos, pensar nas 
reações enlouquecidas que cria em certas mulheres a menor im-
perfeição de seu bebê, ou nas d- pressões mais ou menos pronun-
i-iadas que se constatam regularmente nas mães, nos dias que 
se seguem ao parto. 

O desejo da mãe pela criança passa, pois, por uma condi-
ção: é que a criança, enquanto objeto a, seja revestida de um 
imaginário que permita à mãe ao mesmo tempo não reconhecê-la 
e suportá-la nesse lugar de objeto. Essa condição, afinal, não 
diz senão da aliança entre a libido objetai e a libido do eu que 
f reud estabelecera no fim de seu estudo "Sobre o Narcisismo: 
Uma Introdução" (8); para ser investido, o objeto deve estar em 
conformidade com o eu, em outras palavras, envolvido por uma 
imagem narcísica. Essa imagem já comporta por si mesma uma 
abertura para um mais-além do estatuto de objeto da mãe, pois 
é tributária de todas as faltas que guiaram a mãe em direção a 
tal ou qual traço de seu narcisismo. Constitui, pois, um primeiro 
ponto de apoio ou de oposição para o movimento de "revolta 
contra a passividade", pelo qual a criança vai buscar um ponto 
de referência para si no desejo que a mãe desenvolve em relação 
a ela. Vê-se que, neste nível elementar, a relação mãe-criança é 
inicialmente triangular: liga a mãe como Outro todo-poderoso, a 
criança enquanto objeto real entregue ao gozo materno e, no 
oposto desta posição real, a criança imaginária onde se deposita 
o narcisismo materno, quer dizer, aquilo que se julga ocultar 
a falta sentida pela mãe: 
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A(Outro) a(objeto a) 
criança real mae 

criança imaginária 
(falo imaginário) 

Este terceiro pólo da relação merece todo um desenvolvi-
mento. Com efeito, se a criança quer se identificar com a crian-
ça imaginária que responderia à falta da mãe, só pode situar 
sua mãe como faltosa daquilo que ela se encarrega de preencher; 
por conseguinte, ela tem que romper com a idéia de todo-poderio 
deste primeiro Outro. Por esta brecha que se inscreve nesse Outro 
materno, a instância paterna pode encontrar sua função de ponto 
de parada e de referência da falta inscrita no desejo da mãe. 
É pelo lado do pai, de fato, que o falo, apenas imaginário na 
relação mãe-criança, pode receber seu fundamento simbólico. 
No que se refere à menina, este desenvolvimento, ainda que 
abra uma saída para a dependência materna, está na origem de 
uma profunda insatisfação: tudo o que lhe é significado aqui 
como ponto de referência se situa, com efeito, no registro fálico 
e deixa à sombra o que constituiria a feminilidade. 

Pode-se. tentar increver nesse triângulo os conflitos funda-
mentais que marcam a relação pré-edipiana da menina à mãe. 
Entre A e a, a mãe e a criança real, ocorre tudo aquilo que é 
do registro pulsional, ou seja, a luta entre o sujeito e o Outro 
em torno do objeto do gozo. A relação alimentar fornece uma 
ilustração disso, com seus múltiplos impasses: tomar ou receber 
o seio, devorar ou ser alimentado, engolir ou cuspir, etc. Entre 
a criança real e a criança imaginária se desenrola todo o regis-
tro de identificações. É aí que se deve situar, por exemplo, as 
brincadeiras da menina com suas bonecas, cujo objetivo é de 
fixar tanto uma imagem da mãe quanto uma dela mesma que 
responda à primeira — relação ambivalente como toda rela-
ção especular. Enfim, entre a mãe e a criança imaginária, é a 
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inauguração da problemática da castração que se esboça, inau-
guração mais ou menos marcada de acordo com o desejo incons-
ciente da mãe e mais ou menos determinada pela inveja do pênis, 
quer dizer, conforme a castração materna seja mais ou menos 
assumida. 

A PULSÃO a 

Como já ressaltamos no capítulo anterior, o ponto decisivo 
nessa construção é determinar por que a separação da mãe é 
uma tarefa tão difícil para a menina. Pois o menino, ele tam-
bém, deve passar por isso e encontrar pelo lado do pai a saída, 
um pouco de ar que lhe permita respirar, ou seja, libertar-se da 
identificação com o falo imaginário onde o fixa o desejo ma-
terno. Mas ao fazer isso, é verdade que o menino encontra em 
seu pai um apoio para a identificação viril que corresponde a 
seu sexo. A entrada na castração se dá assim para o menino, 
com o processo de sua identificação masculina. Para a menina, 
o problema é mais complexo. Lacan nos ensinou que uma iden-
tificação imaginária só se fixa como semelhança do sujeito se 
puder se apoiar sobre um traço simbólico, "traço unário", como 
cie o chama, espécie de significante mínimo que o sujeito apa-
nha do Outro para arrimar sua identidade. Ora, a mãe não pode 
cm caso algum fornecer à filha um traço unário que suporte sua 
identidade de menina, pelo motivo de que o significante da iden-
tidade feminina não existe. E com esta falta radical no Outro 
que a menina deve se confrontar. Essa falta reforça, de algum 
modo, a castração feminina, e faz dela uma falta abissal em re-
lação à castração masculina: é a falta de "uma palavra-ausência", 
de uma "palavra-furo, perfurada em seu centro por um buraco, 
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deste buraco onde todas as outras palavras teriam sido enter-
radas", como diz Marguerite Duras (9). Tudo o que a mãe pode 
fornecer como traço simbólico suporte da identificação é o falo. 
Quer ela o detenha — como a criança acredita de início — 
quer não o tenha — como ela vai descobrir — isso implica em 
que ela remete sua filha a um marco que pode lhe significar, 
mas que não detém. Aí está sem dúvida a explicação radical ao 
fato de que a vida sexual feminina esteja de tal modo centrada 
no amor e na demanda do amor, ou seja, na demanda de se 
fazer dar, pelo Outro, aquilo que ele não tem. A falta da mãe, 
com relação à filha, deve ser então vista como uma dupla falta: 
falta do significante de uma identidade feminina, por um lado, 
e falta do falo, por outro lado. 

Uma tal duplicação da falta do Outro só pode ser experi-
mentada pela menina como um verdadeiro dano (10), que dá 
a seu complexo de castração sua conotação de violenta hostilida-
de para com a mãe. Este complexo se apresenta, de fato, de ma-
neira essencialmente diversa ao do menino: se este tem medo de 
perder o signo de sua identidade sexuada, e a partir daí, não mais 
poder ser um homem, a menina, esta, deve descobrir que jamais 
recebeu e jamais receberá tal signo. Por um lado, o complexo 
se desenvolve sob o signo da ameaça; por outro, sob o da inveja 
e do ciúme. A partir dessa descoberta, abrem-se três vias para 
a menina: a primeira é a via neurótica da inibição sexual, a 
segunda a via "caricatural" do complexo de masculinidade, e a 
terceira, enfim, a da feminilidade. 

A via da neurose se inaugura pelo abandono da sexualidade 
fálica, ou seja, da masturbação clitoridiana, o referido órgão 
sendo golpeado pela desvalorização diante do pênis masculino. 
Mais ainda, a mãe e, de modo geral, todas as mulheres, se sub-
metem por tabela a esta condenação no espírito da menina. O 
que nos indica — precisão essencial — que o amor da menini-
nha por sua mãe, na fase dita por Freud "pré-edipiana" é amor 
pela mãe fálica. Que esta apareça castrada, e é o fim do idílio. 
O amor da mãe visava um Outro sem falha, um Outro não bar-
rado, em linguagem lacaniana. Vamos encontrar uma expressão 
quase pura de tal amor infantil, e da catástrofe que representa 
sua decepção, nos escritos autobiográficos de Lou-Andréas-
Salomé, e em seu primeiro artigo psicanalítico. Ela testemunha 
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•ii a descoberta da castração materna sob a forma de uma ale-
goria: a da desaparição, ou da falta de resposta, de Deus (11). 
Mas, como observa sutilmente Freud, essa depreciação da mãe 
r da mulher em geral não impede a menina de se ver, assim 
mesmo, identificada a ela. Pois, abandonando ou reprimindo a 
uuisturbação, "a menininha, por assim dizer, assume o papel 
da mãe recém-destronada e em seu combate contra o gozo ela 
llie exprime todo seu descontentamento com o clitóris desvalo-
rizado" (12). Melhor ainda, renunciando à masturbação, a me-
nina renuncia em parte à sexualidade ativa: "a passividade assu-
me papel principal, e o movimento em direção ao pai se torna 
preponderante com a ajuda das moções pulsionais passivas" (13). 
O que significaria, no espírito de Freud, que essa evolução favo-
receria em certa medida a feminilidade — a neurose seria, en-
lao, a via para a feminilidade? Aqui se impõe uma restrição, 
mas cujo caráter vago é bem embaraçoso: é preciso, para que 
• i feminilidade encontre apoio nessa renúncia à masturbação, que 
"não se tenha perdido demais no recalque". 

Eis aí uma das ambigüidades da posição freudiana: é neces-
sário que a menina perca sua atividade fálica, mas não toda, no 
entanto, é preciso também que se conserve uma parte desta, o 
bastante para sustentar a demanda que vai dirigir mais tarde ao 
pai. Pois, escreve Freud, "o anseio com o qual a menina se volta 
para o pai é exatamente o desejo originário do pênis do qual 
a mãe a frustrou e que ela espera agora obter do pai. A posição 
feminina, porém, só é verdadeiramente estabelecida quando o 
anseio pelo pênis é substituído pelo desejo de um filho — o filho, 
segundo uma velha equivalência simbólica, tomando o lugar do 
pênis. Não podemos nos esquecer de que, muito antes disso, a 
menina, durante a fase fálica imperturbada, havia desejado um 
filho: era esse o sentido de suas brincadeiras com bonecas. Mas 
esse brinquedo não era realmente a expressão de sua feminili-
dade, estava a serviço da identificação à mãe com o fim de subs-
tituir a passividade pela atividade. Ela brincava de mãe e a 
boneca era ela mesma: podia então fazer com a criança tudo 
o que a mãe a obrigava a fazer. É só pela via do desejo do pênis 
que o filho-boneca se torna um filho do pai e, portanto, o obje-
tivo mais sólido do desejo feminino" (14). Essa passagem indica 
claramente como, no pensamento de Freud, é finalmente a inve-
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ja do pênis que permite à menina tornar-se feminina, fazendo-a 
voltar-se da mãe para o pai. Ponto de vista paradoxal, que justi-
fica que Freud considere esse desejo do pênis como "deliciosa-
mente feminino". 

Pode-se sublinhar, aliás, uma outra fragilidade do raciocí-
nio freudiano: fiando-se na identificação materna (e mesmo quan-
do esta, da primeira para a segunda fase, oscila do pólo da mãe 
fálica para o da mãe castrada) para guiar a filha no sentido da 
realização de sua feminilidade, ele deixa, em suma, as chaves da 
feminilidade aos cuidados do desejo de ser mãe. O tornar-se mu-
lher se confunde aqui com um tomar-se mãe. O desejo de um 
filho, suposto dar uma realização simbólica ao desejo inicial do 
pênis, significa em última instância que Freud atribui ao filho o 
papel de significante da identidade feminina, à falta de um outro 
sinal. Esta tese, é preciso reconhecer, não se aplica à prova do 
real da nossa clínica. De resto, o caso da jovem homossexual 
não demonstraria que, uma yez chegada à posição edipiana com 
relação ao pai, a menina pode facilmente ser de novo precipi-
tada na relação pré-edipiana bastando que o filho, esperado sim-
bolicamente do pai, seja atribuído realmente por este a uma 
outra? Essa posição diante do pai, que Freud considera como 
uma "posição de relaxamento", parece, pois, ser bem precária. 
Freud não parece ignorá-lo, já que, examinando a via do com-
plexo de masculinidade, indicará ele próprio que a fixação ao 
pai é suscetível de se desfazer; por outro lado, ele vai evocar, 
no final de sua conferência, os múltiplos problemas que a mu-
lher encontra em sua vida sexual, quando passa da fixação ao 
pai para o amor dos outros homens — problemas onde se verá 
a cada passo ressurgir a fixação primitiva na mãe. 

A segunda via de reação à descoberta da castração materna 
consiste na formação daquilo que Freud descreve como o com-
plexo de masculinidade. Contrariamente à anterior, a menina 
acentua nessa via sua masculinidade, agarra-se à atividade mas-
turbatória e se refugia numa identificação à mãe fálica ou ao pai. 
Essa atitude influencia a escolha de objeto da menina no sentido 
da homossexualidade manifesta, ainda que esta não decorra, a 
bem dizer, em linha direta, da masculinidade infantil (ela só tem 
sentido enquanto regressão, mais tardia, a partir de uma decepção 
infligida pelo pai). 
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Nesse ponto, um artigo absolutamente notável de Karen 
I lorney permite esclarecer um certo número de pontos difíceis da 
concepção freudiana desse complexo de masculinidade. Este arti-
j',o, intitulado "Da gênese do complexo de castração na mulher" 
(15), é tanto mais apaixonante por datar de 1922: é, assim, pos-
terior à análise do caso da jovem homossexual, mas anterior aos 
textos onde Freud desenvolve suas teses sobre a pré-história do 
r.dipo feminino. Essas teses, K. Horney as explicita, entretanto, 
cm seu trabalho, antecipando-se a Freud tanto sobre a impor-
tância a ser dada à relação primária com a mãe quanto sobre 
as reviravoltas que se operam, no decorrer do complexo de cas-
tração feminino, nos objetos de amor e nas identificações. A 
autora quer responder à questão de saber se o complexo de mas-
culinidade que se encontra em algumas mulheres — e não ape-
nas nas homossexuais —- deve ser atribuído exclusivamente à 
influência da inveja do pênis e à insatisfação que dele decorre. 
Karen Horney vai mostrar que não, que o complexo de masculi-
nidade provém, na verdade, de uma decepção ocasionada pelo 
pai, e que ele é, pois, posterior à passagem que a menina efetua 
da mãe para o pai; em suma, que ele constitui um desvio e uma 
regressão no Édipo propriamente dito da menina. 

A autora observou, assim, que as mulheres que manifestam 
um forte complexo de masculinidade "tentaram inicialmente re-
solver o complexo de Édipo normalmente, conservando sua iden-
tificação primitiva com a mãe e, como esta, tomando o pai como 
objeto de amor". Como Freud descobria com estupefação no 
final de "Uma Criança é Espancada", complexo de masculini-
dade e fixação no pai não são antinômicos. Com efeito, o com-
plexo de masculinidade é a emergência de uma relação primitiva 
com a mãe, no próprio seio da relação com o pai. Horney cita, 
assim, o caso de uma paciente na qual se encontravam nume-
rosas fantasias de violação, onde todos os violadores eram ima-
gens do pai; entretanto, ela observa, essas fantasias não passa-
vam da "compulsão à repetição de uma fantasia primitiva na 
qual a paciente, que até bem tarde na sua vida sentia-se em uni-
dade com a mãe, havia experimentado com ela o ato de com-
pleta possessão sexual". Em outros casos ainda, a menina cons-
trói uma fantasia de violentação pelo pai, a partir de uma iden-
tificação (amorosa ou hostil) com a mãe. 
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Tais fantasias só podem ser decepcionadas na realidade: é 
a mãe quem se beneficia dos desejos sexuais paternos e que re-
cebe filhos. Daí, na filha, um sentimento de decepção com re-
ferência ao pai, e de ciúmes com relação à mãe. Esta decepção 
pode ter como efeito que a menina renuncie não apenas a sua 
reivindicação amorosa dirigida ao pai, mas também ao seu dese-
jo de um filho. Ela é então remetida regressivamente à inveja 
do pênis: ali está, segundo Horney, o complexo de masculini-
dade propriamente dito. Mas a autora traz uma contribuição su-
plementar: o abandono do pai enquanto objeto de amor é acom-
panhado por uma identificação com ele. Temos aí, então, o mo-
delo de situação em que a relação amorosa é transformada em 
identificação, quando a demanda de amor é desapontada (esque-
ma que já se encontrava no caso da jovem homossexual). Esta 
identificação ao pai não deve ser confundida com o desejo de 
ser um homem; ela é o desejo de desempenhar o papel do pai. 
A menina vai adotar uma série de suas características: escolhe a 
mesma profissão dele, comporta-se com relação à sua mãe da 
mesma forma que ele, tosse como ele, etc., mas isso sem que 
chegue necessariamente a uma escolha de objeto homossexual 
completo (é toda a distinção entre o caso de Dora e o da jovem 
homossexual). 

Demonstrando, assim, que o mecanismo do complexo de 
masculinidade não deve ser procurado na inveja do pênis — 
já que esta tem por efeito dirigir a menina da mãe para o pai 
— mas sim na decepção experimentada pela menina em sua 
relação com o pai, Karen Horney minimiza a função, que Freud 
considera como central, do ódio que a menina experimenta pela 
mãe, quer se trate do ódio agressivo pelo rival fálico, no estágio 
em que a menina ainda se crê um homenzinho, quer o rancor 
depreciativo pela mulher castrada, no estágio em que ela já des-
cobriu a castração e se volta para o pai. Mas essa abordagem 
do complexo de masculinidade não permite resolver o paradoxo 
do destino feminino, segundo o qual é a inveja do pênis que iria 
empurrar a menina para seu tornar-se mulher. Ainda mais que, 
se dirigir para o pai este desejo, a menina só poderá, forçosa-
mente encontrar uma decepção — a mesma da qual testemunha 
Elisabeth von R., por exemplo. Nessas condições, como poderia 
a menina escapar ao complexo de masculinidade? 
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O próprio Freud não parece ter avançado muito na reso-
lução deste problema, como demonstram as últimas páginas de 
n a conferência sobre a "Feminilidade". Ele deve convir que a 
instauração da feminilidade fica sempre à mercê de uma ressur-
K.cncia da masculinidade primitiva da menina. Se bem, conclui, 
que "uma parte daquilo que nós, os homens, denominamos "o 
enigma da mulher" deriva sem dúvida desta expressão da bisse-
\ttalidade na vida feminina" (16). Esta oscilação entre as duas 
fases do Édipo, e portanto, entre os dois objetos de amor e as 
duas identificações que comportam, será marcada ao longo de 
toda a vida sexual da mulher. Se a escolha amorosa de uma 
mulher está submetida, como a do homem, a uma clivagem entre 
escolha de objeto anaclítica e escolha de objeto narcísica, esta 
• •livagem é, por outro lado, complicada pela oscilação masculini-
dade-feminilidade. Assim uma mulher escolherá um homem, seja 
segundo o modelo paterno (escolha objetai), seja segundo o mo-
delo narcísico (escolha narcísica). Neste segundo caso — que é 
o mais freqüente, segundo Freud — o homem eleito será seme-
lhante àquele que a menina teria desejado ser no período pré-
edipiano. Mas se a escolha se faz segundo o modelo paterno, 
constata-se que ela não tarda em deixar reaparecer a mãe atra-
vés do pai: "o marido que anteriormente só herdara do pai assu-
me com o tempo o papel de sucessor da mãe" (17) e recebe, em 
conseqüência, toda a hostilidade que a filha tinha outrora expe-
rimentado com relação a sua mãe. 

Essa ressurgência da relação à mãe no seio da vida amorosa 
da mulher constitui entretanto, segundo Freud, a condição mes-
ma do casal e da felicidade conjugai: seu êxito só depende de 
uma correta redistribuição de identificações. Se a mulher tem 
a tendência a reencontrar uma mãe na pessoa de seu marido 
— mesmo que este tenha sido inicialmente escolhido conforme 

o modelo paterno — a arte do casal consistiria, praticamente, 
na inversão dos papéis, e a fazer de modo a que o marido venha 
ocupar o papel do filho e a mulher, o papel da mãe. O nasci-
mento de um primeiro filho pode, diz Freud, ter um efeito de 
mutação na identificação. Mas, fundamentalmente, "o próprio 
casamento não é verdadeiramente garantido, enquanto a mulher 
não conseguir fazer de seu homem seu filho e agir para com ele 
como sua mãe" (18). 
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Neste ponto do raciocínio freudiano, é curioso que se esbo-
ça uma espécie de convergência hipotética entre os dois comple-
xos de Édipo respectivos do menino e da menina, no sentido em 
que a consecução do primeiro e a irrealização do segundo con-
jugariam finalmente o homem e a mulher na celebração da mãe: 
"Nessa identificação (da mulher à mãe) ela ganha seu atrativo 
para o homem cujo laço edipiano à mãe vai se inflamar, então, 
até o enamoramento" (19). Para essa esperança de uma recon-
ciliação, que se adivinha, no entanto, ser tempestuosa, Freud 
ainda coloca, porém, uma reserva. Pois na maioria das vezes é 
o filho que vai obter aquilo que o esposo não chegará a conquis-
tar por si mesmo. Resulta disso que a impressão final deixada 
pelo texto freudiano permanece antes a de um afastamento irre-
mediável entre o amor do homem e o da mulher. 

É preciso constatarmos que o fim da elaboração freudiana 
sobre a feminilidade é um impasse, e, o que é mais, um duplo 
impasse: o do tornar-se mulher, e aquele, conseqüente, do casal 
onde o tornar-se mãe faz predominar a relação mãe-filho sobre 
a relação mulher-marido. Esse termo da problemática feminina 
na maternidade como realização simbólica do desejo do pênis 
abre caminho para as especulações quase delirantes de uma He-
lene Deutsch, por exemplo, que fará da maternidade a reali-
zação da mulher, e do parto o modelo do gozo especificamente 
feminino. É verdade que tais erros são tanto mais encorajados 
pela abordagem frèudiana quanto esta deixa à sombra a questão 
da sexualidade feminina propriamente dita. Pois, se bem que 
tenha notado uma série de caracteres particulares no modo de 
escolha amorosa feminino, no desdobramento do órgão sexual e 
no modo de satisfação da pulsão, Freud não chega a formular a 
especificidade da sexualidade feminina, nem a elucidar o sintoma 
da frigidez sexual, do qual ele mesmo destaca a freqüência nas 
mulheres. Esses pontos de sombra explicam que a doutrina freu-
diana sobre a feminilidade e a prática analítica que a ela se con-
forma de modo estrito vão se chocar contra dois rochedos incon-
tornáveis na análise das mulheres: a inveja do pênis e a deman-
da do amor. 

Não é proibido pensar que é na medida em que Freud não 
diz nada, ou quase nada, sobre o desejo e o gozo nas mulheres, 
que sua falta de identidade assume um lugar tão importante em 
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suas reflexões. Ao afirmar, tanto em sua conferência sobre a 
"femini l idade" quanto em seu artigo "Sexualidade Feminina", 
• jne só existe uma única libido, a serviço tanto da função sexual 
feminina quanto da masculina, Freud, sem dúvida, resgatava um 
ponto da doutrina antiga: mas ele só fazia deslocar o problema 
acrescentando que esta libido conhece objetivos, ou seia, modos 
de satisfação, ativos e passivos. Se não há libido especificamente 
feminina, haveria então, ainda assim, um modo de satisfação 
mais propriamente feminino, ou pelo menos uma preferência por 
lal modo. O par atividade-passividade, cuja importância subli-
nhamos em todos os primeiros trabalhos de Freud (20), reaparece 
assim quarenta anos mais tarde. Mas, vamos notá-lo, reaparece 
sem que seu conteúdo nem sua dialética tenham recebido a me-
nor precisão nesse intervalo: sua significação se mantém, assim, 
sempre obscura. O próprio Freud parece bem avaliar essa im-
precisão já que, em seu texto "Sexualidade Feminina", ele ad-
mite que "é na existência de tendências libidinais com fins passi-
vos que reside o resto do problema". Mas o parágrafo se conclui 
com esta constatação, que não volta a ser examinada em seguida. 
Da mesma forma, em sua conferência sobre a "Feminilidade", 
cie se limita a dizer que a explicação da aproximação entre sexua-
lidade feminina e satisfação passiva deve ser buscada, sem dúvi-
da, no nível biológico: o objetivo da reprodução seria confiado 
a agressão masculina e portanto de modo mais ou menos inde-
pendente do consentimento da mulher (21). 

Aliás, o fato de que as mulheres possuam dois órgãos geni-
lais distintos permanece para Freud altamente problemático. Já 
ressaltamos a fragilidade da idéia segundo a qual um desses 
órgãos — a vagina — deveria substituir o outro — o clitóris — 
mesmo que, na elaboração de Freud, a vagina permaneça não 
reconhecida enquanto sexo. Por que deveriam as mulheres, de 
alguma maneira, sacrificar o clitóris à vagina? — senão porque 
l-reud só pode conceber o tornar-se mulher como um tornar-se 
Ioda mulher, quer dizer, como uma eliminação completa da se-
xualidade fálica. Está claro que este projeto se liga a um ideal 
— "ideal" designando aqui não um objetivo a ser alcançado, mas 
a marca de um sonho. Esse ideal está sem dúvida relacionado à 
problemática do próprio Freud, à posição de seu desejo com rela-
ção à mulher. Sobre essa problemática, que marca o nascimento 
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e o progresso da psicanálise, é bem difícil dizer o que quer que 
seja que vá além da hipótese. Pode-se, no entanto, recordar que 
no início de sua obra Freud havia confessado o desejo de subme-
ter o poderio do sexo feminino à lei e à razão (22). O desejo de 
dominação e de Aufklarung apoiava-se, pois, num postulado, que 
se verá ressurgir no começo da conferência sobre a "Feminili-
dade": a feminilidade é um enigma. Tal afirmação só pode nos 
remeter à ' f igura do Édipo — não à do esposo de Jocasta, mas 
à do decifrador do enigma que se defronta com a figura fêmea 
da esfinge. 

Talvez Freud tivesse a necessidade de preservar esta figura 
da esfinge para sustentar seu desejo de decifrar? Talvez ele a 
amasse enquanto enigma (odiando-a ao mesmo tempo pela mes-
ma razão)? Diversas passagens de sua obra o deixam supor, desde 
esse poema a Fliess que já comentamos até as alusões às deusas-
mães em Moisés e o Monoteísmo, passando pelo sonho das Três 
Parcas, o tema dos três escrínios e o estudo sobre a Gradiva. 
Todos esses textos demonstram que se Freud não cessou de de-
nunciar o lado misterioso, irracional, até mesmo perigoso da 
feminilidade — especialmente enquanto ligada à mãe — tam-
bém não cessou, pelo mesmo movimento, de mantê-la em seu 
estatuto de enigma e de obscuridade. Desse ponto de vista, pode-
se dizer que o desejo de Freud se reúne, estruturalmente, ao 
desejo histérico de Dora com relação ao corpo da Sra. K. — ao 
mesmo tempo adoradora subjugada e folheadora de dicionário, 
ávida de saber. É verdade que se pode perguntar se existe, radi-
calmente, outro desejo que não o histérico. 

Talvez encontremos uma chave, ou pelo menos um indício 
de solução para esta problemática na famosa carta que Freud 
dirige em 1936 a Romain Rolland, onde ele descreve um pro-
blema que tivera trinta anos antes, em 1904, quando visitava a 
Acrópole. Freud conta que tendo conseguido finalmente ver a 
Acrópole — um de seus mais caros desejos, há muito tempo — 
encontrou-se, em suma, diante de alguma coisa "bela demais para 
ser verdadeira". A ponto de ficar obcecado pelo pensamento de 
que o que via podia não ser real. Deve-se crer na realidade do 
que se vê? É bem este o dilema do menininho quando descobre 
a zona genital feminina, como o próprio Freud nos ensinou. Em 
todo caso, para crer nele, o menino é forçado a passar pelo des-
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vio de uma longa elaboração: a das teorias sexuais infantis que 
misturam o verdadeiro e o falso, a luz e a sombra. Esse meio-
di/.er da verdade, que o homem elabora e que a mulher encarna, 
r a única abordagem possível que temos do real. E não há ne-
nhuma razão para se pensar que a própria teoria psicanalítica 
pudesse escapar a esta regra. Isso implica em que a trajetória ana-
lilica deve prosseguir até interrogar suas próprias verdades, ou 
os conceitos que nela pareçam funcionar como verdades. Convém 
especialmente reexaminar sob esse ponto de vista toda a teoria 
da castração. 

A releitura de Freud a que nos convida o ensinamento de 
l acan permite afirmar que esta teoria da castração é, em si mes-
ma, um meio-dizer, que tem uma certa função. Não serão, em 
lilíima instância, a teoria da castração e o primado do falo, sobre 
o qual ela se apóia, que situam e protegem a feminilidade como 
mistério? — a teoria é ao mesmo tempo máscara e reveladora 
do objeto que visa. 

Em conseqüência, se quisermos avançar nessa questão da 
feminilidade para além do ponto até onde Freud a levou, é 
preciso questionar inicialmente o que faz com que a feminili-
dade seja um enigma, e o que poderia nos induzir a cultivar 
semelhante enigma, em vez de resolvê-lo. Talvez a vida do ser 
falante dependa de que não se levante o véu que encobre este 
mistério. E isso, pelo menos, o que deixam pensar os discursos, 
lanto de homens como de mulheres, sobre o que é e sobre o 
que quer uma mulher. O desejo de uma mulher permanece sem-
pre uma questão, mas cada um dos parceiros tira proveito disso: 
a falta de resposta a essa questão funciona como uma indução 
ao desejo. Da mesma forma, o fato de que seu gozo jamais 
possa ser apoiado sobre um sinal seguro e sem ambigüidade 
garante que este seja demandado e ainda outra vez demandado. 
Nesse comércio de tolos (patos), nem a oferta nem a demanda 
se arriscam a acabar: é menos o gozo que é negociado, que o 
"mais-gozar". O que acontece, com efeito, quando, em nome 
de uma verdade mais real, os parceiros querem sair do sem-
blante? Observemos esse homem que costuma queixar-se de que 
as mulheres não lhe manifestam bastante seu desejo, que elas 
escondem dele a essência de seu gozo, até mesmo lhe mentem 
quanto à sua existência ou intensidade. Se uma mulher, em res-
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posta, sair deste esconderijo que ele denuncia e lhe manifestar 
um desejo sem rodeios ou lhe disser de seu gozo em termos 
crus, veremos este homem, presa de pânico ou de repulsa, pôr-
se em fuga. A prostituta assume aqui sua função universal: 
convencionalmente delegada ao papel daquela que faz semblante 
de desejar e de gozar, ela é aquela que todos têm certeza que 
mente. A catástrofe seria se ela não mentisse, se gozasse verda-
deiramente do pênis que captura. Eis porque se pode consi-
derar a prostituta como a autêntica guardiã do mistério femi-
nino e por conseguinte compreender o respeito universal que 
ela recebe. 

Este culto da mulher como lugar de um esconderijo foi bem 
observado por Perrier e Granoff em seu artigo de 1960 sobre 
"O problema da perversão na mulher e os ideais femininos" (23). 
Esse texto notável ressalta como é à maneira de um objeto 
furado que a mulher é concebida pelo espírito masculino: um 
falo furado, semelhante a um dedo de luva virado pelo avesso. 
Pois é bem nessa medida em que uma mulher é tomada pela 
própria encarnação do falo que ela constitui mistério e não 
pode ser desvelada. Há aí uma verdadeira interdição, que Lacan 
evoca em seu artigo "A significação do falo", quando faz alu-
são aos afrescos da villa de Pompéia: "Eis porque o demônio 
do Aidos (Scham) surge no próprio momento em que, no mis-
tério antigo, o falo é desvelado (cf. a pintura célebre da villa 
de Pompéia)" (24). Possuímos, de resto, um testemunho clí-
nico daquilo que se passa no caso dessa interdição ser suspensa: 
produz-se então o que se chama um acesso maníaco. O ma-
níaco é um sujeito para quem o véu se rasga; o falo não é 
mais para ele uma questão inapreensível em seu termo, mas um 
saber que lhe foi legado pelos fracassos de seu Édipo. Saber 
envenenador, tóxico, pois que é saber do vazio camuflado pela 
mascarada da "comédia humana" . Ele sabe que o falo não é 
mais que semblante. Por isso mesmo, é vítima de um excesso 
de saber que faz com que seja excluído do laço social. Só lhe 
resta fazer-se o porta-voz dessa derrisão, desse vazio pudicamente 
recoberto pelo falo, testemunhando por seu discurso e seus atos 
que não há, pelo lado da mulher, rigorosamente nada a se respeitar. 

A partir daí, entre o não reconhecimento que dá à mulher 
o estatuto de enigma, e o excesso de saber que faz do maníaco 



i<iiiiar-se mulher 207 

uni não-pato* condenado ao erro, coloca-se uma questão: deve-
mos, pela análise, levantar este véu do mistério da feminilidade? 
Ou temos que nos contentar em apreender as razões que o su-
jeito tem para manter esse véu? Esta questão se destaca da ética 
da psicanálise antes de interessar a sua técnica. O fim de uma 
análise será talvez identificado a uma revelação, a um "máscaras 
1'ora!"? A clínica da mania, que evocamos, deve incitar à pru-
dência. E Lacan, ele mesmo, não chamou a atenção para a 
freqüência de efeitos maníaco-depressivos de certos fins de aná-
lise? Desde então, se há alguma coisa da ordem de uma reve-
lação ao termo de uma análise, convém precisar que essa reve-
lação só pode incidir sobre aquilo a que Lacan denomina o 
ineio-dizer da verdade. O que a análise deve revelar ao sujeito 
c que a verdade jamais pode ser dita toda. 

* No original: dupes, que significa patos, no sentido de ingênuos, vítimas 
ile logro. Faz-se aí uma alusão ao texto de Lacan intitulado "Les rton-dupes 
irrent", os não-patos erram, que soa como "Les noms du père", Os nomes 
do pai. (N. da T . ) 
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capítulo 12 

Gozos 

Mostramos como a lógica da elaboração freudiana sobre a femi-
nilidade conduz a um impasse: o Édipo feminino aparece aí sem 
outro porvir além de uma regressão à fase pré-edipiana da re-
lação à mãe. Impõe-se, assim, que retomemos o exame dessa 
questão sob um outro ângulo que não aquele escolhido por 
Freud. É isso o que Lacan empreende, em seu Seminário Mais, 
Ainda, em 1972. Neste projeto ele se baseia sobre duas consta-
tações. Observa logo no início que, tanto em Freud como em 
seus discípulos, a questão da sexualidade feminina, e mais pre-
cisamente do gozo sexual da mulher, manteve-se praticamente 
intocada, deixando campo livre aos debates mais escabrosos 
quanto à oposição entre gozo clitoridiano e gozo vaginal. Por 
outro lado, tomando nota do malogro de Freud na fundação de 
tornar-se mulher sobre a estrutura do Édipo feminino, ele de-
nuncia a idéia comum pela qual a menina estaria no Édipo 
como um peixe n'água: fará ver, antes, que a feminilidade é a 
problemática de um ser que não pode se assujeitar inteiramente 
ao Édipo e à lei da castração. Com este objetivo, Lacan acen-
tuará menos a questão da identidade feminina do que a do gozo 
jeminino, e menos a castração e a reivindicação dela decorrente 
do que a divisão que o primado do falo introduz na menina. 

Para introduzir-nos nessas novas proposições, convém no 
entanto observar como elas são anunciadas, preparadas pela ela-
boração do ensinamento de Lacan, nos anos que precedem o 
Seminário Mais, Ainda. É, com efeito, no decorrer de uma ela-

209 
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boração, de um work in progress, que a questão da feminilidade 
vem se colocar para Lacan: ao longo dos anos, esse trabalho 
desloca o pólo central de seu questionamento do registro do 
desejo para o do gozo. Em 1958, em seus "Propósitos diretivos 
para um congresso sobre a sexualidade feminina" (1), Lacan se 
ativera a uma constatação de fracasso e à enumeração dos pro-
blemas que deveriam ser elucidados para abordar a sexualidade 
feminina. O parágrafo V do texto é particularmente incisivo: 
sob o título de "A obscuridade do órgão vaginal", Lacan de-
nuncia a impotência da psicanálise para esclarecer em que 
consiste o gozo feminino, no mesmo momento em que, por sua 
referência básica ao sexual, ele parecia prometer desmontar todo 
o seu segredo. "A natureza do orgasmo vaginal guarda inviola-
das suas trevas", nota, para observar logo em seguida a incon-
sistência nesse ponto das contribuições oferecidas por psicana-
listas do sexo feminino. Em conclusão, escreve, "um congresso 
sobre a sexualidade feminina está longe de fazer pesar sobre 
nós a ameaça do destino de Tirésias". Será preciso que se pas-
sem quinze anos para que ele se arrisque a responder às ques-
tões que formulava dessa maneira em 1958. Chegará, então, a 
articular algumas teses sobre o assunto, das quais vamos propor 
aqui um enunciado geral e provisório, antes de prosseguir seu 
exame aprofundado: 

1 — a feminilidade se especifica por um desdobramento do 
gozo, que não se reduz simplesmente à oposição vagina-clitóris 
(a problemática feminina encontrando, assim, seu mecanismo fun-
damental no processo de uma divisão, mais do que no de uma 
castração, apenas); 

2 — convém, pois, reconsiderar a concepção freudiana da 
unidade da libido, não se estruturando a sexualidade feminina 
da mesma maneira que a sexualidade masculina; 

3 — se mistério há pelo lado feminino, é na medida em 
que a Mulher é suposta ser a suplente da inexistência do Outro 
ao nível do sexo — o enigma, assim, recobre de brumas a au-
sência da relação sexual; 

4 — a problemática feminina decorre das modalidades se-
gundo as quais a função do falo se exerce ao nível do incons-
ciente como a função de um significante, e da maneira pela qual 
os sujeitos se declaram assujeitados à sua lei. 
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A articulação dessas teses e de seus embasamentos supõe 
t|iie as situemos no contexto do desenvolvimento geral do Semi-
nário Mais, Ainda. Este apresenta como que uma elaboração 
que religa dois termos opostos a priori: o significante e seu 
rícito de significado, por um lado (daí a função fálica), e o gozo, 
por outro lado. É na intersecção desses dois campos que vem 
se colocar a questão da feminilidade, precisamente na medida 
cm que ela revela onde esses dois campos se recobrem ou se 
disjuntam. Esses termos, significante e gozo, não são, em 1972, 
novidades no discurso de Lacan: já têm toda uma história. Im-
porta, assim, para melhor os demarcar, situá-los em certos textos 
anteriores a Mais, Ainda, especialmente nos dois textos funda-
mentais que são "A significação do falo" (2) e "Subversão do 
sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano" (3). 

As primeiras palavras do Seminário Mais, Ainda comportam 
aquilo que se poderia chamar de um engajamento ético, que é 
útil recordar aqui, pois que ele abre o debate traçando os li-
mites do terreno onde a feminilidade será questionada. Fazendo 
alusão a seu Seminário sobre A Ética da Psicanálise (4), Lacan 
declara que poderia dizer um pouco mais sobre esse assunto, 
pois percebeu, desde então, que seu encaminhamento era da or-
dem de um "nada quero saber disso". Sobre o que ele nada 
queria saber? Sobre o gozo. O Seminário sobre a Ética, que 
gira em torno de noções de bem supremo, de prazer e de satis-
fação deveria então ser revisto e reestruturado a partir da noção 
de gozo. É o gozo que faz barreiras ao saber, é ele que funda 
o "nada quero saber disso". De onde surge uma questão: existe 
um saber possível sobre o gozo? Mas de que gozo se trata, e 
de que saber? Desde a primeira lição, Lacan coloca o termo gozo 
como distinto, ao mesmo tempo, do Lust freudiano (prazer ou 
desejo, segundo o equívoco) e do conceito de satisfação. O gozo, 
diz Lacan, é aquilo de que fala o Direito: gozar de uma coisa 
é poder usá-la até o abuso — abuso que o Direito, justamente, 
tem a ambição de limitar. A noção de usufruto, por exemplo — 
que reúne o uso e o fruto — significa que se pode usar de um 
bem apenas até certo ponto: pode-se comer o produto, os juros, 
mas não o capital. O direito regulamenta assim o gozar limi-
tando-o às fronteiras do útil. O gozo se define, a contrario, 
como aquilo que se opõe ao útil: é, diz Lacan, aquilo que 
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não serve para nada. O gozo se coloca assim como uma ins-
tância negativa que não se deixa reduzir nem às leis do prin-
cípio do prazer, nem ao cuidado da autoconservação, nem à ne-
cessidade de descarregar a excitação. Tem-se aí uma concepção 
muito ampla, no interior da qual se pode situar a noção mais 
estrita de gozo sexual. Pois a idéia de Lacan é de que o gozo 
sexual é em si mesmo uma limitação do gozo em geral. O gozo 
sexual faz limite, porque depende do significante: é com efeito 
o significante que introduz a dimensão do sexual no ser hu-
mano — ou seja, a organização fálica e a concentração em que 
ela implica sobre um órgão que o significante isola do corpo. 

A dialética que se envolve entre o gozo (em geral) e o gozo 
sexual (ou fálico) pode ser correlacionada à relação entre o ser 
e o significante, que Lacan evoca opondo Aristóteles a Bentham, 
quer dizer, uma filosofia do ser e uma filosofia da ficção (5). 
Essa distinção assume sua verdadeira importância ao se consi-
derar a inversão introduzida por Lacan na relação entre esses 
dois termos: o ser, afirma ele, não pré-existe ao significante, mas 
é produzido por ele. A linguagem não deve ser considerada como 
uma superestrutura que viria se depositar sobre o ser, sobre o 
real, mas é o utensílio que modela e determina este ser. Essa 
inversão das relações entre real e simbólico, e a partir daí, entre 
gozo e gozo sexual, forma o núcleo central de todo o Seminário. 
Para avaliar sua importância, é necessário em primeiro lugar 
que voltemos às primeiras elaborações de Lacan sobre o gozo: 
aquela que a "Subversão do sujeito e dialética do d e s e j o . . . " 
propõe desde 1960. 

Uma das questões centrais desse texto de 1960 é a de sa-
ber como o ser humano extrai gozo do sexual, e como a análise 
pode dar acesso a esse gozo sexual quando, segundo Freud, a 
castração seria obstáculo a isso. É a castração que nos impede 
de gozar? Lacan não acredita nisso, e demonstra, em "Subver-
são do s u j e i t o . . . " que é ao contrário, graças à castração que 
o registro do gozo sexual nos é aberto. Ele corrige assim a con-
cepção a que se prestava o desenvolvimento freudiano de Totem 
e Tabu. O mito freudiano parece indicar, de fato, que só aquele 
que não é castrado, ou seja, o pai primitivo, pode gozar, no 
sentido em que pode possuir todas as mulheres; quanto aos fi-
lhos, estes se vêem divididos entre a vontade de gozar como o 



IJOZOS 213 

pai c o temor de serem por ele castrados. Sabe-se que, acredi-
limdo resolver assim sua ambivalência, eles acabam se resolvendo 
n matar o pai; realizado esse ato, gozam ainda menos do que 
tintes, pois que interditam a si mesmos, mais rigorosamente ainda, 
o gozo que cobiçavam, instituindo as regras do tabu. Na con-
cepção freudiana são, pois, o complexo de Édipo e o complexo 
de castração que aí se inserem, que fazem barreira ao gozo — a 
ameaça de castração tornando-se o rochedo incontornável contra 
o qual se choca o fim da análise. Quanto a Lacan, este encontra o 
meio de desmontar este impasse complexificando a noção de gozo. 

Ele formula assim, desde a "Subversão do s u j e i t o . . . " , que 
c preciso distinguir dois tipos de gozo e que, nesse contexto, o 
gozo que Freud atribui ao pai primitivo não pode ser identifi-
cado ao gozo sexual propriamente dito. Este, para Lacan, apa-
rece efetivamente como um recorte feito no campo do gozo que 
seria, primordialmente, referente ao ser como tal. Deste gozo 
do ser, a linguagem — e mais precisamente, o significante do 
falo — tem por efeito nos separar, abrindo-nos por este corte 
o campo de um novo gozo, que não está mais ligado ao ser, 
mas sim ao semblante. Existe um gozo correlato do ser, este 
ser que se mantém faltoso com relação ao significante e ao modo 
de existência do sujeito da cadeia significante. Esse gozo su-
porta o "eu sou", na medida em que não seja inteiramente 
simbolizado pelo "eu penso". Ele justifica que há ser e que 
este subsiste: ele é a resposta à questão: "Por que existe o ser, 
antes que o nada?" O Universo não tem outra razão de ser e 
de continuar a ser que não o gozo: "Que sou eu? Estou no 
lugar de onde se vocifera que "o universo é uma falha na pu-
reza do Não-Ser". Isso não é sem razão, pois, ao se proteger, 
este lugar faz esmorecer o próprio ser. Ele se chama o Gozo, 
e é ele cuja falta tornaria vão o universo", escreve Lacan (6). 
Este gozo nos é, certamente, quase inacessível, pois não corres-
pondendo a desejo algum do sujeito, resiste a toda apreensão 
e a todo raciocínio significante. As populações que se repro-
duzem não têm a menor idéia de seu gozo de ser que, de 
resto, se manifesta na maior parte do tempo sob aspecto de 
sofrimento. 

Mas este gozo do ser não é o gozo sexual. E, para dizer 
tudo, o gozo sexual tem o efeito de nos interditar. O gozo sexual, 
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de fato, não é alguma coisa onde ingressamos por nosso ser, mas 
sim pelo significante. Ora, a organização significante apresenta 
essa característica, que forma a base da elaboração freudiana da 
castração: falta ali um significante, aquele que daria conta do 
sexo feminino como tal. Só há um significante da sexuação: o 
falo e, por conseguinte, ao nível do discurso inconsciente, não 
há relação formulável entre dois sexos opostos. Para o incons-
ciente, o Outro sexuado não existe, a Mulher não recebe fun-
damento para seu ser. O gozo sexual, por isso, articulando-se 
ao significante fálico, exclui a possibilidade que se goze de um 
ser feminino como tal. Este interdito deve ser entendido no equí-
voco da palavra: inter-dito. O gozo do ser — especialmente do 
ser feminino, do Outro sexuado como tal — não pode ser dito, 
é rejeitado naquilo que subsiste entre os ditos, a título de in-
dizível, de fora-da-linguagem: "Isso ao que é preciso ater-se, 
é que o gozo é proibido a quem fala como tal, ou ainda, que 
ele só pode ser dito entre as linhas para quem quer que esteja 
sujeito à Lei, pois que a Lei se funda sobre essa própria in-
terdição" (7). 

O significante do falo introduz assim uma divisão do gozo. 
O significante assume aí uma dupla função: por um lado, proíbe 
o gozo, e por outro lado o permite. É o que Lacan reúne numa 
fórmula concisa na última frase de seu texto: "A castração quer 
dizer que é preciso que o gozo seja recusado, para que possa 
ser atingido na escala invertida da Lei do desejo" (8). O gozo 
interdito pelo significante é o gozo infinito, aquele que Freud 
supunha ao pai primitivo e cujo princípio geral poderia ser assim 
enunciado: todo homem pode gozar de toda mulher. O primado 
do falo implica, com efeito, na impossibilidade da relação de 
sexo a sexo, de um "ser macho" a um "ser fêmea", só auto-
rizando a relação no registro do semblante: "É a única indica-
ção desse gozo em sua infinitude que comporta a marca de sua 
interdição e, para constituir esta marca, implica num sacrifício: 
aquele que contém, num único e mesmo ato a escolha de seu 
símbolo, o falo" (9). Isso também significa que o significante 
do falo faz objeção a que se possa falar, no ser humano, de um 
instinto sexual, no sentido de uma atração automática de todo 
homem por toda mulher e reciprocamente. A descoberta freu-
diana consistiu precisamente em observar que é à falta de tal 
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instinto que a sexualidade assume no ser humano sua impor-
liineia tão anômala: à unificação do conceito de sexualidade, ele 
opõe sua disseminação numa série de pulsões parciais, das quais 
nenhuma é, por essência, genital. 

Essas palavras de comentário permitem esclarecer o estágio 

onde O D) = a série de pulsões parciais, e 
= o significante de uma falta no Outro. 

Esta linha do gráfico, para ser lida, deve ser posta em para-
lelo com o estágio inferior, onde Lacan articula a relação do 
significante ao significado e à significação: 

onde A = o lugar do tesouro dos significantes, e 
s(A) = a pontuação onde se constitui a significação no desenrolar 

da cadeia significante. 

O estágio superior do gráfico assume, a partir daí, o se-
guinte sentido: a significação resultante do jogo das pulsões 
parciais é faltosa. Em outras palavras, nada vem unificar essas 
pulsões numa pulsão sexual global que dê conta da relação de 
um sexo ao Outro sexo, este último não sendo representado por 
significante algum. 

Esta dialética de dois gozos, iniciada em 1960, recebe todo 
o seu desenvolvimento no Seminário Mais, Ainda, onde servirá 
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de fundamento a uma colocação da problemática da feminilidade. 
O significante do falo é retomado aí em seu duplo valor, de 
causa final para o gozo do ser ou gozo do Outro, como Lacan o 
denomina a partir de então, e de causa original para o gozo 
sexual ou gozo fálico. O gozo do Outro é designado aí como 
um gozo para-sexuado, fora-da-linguagem, que suporta o ser ou 
o corpo como tal, quer dizer, como vivo, não como morto. 
Deste, não temos idéia alguma, pois ele escapa ao domínio do 
significante: só podemos supô-lo, seja porque o imaginamos ao 
contemplar o espetáculo que nos é oferecido por alguns animais, 
seja porque o deduzimos logicamente do furo de algüns discur-
sos, como o dos psicóticos ou o de alguns místicos. Veremos como 
é este gozo do Outro que Lacan vai — com muitas nuances — 
reintroduzir do lado feminino. Opõe-se a ele o gozo fálico, ou 
seja, o gozo sexual, que, este, é bem determinado pela lingua-
gem, já que é tributário do significante do falo — a ponto de 
Lacan, em alguns momentos, chamá-lo de um gozo "semiótico". 
Este gozo parte, assim, da falta-a-ser, mais do que do ser, e se 
situa extracorpo: está ligado ao corpo apenas pelo fio delgado 
do órgão sexual ou da imagem falicizada da forma corporal. Ele 
não se refere, aliás, ao corpo em seu conjunto, mas apenas a 
certas partes que podem funcionar como equivalentes do órgão 
sexual. A relação entre o ser falante e o gozo se caracteriza, 
assim, por ser uma relação fundamentalmente claudicante. Pois 
o gozo que se pode obter da relação sexual nunca é aquilo que 
deveria ser, no sentido em que testemunha sempre a disjunção 
do corpo e do sexo e objeta constantemente a que se estabeleça, 
entre um sexo e outro, uma verdadeira relação sexual. 

O fato de que se possa, assim, traçar uma via de continui-
dade entre a distinção de gozos que Lacan introduzia em 1960 
e sua reformulação em 1972 não deve, porém, ocultar a ruptura 
que separa essas duas conceituações. Com efeito, introduz-se uma 
modificação capital no Seminário Mais, Ainda, quanto ao sentido 
no qual funciona o interdito que um gozo (o fálico) faz incidir 
sobre o outro (o gozo do Outro). Esta modificação é tanto mais 
importante quanto permite a Lacan ressituar o gozo feminino em 
seu justo lugar com relação à problemática da castração. Em 1960, 
Lacan parecia colocar o ser e o gozo infinito que ele sustenta 
como prévios ao significante e ao gozo fálico que este faz existir. 
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Nessa abordagem, o significante fálico vem, de algum modo, colo-
nizar um ser que já está lá, a quem imporia seus limites. Mas, 
nos anos 70, ele inverte essa problemática das relações entre o 
ser e o significante e, conseqüentemente, das relações entre os 
dois gozos. O ser, agora, não é mais concebido como pré-existente 
ao significante, mas sim como produzido por ele. Em outras pa-
lavras, sem o significante, nada existiria, nem mesmo o ser. 
Assim, depois de haver notado que a linguagem nos faz supor, 
queiramos ou não, um aquém e um além dela mesma, Lacan na 
quarta lição do Mais, Ainda, acrescenta essa precisão: "Supor 
um aquém — bem sentimos que só há nisso uma referência in-
tuitiva. E no entanto, esta suposição é ineliminável porque a 
linguagem, em seu efeito de significado, não é jamais senão la-
teral ao referente. Daí, não será verdadeiro que a linguagem 
nos impõe o ser e nos obriga como tal a admitir que, do ser, 
jamais temos nada? Ao que temos que nos romper, é a substi-
tuir esse ser que fugiria pelo para-esser, digamos, o para-ser, o 
ser na lateral" (11). Em outras palavras, o ser, no qual toda 
uma corrente da filosofia acreditou discernir a realidade funda-
mental, não é senão um significado induzido pelo significante, 
nem que o seja pelo verbo ser. Mas o verdadeiro real, a refe-
rência, deve ser situado ao lado deste significado (é ali que 
Lacan coloca o objeto a). Deduz-se daí que a idéia de uma reali-
dade pré-discursiva é apenas um sonho: "Não há nenhuma rea-
lidade pré-discursiva. Cada realidade se funda e se define por 
um discurso" (12), afirma Lacan. Ainda mais precisamente, o 
ser é um efeito de significado do discurso do mestre, ou seja, 
dessa forma de discurso onde o significante recebe a função de 
comando. Lacan equivoca, além disso, sobre esse termo, subli-
nhando que a dimensão oculta do discurso do mestre é a do 
significante m'être*, do significante que tem a pretensão de me 
dar um ser. 

O que se poderia designar como gozo do ser é pois uma 
noção absolutamente ambígua. De qualquer modo, seria vão que-

* M'être soa como maltre (mestre), tendo a expressão "signifiant m'être" 
sido vertida para a língua brasileira por MDMagno como "significante 
sê-lo" (N. da T.) 
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rer fazer dele uma categoria pré-existente ao significante ou in-
dependente de suas determinações. Evocando a Ética a Nicômaco, 
Lacan faz objeção a Aristóteles e defende Bentham: "O que busca 
Aristóteles, e isso abriu a via para tudo que em seguida se arras-
tou atrás dele, é o que seja o gozo do ser ( . . . ) . O ser — se 
querem a qualquer preço que eu me sirva deste termo — o ser 
que eu oponho a isso ( . . . ) é o ser da significância" (13). Se 
o ser é assim produzido pela (e não pré-existe à) significância, 
se o suposto aquém da linguagem se revela ser seu mais-além, 
convém reconsiderar a relação entre os dois gozos. O gozo do 
ser, do Outro como tal, não será finalmente, produzido como seu 
mais-além pelo gozo sexual, quer dizer, pela função fálica? O 
inter-dito do gozo não consistirá mais que na exclusão de um 
gozo primário, na evocação, entre os ditos, da esperança de um 
Outro gozo, mais completo, mais corporal — um Outro gozo 
que seria especialmente atribuído às mulheres? Tal é a questão 
central do percurso de Lacan neste Seminário. 

O fato de que se possa pretender assim situar a sexuali-
dade feminina, ao menos em parte, num mais-além da função fá-
lica, como correlata a um Outro gozo que não aquele dito sexual, 
liga-se igualmente à maneira pela qual Lacan, nesse mesmo Semi-
nário, reinterpreta a noção freudiana de bissexualidade, para re-
formular a diferença entre a posição masculina e a posição femi-
nina a respeito do sexo. Como de hábito, Lacan reúne suas ela-
borações sobre o assunto em algumas fórmulas, "matematizadas", 
que ele reagrupa num quadro conhecido sob o nome de "fórmulas 
quânticas da sexuação" (14), que reproduzimos: 

HOMEM (UM) MULHER (A OUTRA) 

H x . <i> x 3~x . $ x 
V x . $ x V x . $ x 

s(A> 
1 t d) ^ A i y-i 
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A coluna da esquerda do quadro descreve a estrutura da 
posição dita masculina na sexualidade, posição cujo significante 
principal é, como se verá, o significante do Um; a coluna da di-
reita dá conta da posição dita feminina, cujo significante-chave 
c o do Outro. Vamos precisar, logo de início, que esta divisão 
não corresponde absolutamente à diferença anatômica entre os 
sexos, mas indica uma divisão do sujeito em duas metades, sendo 
a escolha da posição subjetiva determinada no próprio discurso 
do sujeito, às vezes contra sua anatomia. Em cada uma dessas 
colunas se inscreve uma série de escrituras que se referem todas 
elas a uma função única: a função <f> x que afirma que aquilo 
que tem a ver com a sexualidade provém da função do falo (<í>), 
de qualquer lado que se situe. A diferença de posição ou de 
identificação sexuada só se institui nos falantes, homens e mu-
lheres, pela maneira na qual se inserem como sujeitos nesta 
função. Não é, pois, a função 3>x, a lei fálica, que por si mesma 
os faz diferentes, mas sim a posição subjetiva pela qual se de-
claram assujeitados a ela. 

As fórmulas que dão conta dessas diversas formas de in-
serção na Lei comportam dois tipos de sinais, dois tipos de 
"quantificadores": os quantificadores existenciais, 3 x e H (que 
se lêem, respectivamente, "existe um" e "não existe um") e os 
quantificadores universais, V x e V x (que se lêem, respectiva-
mente, "para todo x" e "para não-todo x") . O pequeno x de-
signa, em cada uma dessas fórmulas, o sujeito. 

Assim, o lado masculino, na parte superior esquerda do qua-
dro, se vê definido por duas fórmulas: 

3 x. $ x : existe um sujeito para quem a função <í> não fun-
ciona; em outras palavras, existe um homem que se inscreve 
contra a castração; 

v x.í> x: para todo o sujeito, é verdadeiro que $ x funcione; 
em outras palavras: todo homem está submetido à castração. 

A contradição entre essas duas fórmulas é apenas aparente. 
Sua relação, longe de ser contraditória, provém da relação en-
tre. a regra e a exceção: a exceção não somente confirma a regra, 
mas, ainda mais radicalmente, lhe dá seu fundamento (15). Esta 
dupla definição dá conta do mito freudiano do Édipo, tal como 
é exposto em Totem e Tabu. A exceção, o super-macho, o único 
que escapa da castração, evoca o pai primitivo freudiano que 
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pode gozar de todas as mulheres — ou da mulher-toda — me-
diante o que todos os outros, aqueles que se determinam como 
filhos, são atingidos pela castração. 

Este "ao menos um" — Lacan escreve às vezes "home-
nosum"* — que escapa à castração, vamos reencontrá-lo com 
maior freqüência na boca das mulheres, especialmente das histé-
ricas, cujo voto ele encarna: é o único, com efeito, que poderia 
dar corpo à existência de uma relação sexual, o único talhado 
para desejar e gozar de toda mulher, o único, pois, a fundar , 
do ponto de vista masculino, a identidade correspondente do 
sexo feminino. Diante desse ponto ideal do "verdadeiro homem", 
todos os homens fazem uma figura mais ou menos fragilizada. 
Nem um só dentre eles ama verdadeiramente as mulheres, como 
nos recordam diariamente nossas analisandas homossexuais. É, 
no entanto, por essa impotência constitutiva que os machos re-
cebem sua identidade de homens. Tal é a mensagem do mito freu-
diano: pelo fato da exceção do pai fundador, vem à luz o clã, 
quer dizer, o conjunto dos filhos castrados. A castração fun-
ciona, pois, visivelmente como limite e reasseguramento da po-
sição masculina. Ela é o preço a ser pago para poder se dizer 
homem e ser reconhecido como tal, tendo no horizonte a neces-
sidade de que pelo menos um possa escapar a ela, ou que, para 
cada homem, possa acontecer, ao menos uma vez, de superar 
essa impotência. 

Esta dialética entre 3 x . F x e v x . í > x permite dar conta 
do sucesso que se verifica tanto entre as mulheres como entre 
os homens do mito de Don Juan. Quem é Don Juan? — senão 
a encarnação mesma do voto feminino bem como da identi-
ficação masculina: o homem que se inflama à vista ou ao odor 
de toda mulher. Vai-se notar, além disso, que em várias versões 
desse mito o personagem de Don fuan zomba do pai, e reco-
nhece tanto menos a lei paterna quanto pretende ele mesmo fa-
zer a lei. 

Do lado da posição feminina, na parte superior direita do 
quadro, temos igualmente duas fórmulas: 

No original "hommoinsun". (N. da T.) 
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3 x . i x: não existe sujeito para quem a função $ x não 
funcione; em outras palavras, não há nenhuma mulher que não 
esteja assujeitada à castração; 

V x. í> x: para não-todo sujeito é verdadeiro que í> funcione; 
cm outras palavras: a mulher é não-toda submetida à castração. 

A primeira dessas escrituras indica que não existe, do lado 
feminino, figura fundadora de um conjunto de mulheres: nenhuma 
mulher faz exceção à regra, inscrevendo-se fora da castração. 
Temos aí um vazio, uma falta, à qual faz eco o significante S( A), 
significante do furo no Outro. Nenhuma mulher, nenhuma "su-
per-mulher" funda a existência de um sexo não-fálico. Que se 
pense, nesse sentido, nas figuras clássicas da mulher em nossas 
culturas: todas são figuras fálicas (é aliás assim, enquanto metá-
foras delirantes do falo, que elas ressurgem nas elaborações dos 
suieitos psicóticos). A figura da Virgem, por exemplo, não é 
suficiente para sustentar um conjunto feminino (cf. a fantasia 
das Amazonas), não mais que a da Mãe, da Irmã, da Prostituta 
ou da Estrela. Lacan dá aqui uma formulação lógica às conse-
qüências que extraímos do desenvolvimento da obra freudiana 
quanto à ausência de uma identidade feminina ou à não-desco-
berta da vagina como sexo não fálico. 

Já que nenhuma mulher se inscreve fora da castração, já 
que falta a exceção, falta igualmente a regra: não existe clã 
de mulheres, não há conjunto fechado que se atribua uma lei 
comum desse lado. Os sujeitos que se alinham desse lado têm, 
então, que escolher entre duas vias: ou bem recusam essa falta 
de fundamento, ou bem a aceitam. Se a recusam, só podem se 
alinhar do outro lado do quadro, do lado onde V x.<E>x, para 
encontrar o abrigo de uma identidade. Tal é a via da inveja 
do pênis quando esta evolui para um complexo de masculini-
dade. Isso significa que para se definir como membros de um 
conjunto fechado, para constituir corpo, as mulheres não têm 
outra solução senão se dizerem castradas, como os homens (16). 
A outra via é nova: ela representa a saída que Lacan propõe ao 
impasse do Édipo feminino ao qual chegou a doutrina freudiana. 
Esta via parte da constatação de que A Mulher não existe, e con-
clui daí que as mulheres não são senão um conjunto aberto e 
devem, pois, ser contadas uma por uma. Elas não fazem Um, no 
sentido em que os homens se agrupam, mas permanecem em sua 
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infinitude. Além disso, cada "uma" só se inscreve parcialmente, 
não-toda, na função fálica, portanto, na função sexual tal como 
colocada pelo significante. Ainda aqui, não há uma verdadeira 
contradição entre as duas fórmulas que definem a posição do 
sujeito. A primeira (Hx.Wx) diz que nenhuma escapa à castra-
ção; a segunda (Vx. <í>x) explicita que, mesmo não escapando, 
no entanto só se assujeita parcialmente a ela. A feminilidade se 
revela como dividida diante da castração: uma mulher se des-
dobra, mais do que se unifica, sob o significante "mulher". Isso 
se traduz, na parte inferior do quadro, pelo fato de que a mulher 
— da qual é preciso barrar o "a", já que "a" Mulher não 
existe — tem relação em sua sexualidade tanto ao significante 
fálico que um homem pode encarnar para ela como ao signifi-
cante do Outro, do Outro que não existe ao nível do gozo. 

Esta divisão da posição feminina não exerce apenas sua de-
terminação no plano da identidade do sujeito, mas igualmente 
no plano de seu gozo. O fato de que o falo tenha como efeito 
cindir, mais que unificar, a posição feminina, vale também para 
o gozo dito fálico. Nesta posição, uma mulher sente que uma 
parte de si mesma está presa no gozo fálico, situando-se a outra 
naquilo que Lacan chama de "gozo do Outro" , ou "gozo do 
corpo". Eis então situado — de maneira mais segura do que no 
conflito entre clitóris e vagina — este famoso gozo feminino 
que tanta tinta fez correr! Que se se abstenha, porém, de tirar con-
clusões apressadas, pois as reflexões de Lacan a esse respeito são 
de uma complexidade e de uma sutileza excepcionais. Certa-
mente, não se trata de modo algum, em sua mente, de reestabe-
lecer por esse viés uma essência feminina da qual ele não cessa 
de dizer que é inexistente. Não se trata de fazer desse Outro 
gozo o traço feminino por excelência, o que recairia no restabe-
lecimento de dois conjuntos fechados: de um lado, para os ho-
mens, o gozo fálico, e de outro lado, para as mulheres, o gozo 
do corpo. 

Deste gozo outro que não o fálico, nada se sabe. Só se 
pode, então, supô-lo. Algumas mulheres — não todas — di-
zem, com efeito, tê-lo experimentado, e algumas místicas, atra-
vés de seus testemunhos, nos têm sugerido que haveria um 
gozo para-além do gozo fálico. Mas talvez isso não passe de 
uma idéia, uma produção imaginária. Seja como for, o fato de 
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que esse Outro gozo se situa fora-da-linguagem, torna-o impos-
sível de se dizer, portanto, expõe-no a permanecer no registro 
da crença. Parece, de fato, que é necessário que tomemos este 
ponto de partida para abordar a questão: vamos partir da crença 
num gozo Outro, e perguntar o que é que a sustenta. Chegare-
mos até a perguntar se é possível não crer nele. . . Não há dú-
vida, com efeito, de que o enigma que uma mulher representa 
para um homem está ligado, em grande parte, ao fato de que 
este lhe supõe um gozo outro que não o seu, sem poder no 
entanto defini-lo. Trata-se de não acreditar nele, de desmontar 
o processo dessa crença, mas incontestavelmente uma tendência 
se opõe a tal destituição. De onde vem essa tendência? Não 
será por que, fundamentalmente, estamos todos insatisfeitos com 
o gozo fálico? É claro que este não convém à relação sexual, 
que ele é, por si mesmo, uma objeção ao gozo do corpo do Outro. 

Sem dúvida é este caráter hipotético do gozo do Outro 
que leva Lacan a fazer uso de fórmulas particularmente comple-
xas, como nessa passagem, fundamental para a articulação que 
lentamos apreender: "O gozo, então, como vamos exprimir o 
que não se deveria, a seu propósito, senão por isto — se hou-
vesse um outro gozo que não o fálico, não teria que ser aquele 
( . . . ) . Se houvesse outro, não deveria, não teria que ser aquele. 
O que é que isto designa, aquele? Será que designa aquilo que, 
na frase, é o outro, ou é aquele de que partimos para designar 
esse outro como outro? O que digo com isto se sustenta no 
nível da implicação material porque a primeira parte designa 
algo de falso — se houvesse outro, mas não há outro gozo que 
não 0 fálico — salvo aquele sobre o qual a mulher não solta 
nem uma palavra, talvez porque não o conhece, aquele que a 
faz não-toda. É falso que haja outro, o que não impede que o 
resto da frase seja verdadeiro, isto é, que não teria que ser 
aquele ( . . . ) . Suponham que haja outro — mas. justamente, 
não há" (17). Nesta relação de implicação material, encontra-
se a chave de nosso enigma. Se houvesse um outro. . . mas o 
que nos leva a fazer semelhante suposição? É o gozo fálico, 
por seu lado parcial, fora-do-corpo, que nos leva a pensar num 
mais-além, num "mais" ou numa "outra coisa". Afinal, não é 
uma propriedade fundamental do significante — na medida em 
que ele é corte, delimitação de um bordo — evocar outra coisa 
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além do que ele diz e produzir assim, literalmente, seu mais-
além? Não é uma propriedade essencial do significante do falo 
— que, na língua, designa os efeitos do significado — encobrir, 
e, por conseguinte, fazer crer num mais-além do véu encobridor, 
numa presença oculta da ordem do ser? 

A suposição de um Outro que goza aparece, pois, como 
um efeito, até mesmo o efeito mais radical, do significante do 
falo. É, parece-nos, a solução para a qual se inclina Lacan quando 
explicita que esse Outro que goza, fora-da-língua, é, relativa-
mente ao gozo fálico, não complementar, mas suplementar (18): 
só se pode evocá-lo e situá-lo a partir da castração. Não se pode 
tratar, assim, de um gozo do corpo do Outro senão a partir 
do gozo sexual limitado pelo órgão. Não se pode tratar de um 
gozo não-fálico senão a partir da função fálica: "Não é porque 
ela é não-toda na função fálica que ela deixa de estar nela de 
todo. Ela não está lá não de todo. Ela está lá à toda. Mas 
há algo a mais" (19). Este a-mais só aparece como margem da 
castração: é preciso que se passe por esta para que se desenhe 
um bordo para além do qual um lugar seja furado por um 
mais-além. Mas este produto da castração é vazio, inconsistente, 
a não ser que se lhe dê consistência imaginária. 

Essa hipótese permite esclarecer uma certa homossexuali-
dade que bem se pode considerar como estrutural à posição fe-
minina. A parte inferior do quadro que comentamos indica bem 
que, do lado d'A mulher, a divisão do gozo se dá entre dois 
pólos: o do falo ( $ ) que o homem pode encarnar para ela e o 
de S ( $ ) , aquilo que falta como significante no Outro, isto é, 
o próprio sexo feminino, pólo que se situa evidentemente do 
lado feminino. O fato de que uma mulher não tire todo o seu 
gozo de seu parceiro, mas que receba, a mais, uma parte dele 
de seu próprio sexo na medida em que este é não-todo fálico, 
atribui um estatuto especial à homossexualidade feminina (A 
bem dizer, é de maneira imprópria que se fala de homossexua-
lidade nesse nível: esta soi-disant homossexualidade parece, ao 
contrário, ser a heterossexualidade mais radical, na medida em 
que é a heterogeneidade da mulher ao falo que é questionada 
pela relação (<f $ S(^(). Que a parte propriamente feminina 
do gozo se articule a S(A), mais-além da contribuição fálica que 
faz o parceiro, quer dizer que uma mulher goza dela mesma 
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enquanto Outra a ela mesma. O parceiro homem não pode, certa-
mente, deixar de se sentir frustrado por este gozo, pois, da sua 
posição de macho, não tem acesso a esta hiância onde uma mu-
lher ocupa o lugar do Outro que falta. 

Para o homem, a relação à parceira-mulher se reduz à 
fantasia. Ao eserever a estrutura a) Lacan indica que para 
d homem uma mulher só vale, em última instância, como ob-
jeto a, isto é, como objeto parcial relativamente àquilo que seria 
o corpo do Outro. É de um olhar, de uma voz, de uma pele, 
cie extremidades do corpo mais ou menos fetichizadas que o 
homem goza, e jamais (a menos que se coloque em posição 
feminina) do corpo feminino como tal, em sua radical alteridade. 
Não será motivo de espanto, pois, que a satisfação que ele tira 
disso seja sempre misturada a uma certa ansiedade: mesmo quando 
cie gozou e fez gozar sua parceira, jamais tem a certeza de tê-la 
possuído, ou seja, de ter participado do gozo dela. Lacan dá 
um paradigma desta situação calcado sobre o célebre paradoxo 
de Zenão: "Aquiles e a tartaruga, tal é o esquema do gozar de 
um lado do ser sexuado. Quando Aquiles dá um passo, estica 
seu lance para junto de Briseida, esta, tal como a tartaruga, 
adiantou-se um pouco, porque ela não é toda, não toda dele. 
Ainda falta. E é preciso que Aquiles dê o segundo passo, e assim 
por diante" (20). Esta eternização da relação entre homem e a 
mulher, enquanto toda, tem como conseqüência comum uma 
certa misoginia. Se o homem tem a tendência a conceber a femi-
nilidade como um segredo, e que ele vê esquivar-se ao seu al-
cance, só pode levar este segredo à conta de uma mentira: a 
feminilidade, em sua mente, não é mais o semi-dizer da verdade 
mas sim mentira, ela não é duplo, mas dúplice. O filme que 
Luis Bunuel extraiu de um romance de Pierre Louys intitulado 

Esse Obscuro Objeto do Desejo ilustra maravilhosamente esta 
dialética e o enlouquecimento, bem como a revolta, que ela acar-
reta. Vê-se aí a divisão feminina concebida do ponto de vista 
do herói masculino como a duplicidade de um ser que ora 
busca com avidez o gozo sexual, ora se recusa totalmente ao 
homem. Este se torna tanto mais exasperado quanto não con-
segue se desembaraçar de seu objeto: a jovem mulher em questão 
o segue por toda parte sem por isso ficar mais à sua mercê. 
Deveria ele se resignar a seguir o conselho de seu criado, que 
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lhe dá sua opinião sobre o assunto através de um aforismo: 
"A mulher é um saco de excrementos", e encarregar-se desse 
fardo envenenador, fazê-lo seu sintoma? A explosão final pela 
qual Bunuel conclui sua lição, depois que o homem marca seu 
interesse fascinado pelo trabalho de uma mulher que remenda 
os rasgões de um vestido de noiva manchado de sangue, nos 
leva a pensar que a causa mais radical do terrorismo bem po-
deria, afinal, ser apenas a raiva impotente do homem diante da 
impossibilidade da relação sexual. A bomba não passaria de uma 
maneira desesperada de fazer existir o furo que o homem não 
consegue conceber. A hipótese parecerá menos fantasiosa do que 
parece, se o leitor quiser recordar que o próprio Freud observou 
que um dos primeiros brinquedos do menino, na época em que 
se confronta com o enigma da sexualidade, consiste em fazer 
furos nos objetos que o cercam (21). 
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capítulo 13 

Alteridade do Corpo 

O debate que Lacan prossegue com Freud, ao longo do Semi-
nário Mais, Ainda, abre uma saída para o impasse até aonde este 
conduziu a problemática da feminilidade, referindo-a à impossí-
vel satisfação da inveja do pênis. Fundando a posição feminina 
sobre uma divisão que é mais do que a castração, pois que esta 
forma uma de suas duas vertentes, Lacan consegue contornar o 
rochedo que ela representava ao termo da doutrina freudiana. 
Para Lacan, a castração não é mais o obstáculo no qual a mulher 
deve vir esbarrar; ao contrário, assume o valor de uma via que 
indica por si mesma o seu mais-além. Para apreender essa arti-
culação, é-nos preciso agora voltar a atenção para o capítulo V 
do Seminário Mais, Ainda, onde Lacan sustenta a discussão, não 
apenas com Freud, mas também com Aristóteles. 

Esta lição começa com uma frase que situa, logo de início, 
o debate no contexto do gozo, e do gozo de um ser determinado 
como falante — parlêtre, como Lacan vai chamá-lo às vezes — 
que, pelo próprio fato desse gozo, diz ter um corpo: "Todas as 
necessidades do ser falante estão contaminadas pelo fato de es-
tarem implicadas com uma outra satisfação (. . .) à qual elas 
podem faltar" (1). A outra satisfação de que se trata é aquela 
que se sustenta pela linguagem, satisfação não da necessidade 
do organismo, mas a da palavra, daquilo que se diz e daquilo 
que não se diz. ]á destacamos que a necessidade de se alimen-
tar, por exemplo, é, no homem, totalmente subvertida pelo gozo 
de comer do significante: apenas o enunciado do cardápio nos 

228 
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luz desejar, nos abre um apetite para além da apetência. A outra 
•atisfação nasce da transmutação do objeto da necessidade em 
objeto causa do desejo: o seio materno, cheio de leite, se torna 
o vazio em torno do qual a boca se põe a chamar. Essa inci-
dência é manifesta na sexualidade. Algumas mulheres histéricas, 
por exemplo, não toleram ter relações sexuais a não ser com 
aqueles que lhes declaram seu amor. Elas testemunham, assim, 
que a sexualidade é outra coisa que não uma necessidade de 
descarga, que ela só adquire sua especificidade humana num 
mais-além da necessidade. 

Essa outra satisfação, Lacan não hesita em referi-la a Aris-
tóteles e a sua Ética, que já era citada na primeira lição de 
Mais, Ainda. Se podemos faltar, isto é, ficar em falta quanto 
a esta satisfação, convém precisar que esta última só assume 
toda a sua importância na falta de um outro gozo que, este, 
não dependeria da palavra. Lacan, assim, enquadra em algumas 
palavras o percurso da Ética a Nicômaco. Se esta obra procura 
definir em que consiste o gozo e a conduta que- o homem de 
bem deve adotar em relação a ele, deixa, no entanto, à som-
bra a questão de saber como Aristóteles, ao escrevê-la, dava ele 
mesmo provas de uma certa posição quanto ao gozo. De que go-
zava ele, e de que se abstinha de gozar, escrevendo a Ética a 
Nicômaco? Procurando, ao longo das páginas, aquilo que é o gozo 
do ser, Aristóteles desliza inevitavelmente para uma outra satis-
fação: falar do gozo é forçosamente deslocar o gozo na palavra, 
entregar-se a um gozo que consiste na própria articulação dos 
significantes. 

Este exemplo permite destacar uma estratificação em três 
níveis — a satisfação das necessidades, o gozo da palavra e o 
gozo do ser. 

Entre um nível e outro se coloca uma certa falta. A satis-
fação das necessidades permanece insuficiente com relação ao 
gozo da palavra, o qual está, ele próprio, em falta para com o 
gozo do ser. Essa falta é inevitável: é inerente à palavra, ao 
mecanismo do significante, onde o significado é sempre faltoso 
com relação à referência. O gozo da palavra — que é o nosso 
único aparelho para abordar a realidade — é assim afetado por 
um vício central: ele é aquilo que constitui obstáculo a que 
exista relação sexual. O gozo da fala, em outras palavras, com-
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porta o fracasso de um outro gozo. É o que Lacan explicita, 
quando diz: " O universo, ele está ali onde, de dizer, tudo tem 
sucesso", acrescentando imediatamente: " . . . tem sucesso em fa-
zer ratear a relação sexual, da maneira do macho" (2). Assim, 
o gozo que Aristóteles experimenta ao articular o significante 
no discurso da Ética a Nicômaco constitui a própria causa de 
sua impotência para definir o gozo do ser por esses mesmos 
significantes. 

A divisão que se introduz aqui está no cerne de nosso ques-
tionamento da feminilidade. Lacan explica, de fato, que há dois 
modos de fazer ratear a relação sexual: uma maneira viril e 
uma outra elaborada pelo não-todo (e não pelo universo, pelo 
todo), a qual ele irá explorar interrogando a relação entre a 
mulher e Deus. 

A maneira viril de ratear a relação sexual — e portanto, de 
faltar ao gozo do Outro ou do corpo como tal, provém do 
fato de que o exercício da palavra de que goza o macho só 
pode produzir, a título de parceiro sexual, um objeto falicizado, 
o objeto a — e não um Outro sexuado, inexistente ao nível do 
significante. "A rata é o objeto", constata Lacan (3). Isso eqüi-
vale a dizer que a função fálica $ x se confunde, do lado mas-
culino, com a função da fantasia. Eis porque, por este lado, o 
gozo fálico é ao mesmo tempo aquele que é necessário (é um 
imperativo significante) e aquele que não é necessário (é uma 
falta com relação a um outro gozo). O registro do "ser preciso" 
se confunde com o do "fa lhar"*; o gozo fálico tem assim, por 
princípio, tornar a mulher inacessível ao homem. Entretanto, 
como sublinhamos no capítulo anterior, este Outro gozo que 
não dependeria da função da fala é apenas pura suposição: não 
existe outro, diz Lacan. Em conseqüência, a relação entre esses 
dois registros, do lado masculino, se organiza assim: é falso que 
haja outro gozo; portanto, à falta desse outro, é necessário que 
haja o gozo fálico — este "é necessário" assume aí a ênfase de 
um comando superegóico. 

O fato de que Lacan funde este gozo fálico no gozo da 
fala indica que o gozo sexual não é tão fácil de definir como 

* Jogo de palavras com falloir (ser preciso) e faillir (falhar). (N. da T.) 
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m- poderia acreditar. De fato, ele é sistematicamente desconhe-
< ido, e especialmente no ato sexual. Lacan chega mesmo a pro-
por que o ato sexual não passa de um mal-entendido com re-
lação ao gozo! O que constitui, convenhamos, um ponto de vista 
sensacional neste século sexológico: "É o corpo falante, no que 
cie só pode chegar a se reproduzir graças a um mal-entendido 
do seu gozo. O que é dizer que ele só se reproduz graças a uma 
rata do que ele quer dizer, pois o que ele quer dizer, isto é, 
como bem diz a língua, seu sem-tido — é seu gozo efetivo. 
lí é ao rateá-lo que ele se reproduz quer dizer, ao trepar. É 
justamente isso que ele não quer fazer, no fim das contas. A 
prova é que, quando o deixamos sozinho, ele sublima o tempo 
lodo, aos montes ( . . . ) " (4). O gozo fálico não deve, pois, ser 
confundido com aquilo que se produz no leito dos amantes — 
ao menos, não se pode restringi-lo a isso. Uma das revelações 
fundamentais da experiência analítica consiste nesse deslocamento 
do centro do gozo dito sexual: seu espaço é menos o leito que 
o dito. Esta é a razão pela qual ele é recalcado e não-reconhe-
cido pelo sujeito: ele não é suficiente, nem mesmo quando en-
contra seu parceiro adequadamente na cama! Muito pelo con-
trário, ele está na origem do fracasso da cama: " O recalque só 
se produz a atestar em todos os dizeres, no menor dos dizeres, 
o que implica esse dizer, que venho de enunciar, de que o gozo 
não convém — non decet — à relação sexual. Por causa de ele 
falar, o tal gozo, ela, a relação sexual, não há" (5). 

Uma mulher fica tão insatisfeita quanto um homem com 
esta ausência de relação sexual. Mas, do lado feminino, uma 
outra coisa além do objeto da fantasia vem suprir essa falta. 
O que ocuparia, assim, o lugar daquilo que em sua tabela da 
sexuação Lacan nota por S ( $ ) ? Deus, declara ele. É preciso ainda 
perceber o que é que ele entende por este termo, que evidente-
mente não é redutível ao Deus da fé cristã. "Deus" designa aqui 
o Outro, insignificável como tal pela fala, que é referido por 
aquilo que Lacan chama de gozo do Outro. Pois o Outro de 
que se trata nesse gozo não é o Outro da fala — o que seria 
uma maneira de situar o gozo fálico — mas o Outro na me-
dida em que teria — no condicional — consistência real para 
além de sua dimensão de linguagem. O gozo feminino — ou, 
pelo menos, suposto às mulheres — volta a ligar-se assim a uma 
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outra face do Outro, aquela onde ele é inexistente no plano do 
significante, a do Outro sexuado. É, dessa forma, uma verdadeira 
reviravolta que Lacan propõe ao identificar Deus a esta face 
do Outro enquanto Outro sexo: "A mim me parece sensível que 
o Outro, adiantado no tempo de A Instância da Letra como lu-
gar da fala, era uma maneira, não posso dizer de laicizar, mas 
de exorcizar o velho bom Deus ( . . . ) . O que, talvez, eu vou lhes 
mostrar hoje é, mais, no quê ele existe, esse velho bom Deus. 
O modo como ele existe não agradará talvez a todo mundo, prin-
cipalmente aos teólogos que são, já disse há muito tempo, bem 
mais fortes do que eu em dispensarem sua existência. ( . . . ) Esse 
Outro, se só há um apenas, bem que deve ter alguma relação 
com o que aparece do outro sexo" (6). 

Nesse ponto do texto, Lacan faz uma alusão, pouco explí-
cita, a seu Seminário sobre a Ética e ao que ele adiantou ali a 
propósito do amor cortês. Ora, qual era, a esse respeito, a Jição 
desse Seminário, senão que o cavaleiro ou o poeta fundam aí 
um estatuto todo particular da Dama? A Dama do amor cortês 
é elevada, para além de sua função de objeto, ao nível daquilo 
que Lacan chama então "a Coisa", e que não é senão uma pri-
meira abordagem do que ele designa depois por Em ou-
tras palavras, o amor cortês eleva a Dama ao nível de Outro 
real absoluto, em si inacessível; mas é preciso perceber que este 
Outro é ao mesmo tempo perfeitamente vazio, desprovido de con-
sistência. Ele ocupa o lugar daquilo que seria o objeto global, 
não parcial, do objeto que falta para que se possa falar de uma 
pulsão sexual completa (em vez de diversas pulsões parciais). A 
construção dessa figura da Dama absoluta, da Mulher, só é pos-
sível se esta for esvaziada de toda especificação. Reencontramos 
aí a noção do "ser da significância" que Lacan opõe ao ser que 
já está lá, anterior ao significante, no qual toda uma filosofia 
acreditou, a começar por Aristóteles. O significante engendra o 
ser, como o poeta cortês engendra a Dama, e como a posição 
feminina na sexuação engendra "Deus" . É seguindo esse modelo 
de engendramento, mais do que o de uma antinomia, que ten-
taremos resolver a questão que nos interessa aqui, a da relação 
entre o gozo fálico e o gozo feminino, ou entre o Outro como 
lugar da fala e o Outro como Outro sexo. O raciocínio seguido 
por Lacan se articula segundo esta seqüência: é na medida em 
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<|ue existe no Outro, enquanto lugar da fála, um significante S(X) 
que diz que há furo, que esse furo pode ser suposto real e de-
marcado como tal. Por exemplo, é porque a língua comporta 
lermos como "indizível" ou "inominável" que se escava um 
lugar onde pode existir realmente o indizível ou o inominável. 
I por isso que o gozo feminino é concebido por Lacan como 
suplementar ao gozo fálico, ao gozo da fala. 

A complexidade desta relação entre um Outro (como lugar 
simbólico) e o Outro (como real suposto a partir do simbólico) 
c difícil de se conceber, pois continua verdadeiro, por outro 
lado, que não há Outro do Outro. Lacan não esconde essa di-
ficuldade, que só pode reanimar o questionamento fundamental 
da natureza do significante. Assim, escreve ele, em conclusão: 
"Como tudo isso se produz graças ao ser da significância e 
como esse ser não tem outro lugar senão o lugar do Outro que 
designo como o A maiúsculo, vê-se o envesgamento do que se 
passa. E como é lá também que se inscreve a função do pai, 
no que é a ela que se remete a castração, vê-se que isso não 
faz dois Deuses, mas que isso também não faz um só" (7). Todo 
esse desenvolvimento se baseia, pois, na ambigüidade do esta-
tuto do Outro, e do estatuto da feminilidade com relação a este 
Outro. Esta ambigüidade se liga ao fato de que, enquanto lugar 
do significante, o Outro contém um significante, S(A), que signi-
fica que ele não contém tudo, que não se pode dizer tudo. Isso 
implicaria que houvesse, efetivamente, outra coisa? Aí está 
toda a questão. Ora, a feminilidade se definiria precisamente por 
sua relação a S(^(), a esse furo no Outro simbólico, deixando 
pensar que ela possa ser Outra que não o que diz o incons-
ciente, Outra que não o que pode nomear a cadeia significante 
organizada em A pela lei do falo e da castração. É isso que 
coloca A Mulher no plano do Outro radical, do Outro real se-
xuado, do qual o inconsciente nada pode dizer a não ser a 
falta. Não temos, pois, dois Outros — já que só existe um — 
mas também não temos um só — já que a inexistência sim-
bólica do segundo tem tanta importância quanto a existência 
do primeiro. 

Se "Deus" entra nisso, segundo Lacan, é porque o estatuto 
ambíguo da feminilidade está prenhe de um apelo ao ser — a 
um ser que encontraria seu fundamento noutra parte que não 
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no lugar da fala, que teria, assim, outra consistência que não a 
do ser da significância. Em suma, a feminilidade coloca inevita-
velmente a questão do Outro. Como manter este apelo vazio? 
Como pode uma mulher se contentar com uma inconsistência? 
Em seu gozo efetivo, ou pelo menos na parte de seu gozo 
que ultrapassa a referência fálica, uma mulher só pode querer 
para parceiro um ser que se, situe ele mesmo para além da lei 
do falo. Esse voto a faz deslizar de sua posição de não-toda 
castrada até o ponto de mira onde haveria um que não seria 
absolutamente'' castrado ( 3 x . $ x ) , isto é, o lugar onde um ho-
mem se tornaria Deus, e por conseguinte, uma mulher. A Mu-
lher. É pelo viés do sonho de um Ser supremo que a faria 
toda Mulher que uma mulher tem a tendência a responder ao 
furo que se abre em S(A) como o homem, por seu lado, res-
ponde a ele pelo objeto de sua fantasia. 

Este conflito entre A mulher e o Outro pode ser analisado 
— vamos tentar demonstrá-lo — como o da relação entre um 
sujeito e o corpo. A apreensão do corpo pelo sujeito revela com 
efeito as duas mesmas polaridades que observamos no que con-
cerne ao Outro: lugar onde se inscreve o significante — e, sob 
esse título, existente e demarcável como ser da significância — 
e por outro lado consistência real sexual e, como tal, inominável. 
A disjunção entre o Outro do desejo, que existe, e o Outro do 
gozo, que não existe, se reproduz assim ao nível do corpo. 

Isso não será de se admirar se percebermos que em última 
análise o Outro de que fala Lacan, em todos os sentidos que 
esse termo assume, é fundamentalmente, para o sujeito, o corpo. 
Tal fórmula pode surpreender àqueles que acreditaram compreen-
der que, para Lacan, o Outro seria o Inconsciente. Mas Lacan 
jamais fez tal formulação: ele disse que o Outro é o lugar do 
inconsciente, falou do lugar do Outro. Que não se veja aí um 
simples floreio, até mesmo um preciosismo gratuito a se levar 
à conta de um estilo que se crê "empolado". Os preciosismos 
de Lacan não são mais gratuitos do que os das Preciosas, têm 
todo o seu peso. Que quer dizer o enunciado pelo qual o Outro 
é um lugar, e apenas um lugar? E qual é esse lugar? 

s No original: pas toute (não toda) pas du tout (absolutamente) (N. da T.) 
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Esta questão nos remete ao próprio fundamento da depen-
dência do homem ao significante, e aos efeitos do significante 
sobre o seu ser. É claro que o fato de estar aprisionado na lin-
guagem implica para o ser humano numa perda a nível do corpo 
— tanto de seu corpo quanto do corpo do Outro. Esta perda 
aparece como uma perda de ser da qual a língua porta o traço: 
não se diz do homem que ele é um corpo, mas sim que ele tem 
um corpo. Porque fala, o ser humano não é mais um 
corpo: introduz-se uma disjunção entre o sujeito e seu corpo, 
este último tornando-se uma entidade exterior da qual o sujeito 
se sente mais ou menos separado. O sujeito, que o efeito da 
linguagem traz à existência, é, como tal, distinto do corpo. 
Resta-lhe então o encargo de habitá-lo, ou de atingir o do Ou-
tro. Mas ele só pode fazê-lo pelo viés do significante pois é 
este que, para começar, nos diz que temos um corpo, até mesmo 
nos induz à ilusão de um corpo primordial, de um ser-corpo 
anterior à linguagem. A linguagem se interpõe constantemente 
entre o sujeito e o corpo. Esta interposição constitui ao mesmo 
tempo um acesso e uma barreira: acesso ao corpo enquanto sim-
bólico, e barreira ao corpo enquanto real. 

O ser corporal do animal humano torna-se assim inacessí-
vel, ou pelo menos fora do alcance de um acesso direto, não 
mediatizado. Não temos idéia do "gozar-se" do corpo, senão in-
diretamente, pelo imaginário que projetamos sobre os animais ou 
as plantas, ou por dedução lógica, a partir da linguagem. Não 
compreendemos o que é um corpo senão na medida em que o 
recortamos e organizamos com o significante — mecanismo que 
a conversão histérica leva até a caricatura. Isso não quer dizer 
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que o corpo não tenha nenhuma realidade. O corpo real subsiste, 
de certo, mas devemos render-nos à evidência: não estamos 
verdadeiramente dentro. Na maioria das vezes, pelo contrário, 
nós nos batemos com esse real do corpo como se fosse um muro 
exterior e impenetrável: chocamo-nos com um obstáculo, ferimo-
nos, caímos, descobrimos, através de um exame, a existência 
de uma doença insuspeitada, etc. Só esses encontros pontuais 
nos revelam que nosso corpo é também um organismo estranho 
à idéia que temos dele. 

Esta disjunção tem sua conseqüência. Se a linguagem opera 
um esvaziamento do ser do corpo, este se torna, por isso mes-
mo, um lugar vazio de substância, onde se realiza uma série 
de inscrições significantes. A clínica psicanalítica permite, assim, 
pôr em evidência um princípio operante, em todos os tempos, 
na cultura: a noção de zona erógena, o processo do sintoma de 
conversão ou o mal psicossomático juntam-se em suas singula-
ridades à generalidade de práticas simbólicas como a circuncisão, 
a tatuagem, etc. Nesta medida, pode-se adiantar que o Outro 
de Lacan se confunde com o corpo enquanto lugar de inscrição, 
tecido de significantes por um lado e por outro lado, enquanto 
ser real, resto fora do alcance do nomeável, não-simbolizável. 
Esta distinção de duas faces do corpo é coerente com a dialé-
tica dos gozos. Não é porque o Outro ou o corpo não existe 
enquanto real que ele é eliminável: sua não-existência signifi-
cante constitui um modo de ser singularmente irredutível. De 
fato, o sujeito não tem relação formulável com o corpo como 
tal: este último é sempre um resto para além daquilo que se 
pode dizer do corpo. Entre o sujeito e o corpo, a relação pa-
rece, pois, análoga àquela entre Aquiles e a tartaruga, que Lacan 
evoca no início de seu Seminário (8). 

Vê-se, assim, estabelecer-se um estrito paralelo entre três 
séries de dois termos: o homem e a mulher; o sujeito e o Outro; 
o sujeito e o corpo, sendo essas três relações ilustradas pelo 
paradoxo de Zenão. Que Aquiles jamais alcance a tartaruga, 
que o sujeito jamais alcance o corpo, isso não quer dizer que 
nem a tartaruga nem o corpo estejam lá. Eles são bem reais, 
mas estão situados noutra dimensão que não aquela onde se 
move Aquiles: para além do passo, para além do trajeto signi-
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ficante cada vez mais minucioso pelo qual ele tenta alcançá-los. 
Oual é essa dimensão, outra que não a do passo? É aquela que 
6 evocada pela noção de número real, ou seja, o limite: "Um 
número tem um limite, e é nesta medida que ele é infinito. 
Aquiles, é bem claro, só pode ultrapassar a tartaruga, não pode 
juntar-se a ela. Ele só se junta a ela na infinitude" (9). Este 
limite é exatamente aquilo que Lacan designa no conjunto de 
significantes do Outro enquanto lugar simbólico, por S (^ ) . S($.) 
diz que há inominável, furo, fora-da-linguagem, em suma, que 
há alteridade radical. Este significante serve, assim, de contra-
peso a um outro significante-chave, que Lacan evoca em di-
versas retomadas no Mais, Ainda e ao qual ele consagrou quase 
todo o seu seminário do ano precedente (10), isto é, o signifi-
cante "Um". Esses dois termos, S(A) e Um formam os dois 
pólos entre os quais é impossível escrever uma relação, os dois 
pontos irremediavelmente distintos na significância que fundam 
a impossibilidade da relação sexual. 

Por que Aquiles persegue a tartaruga, por que o homem 
busca incansavelmente a Mulher, por que o sujeito se debate 
para unir-se a seu corpo? Porque a significância da qual eles 
dependem lhes oferece o significante "Um" — este significante 
que não tem outro significado senão o que Lacan explicita pela 
afirmação enigmática "Há Um". Enquanto que S(A), o signi-
ficante do inominável, deixa o ser fora-da-linguagem, o signifi-
cante Um sugere ao sujeito que ele poderia unir-se a este fora-
da-linguagem; que ele poderia, até mesmo deveria (efeito de 
comando do significante-mestre) fazer um com a mulher ou com 
o corpo. Esta bipolaridade alimenta um conflito irredutível, ine-
rente à ordem simbólica. O ser falante só pode ficar conflituado 
entre esses dois pontos de fuga que a linguagem lhe apresenta, 
entre o significante da divisão e o da unidade: uma parte do ser 
escapa, inevitavelmente, e no entanto o sujeito se vê ordenado 
a fundir-se no ser. O que pode fazer, a partir daí, Aquiles com 
sua tartaruga, o homem com a mulher, o sujeito com o corpo? 
Posto à prova da divisão, o anseio pela unidade só pode se di-
fratar segundo os equívocos que incidem sobre o Um. A falta 
de fazer Um com a mulher, o homem só pode tomar as mu-
lheres uma a uma, como Don Juan (o universo se dispersa numa 
infinidade de unidades), ou identificar-se, quer dizer, uniformi-
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zar-se a uma mulher, como a periquita apaixonada no paletó de 
Picasso (11) (a união se transforma em uniformização imaginária). 

A heterogeneidade dos dois gozos recobre a do sujeito c 
do corpo. Se uma mulher pode encarnar o corpo ao qual o su-
jeito busca em vão se unir é porque a mulher, ou o corpo da 
mulher, vale como metáfora 3o Outro, com o qual não tem 
relação significável: como o Outro, a mulher é descompletada, 
não-toda submetida à lei significante (12). Mas vamos insistir 
novamente nesse ponto, a idéia de um gozo do corpo como tal, 
ou de um gozo especificamente feminino permanece uma idéia, 
isto é, um efeito do significante. O corpo é um produto da lin-
guagem; o gozo do corpo é um produto da fala. A natureza, 
em suma, não pré-existe à cultura: as células, os átomos, os 
protídios, os lipídios estão lá, sem dúvida, antes da linguagem, 
mas eles não formam corpo senão a partir da linguagem, ou 
seja, a partir do momento em que o significado de um corpo, 
como entidade, vem se formular. Se o significante nos interdita 
o acesso ao corpo como tal, se ele o expulsa para fora do campo 
daquilo de que podemos, como sujeitos, gozar, ele está no en-
tanto na origem desse corpo e do gozo que lhe é suposto; numa 
palavra, é o significante que cria o corpo ao mesmo tempo em 
que o interdita. Esta contradição decorre do conflito, interno à 
ordem simbólica, entre o Um e o Outro, entre a exigência da 
unidade e a da alteridade. Seria preciso fazer Um com o Outro . . . 
mas em caso de êxito, não haveria mais Outro, e em caso de 
fracasso, é a unidade que se apaga. 

Este princípio de heterogeneidade irredutível acarreta o ma-
logro fundamental do ato sexual. Deste, Lacan já havia dado uma 
definição absolutamente radical em seu Seminário sobre "A Ló-
gica do Fantasma": "Em suma, a sexualidade tal como é vivida 
e que se efetua, pode ser fundamentalmente apresentada a par-
tir do que observamos na experiência analítica como um "se 
defender" de dar continuidade a esta verdade de que não há 
Outro do Outro" (13). Se os homens e as mulheres se deitam 
juntos é porque, com efeito, eles querem "ainda" se unir ao 
Outro real, mesmo que se suponha que eles saibam que este 
está fora de alcance. Pois o horizonte do gozo é de gozar do 
Outro, do corpo do Outro como tal. O gozo dito sexual faz 
obstáculo a isso, é defesa contra o gozo do Outro ou do corpo, 
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na medida em que o sexual nos vem da linguagem e dela recebe 
sua determinação fálica. Esta se coloca sobre o corpo real, qual-
quer que seja a sua anatomia, com mais ou menos felicidade. 
O que se chama de sexo, isto é, o falo, deve ser notado como 
l'ora-do-corpo (já que é de natureza significante): é um signifi-
cante que vem se inscrever do exterior sobre o corpo. Ele forma, 
assim, uma tela encobridora ao nosso anseio por gozar do corpo 
do Outro como tal. Um corpo, diz Lacan, "isso só se goza por 
corporizá-lo de maneira significante" (14). O gozo do signifi-
cante que se interpõe entre o sujeito e o corpo do Outro barra-
lhe o acesso a este: tal é a lei da castração, a função <f> x à qual 
todo sujeito é submetido. O ato sexual do coito assume, a partir 
daí, a figura de um eterno ato falho onde não cessa de se 
verificar a ausência da relação sexual, o malogro em reunir o 
sujeito e o Outro como corpo. A satisfação que resulta dele não 
pode ser melhor definida do que como falta ao gozo do corpo 
e retorno ao gozo do órgão. Lacan dá a isso um nome bonito: 
"gozo do idiota" — devendo-se entender o "idiota" de acordo 
com sua raiz grega — isto é, gozo que dispensa o Outro. 

Post coitum omne animal triste, diz a máxima: mas ela deve 
ser rígida, no sentido em que só o ser falante tem uma razão 
fundamental para experimentar aí alguma tristeza: só para ele, 
com efeito, o alvo do Outro e o fracasso em atingi-lo podem 
fazer sentido. A linguagem, em suma, não cumpre suas pro-
messas: faz-nos crer no Outro e ao mesmo tempo o retira de 
nós; evoca o horizonte de um gozo do corpo, mas torna-o ina-
cessível. O gozo sexual só pode ser conotado pela insatisfação. 
O prazer que nele colhemos de passagem não pode, sem dúvida, 
ser negligenciado, mas ainda é preciso convir com seu paradoxo: 
ele também é aquilo que proíbe de nos satisfazermos verdadei-
ramente. O gozo do corpo do Outro permanece, assim, para além 
dos limites do ato sexual. Desse gozo, jamais se goza senão 
"mentalmente", diz Lacan (15). 

E no entanto este Outro, este corpo fugitivo como a tarta-
ruga de Aquiles, está bem aí e é bem real! Vamos retomar nosso 
questionamento por um outro viés, não mais a partir do sujeito, 
mas a partir do próprio Outro. Nesse deslocamento da questão, 
o termo "gozo feminino" vai poder encontrar sua única reali-
dade. Aquiles, como se sabe, não alcança sua tartaruga, só faz 
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aproximar-se dela, passinho por passinho, no infinito; o sujeito 
não pode se unir ao corpo, só se introduz nele, significante por 
significante; o homem, enfim, não consegue gozar do corpo da 
mulher a quem ele não pode tomar toda; ele nunca a apanha, 
a não ser de uma em uma, e, em cada uma, pedaço por pedaço, 
parte do corpo por parte do corpo. O Um da unidade, o Um-
Todo é forçado a se dissolver no Um da diferença, o Um sin-
gular. Mas enquanto isso, o que se passa, do lado da tartaruga? 
Enquanto seu parceiro se exaure para juntar-se a ela, o que expe-
rimenta o corpo da mulher? Se o sujeito não pode gozer do Outro, 
este, por sua vez, teria um gozo de que o primeiro não consegue 
se apropriar? Formulada nesses termos, nossa interrogação se 
serve do equívoco que paira sobre a expressão "gozo do Outro". 
Até aqui nós a tínhamos entendido no sentido objetivo do geni-
tivo: vamos tomá-la agora no seu sentido subjetivo, quer dizer, 
no sentido em que é o Outro que goza. 

A perversão nos oferece o viés mais cômodo para abordar 
esta questão: aquilo de que se goza, aquilo goza também, e de 
um gozo maior? A problemática perversa, em seu objetivo de 
corrupção do Outro, não cessa de articular e de verificar a 
suposição de que o verdadeiro gozo decorre da posição do ser 
gozado, mais do que da de gozar. Que se releia Sade, e vamos 
ver que o auge de sua obra designa o gozo pelo lado da ví-
tima, mais do que do lado do carrasco, este último se assina-
lando por sua estranha apatia. Uma passagem do admirável 
livro de Pierre Klossowski Sade mon prochain parece-nos lançar 
sobre a posição do perverso uma luz da qual nos serviremos 
de um modo mais geral. Ele a observa como uma tentativa de 
subjetivação do Outro: "A representação de ter um corpo pró-
prio é, com toda a evidência, específica da perversão: mesmo 
que o perverso sinta a alteridade do corpo estranho, o que ele 
sente melhor é o corpo de outrem como sendo o seu próprio, 
e o corpo que é de modo normativo e institucional o seu, como 
sendo realmente estranho a si mesmo, isto é, estranho a esta 
função insubordinada que o define. Para que ele possa conceber 
o efeito de sua própria violência sobre outrem, é num outro, 
previamente, que ele reside; nos reflexos do corpo de outrem ele 
verifica essa estranheza: a irrupção de uma força estranha no 
interior de "si". Ele está ao mesmo tempo dentro e fora" (16). 
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Em outras palavras, o gozo do carrasco de Sade está situado 
menos na descarga final pela qual "a postura se rompe" do 
que no momento em que, durante a tortura, ele procura se co-
locar no lugar da vítima. A cena tem como função permitir ao 
carrasco gozar do corpo do supliciado, certamente, mas no sen-
tido subjetivo da expressão, mais do que no sentido objetivo. 
Daí se deduzirá que o ato sádico, sob esse ponto de vista, é 
sustentado por uma fantasia masoquista. 

Esta subjetivação do Outro aparece mais evidente ainda no 
cenário masoquista. O homem que se faz humilhar, injuriar, 
chicotear por sua parceira procura na realidade tomar dela seu 
lugar de mulher. Ele não se oferece como objeto de uma ence-
nação típica da fantasia masculina, senão para experimentar 
aquilo que subsistiria de gozo não dominado por essa fantasia. 
A questão que o masoquista põe à prova em sua prática é a 
de saber o quê experimenta o corpo do qual o outro goza, a gol-
pes de chicote ou de significantes: este corpo goza também? E 
goza para além daquilo que lhe é destinado pelo instrumento 
que o marca? Sim, responde o masoquista. Mas este gozo que 
ele atesta não é, evidentemente, transmissível à sua parceira, a 
qual ocupa por sua vez a posição habitualmente atribuída ao 
homem, isto é, a posição de Aquiles em face da tartaruga. O 
gozo do Outro, se sustentado por um ponto de vista subjetivo, 
permanece, pois, impossível do ponto de vista objetivo: a não-
relação sexual é, assim, verificada. 

Pode parecer paradoxal que abordemos o campo do gozo 
feminino pelo viés da perversão masculina. Esse desvio nos é im-
posto, entretanto, pelo fato de que, deste gozo do corpo — 
no sentido subjetivo do genitivo — as mulheres nada nos dizem, 
como Lacan não cessa de sublinhar com um despeito não camu-
flado. A falta de revelações provenientes da boca das próprias 
mulheres, só resta voltarmo-nos para o discurso do perverso, que 
nos propõe uma espécie de caricatura do gozo feminino. De 
resto, vai-se notar que a primeira vez que Lacan abordou esta 
questão do gozo do corpo, foi pelo viés do gozo do escravo que 
a situou (17). Ele formula, aliás, em Télévision, este enunciado 
de princípio: " . . . se o homem quer A mulher, ele só a alcança 
ao encalhar no campo da perversão" (18). Se o homem atinge A 
mulher, este alcance permanece, então, um fracasso, já que se 
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baseia numa simples permuta de posições. O fato de que o 
masoquista se faça de Outro, ou se faça de Mulher, não institui, 
no entanto, a relação sexual (19). 

Este parentesco entre o objetivo da posição perversa — 
especialmente a do masoquista — e a posição subjetiva feminina 
no gozo esclarece o mal-entendido da psicanálise pós-freudiana em 
torno da noção de um masoquismo propriamente feminino. Como 
se as mulheres gostassem particularmente de sofrer e de ser hu-
milhadas! Esta idéia, comumente recebida por um bom número 
de psicanalistas, não pode em caso algum ser mantida como uma 
concepção do próprio Freud. Este cita, sim, o "masoquismo fe-
minino" como uma das três formas do masoquismo, mas o faz 
no contexto de um raciocínio que deve ser resgatado. Assim, o 
masoquismo se apresenta, segundo Freud, "como modo de exci-
tação sexual, como expressão do ser da mulher, e como norma 
do comportamento na existência (behaviour). Em função disso, 
pode-se distinguir um masoquismo erógeno, um masoquismo fe-
minino e um masoquismo moral" (20). Mas é preciso notar que, 
como em "Uma Criança é Espancada", é à análise da fantasia 
preversa que Freud se refere. E no cenário perverso do maso-
quismo que ele observa uma "expressão do ser da mulher", e 
não no comportamento da mulher que ele encontra uma ex-
pressão do ser do masoquista. A posição subjetiva do maso-
quista na sua fantasia é com efeito uma "posição característica 
da feminilidade", diz Freud, razão pela qual ele diz ter no-
meado como "masoquismo feminino" este tipo de masoquismo. 
Não se trata, pois, no espírito de Freud, de afirmar que as mu-
lheres encontrariam o seu prazer na dor — idéia da qual se 
encontrará o desenvolvimento numa Hélène Deutsch ou numa 
Jeanne Lampl de Groot — mas antes de observar em quê o 
homem masoquista manifesta alguma coisa da ordem de uma 
posição feminina: é sua posição de sujeito que é feminina, e não 
o imbricamento da dor no prazer. O sentido da expressão "ma-
soquismo feminino" não é pois que a mulher seja masoquista, 
mas sim que o masoquista é mulher ou se esforça para sê-lo. 

A partir desse reordenamento, que distinção colocar entre 
as duas formas de clivagem em que implicam, respectivamente, 
a posição perversa e a posição feminina? Em ambos os casos, o 
sujeito se vê dividido entre duas vertentes: uma onde a cas-
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Iração é reconhecida e subjetivada, e outra onde ela não é nem 
reconhecida nem subjetivada. Em quê o não-reconhecimento (a 
negação) da castração no perverso difere, no entanto, da sua não-
subjetivação (o não-todo) numa mulher? Esta questão remete 
à de saber qual a distinção lógica que separa as duas partes do 
quadro lacaniano da sexuação. Este quadro nos mostra, de fato, 
que de um lado a clivagem se efetua entre o assujeitamento 
à castração (Vx. í>x) e a negação da castração (Hjí.^Tx), ao 
passo que do outro se opera entre a afirmação de um não-assu-
jeitamento parcial (vx.3>x) e a negação da negação da castração 
(3x . $ x.). A posição masoquista, não importa o que tenha em 
comum em seu objetivo com a posição feminina, fica, então, dis-
tinta desta: ela é apenas a sua caricatura. Esta diferença aparece 
melhor se destacamos que o perverso acredita no Outro, no 
gozo subjetivo do Outro, ao passo que a mulher não tem que 
crer nisso — ela simplesmente se encontra no lugar onde a 
questão do Outro se coloca. Para o masoquista, a barra nunca é 
verdadeiramente inscrita sobre o Outro, e é preciso, por conse-
guinte, reencenar para sempre a situação em que o Outro re-
cebe esta marca de seu parceiro. Enquanto o que uma mulher 
testemunha é bem o caráter irremovível desta barra, isto é, a 
impossível subjetivação do corpo como Outro. O perverso parece 
poder deslizar pela pele desse corpo Outro como uma mão numa 
luva; quanto às mulheres, estas não cessam de dizer que o 
corpo não lhes cai como uma luva, que ele lhes é Outro, também 
a elas, e que o gozo que aí se pode produzir lhes permanece 
estranho e não subjetivável. Daí a angústia da despersonalização 
— ou, para empregar o termo que nos parece pertinente aqui-
de dessubjetivação — que invade uma mulher quando lhe acon-
tece, não se sabe porque, de experimentar esse gozo. Pois como 
sujeito, ela só pode dizer e subjetivar sua relação a $ e não ao 
corpo como tal. 

O discurso místico de uma Santa Tereza D'Ávila, quando 
ela diz ser "transportada", "perdida", aprisionada por um "rapto" 
irresistível, não é, sem dúvida, menos caricatural do que o ce-
nário masoquista. Levada a este ponto de dessubjetivação, uma 
mulher não tem mais outro ponto de referência se não se di-
rigir a Deus; ao Ser supremo que se situaria para além de <í> x. 
Este apelo a Deus — que, no caso de Tereza D'Ávila, encon-
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tra resposta — permite compreender esta fórmula de Télévision, 
equivalente àquela segundo a qual "o homem só atinge A mu-
lher ao encalhar no campo da perversão": "Uma mulher só en-
contra O homem na psicose". Aplicado a Tereza D'Ávila, este 
enunciado faria ressaltar a função que a religião exerceu para 
ela: função de sintoma permitindo conter, com um certo êxito, 
uma psicose da qual ela dá todos os sinais. Mas é-nos preciso 
aqui retomar por inteiro a passagem de Télévision onde esta 
fórmula é introduzida: " . . . uma mulher só encontra O homem 
na psicose. Coloquemos este axioma, não que o homem não 
ex-sista, o que é o caso dA mulher, mas de que uma mulher se 
o proíbe, não por ser o Outro, mas por que "não há Outro 
do Outro" , como digo. Assim o universal do que elas desejam 
é loucura: todas as mulheres são loucas, como se diz. É por 
isso mesmo que elas são não-todas, isto é, não de todo loucas, 
mas antes acomodadoras: a ponto de não haver limites para as 
concessões que cada uma delas faz a um homem: seu corpo, 
sua alma, seus bens" (21). Ao apelo que surge em S($.) — ou 
seja, o apelo a um parceiro para o gozo do corpo — uma mu-
lher, em geral, se abstém de responder. Salvo no caso da psi-
cose, uma mulher não encontra Deus nem o super-homem: ela 
se o proíbe, diz Lacan, ela renuncia a que haja um Outro do 
Outro que ela própria encarna. 

Esta função de interdição imposta ao Homem já havia sido 
notada em Freud como o elemento chave da vida amorosa femi-
nina (22). Se as mulheres renunciam assim ao Homem, com H 
maiúsculo, é para preservar em suma sua posição de sujeito, 
para não escorregar pela rampa da dessubjetivação (o que Freud 
aponta como sujeição sexual) (23). Elas se mostram prontas a 
tudo, a fim de que seu homem permaneça um homem, e não 
seja O Homem. Isso as conduz, afinal, a dar suporte à fantasia 
masculina e a abraçar a dominação fálica. Daí a seqüência do 
texto de Télévision-. "Ela se presta à perversão que eu considero 
como a dO Homem. O que a conduz à mascarada que se sabe, 
e que não é a mentira que os ingratos, por aderirem aO Ho-
mem, lhe imputam" (24). 

Qual a importância dessa reviravolta na posição feminina? 
Ela significa que se o gozo sexual faz ratear o gozo do corpo do 
Outro, as mulheres estão bem situadas para saber que seria pior 
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se este não rateasse. O gozo sexual, por ser antes de tudo gozo 
do significante, implica sem dúvida numa penosa disjunção en-
tre o sujeito e o corpo, mas o sujeito pelo menos encontra aí 
um lugar que o gozo do corpo se arriscaria a abolir. É normal 
que uma mulher insista em preservar sua divisão e correlativa-
mente insista na castração do homem, já que esta é a condição 
de sua subjetividade de mulher. Fazendo isso, ela se presta à 
mascarada, faz-se de Outro, que não existe, e permite ao homem 
não reconhecer o objeto de sua fantasia. Assim, "fazer-se de 
Outro" definiria melhor a posição feminina, como "fazer-se de 
homem" especifica a posição histérica. Finalmente, espera-se de 
uma mulher que ela colabore para que não haja relação sexual, 
senão na aparência, porque ela sabe que se os homens não fos-
sem castrados e as mulheres divididas, se a relação sexual fosse 
possível, seria a catástrofe subjetiva. 
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capítulo 14 

O Amor e a Mulher 

Nas reflexões que propusemos sobre a dialética dos dois gozos 
— do significante e do corpo — deixamos em suspenso um ter-
mo que convém agora localizar, ainda mais por se tratar de um 
termo essencial ao desenvolvimento do Seminário Mais, Ainda: 
o amor. Qual é o lugar, a função e a natureza do amor na rela-
ção claudicante entre o sujeito e a sexualidade? Como se insere 
ele entre os termos já observados, o desejo, o gozo e o prazer? 
Enfim, por que o amor teria um estatuto privilegiado, a se crer 
em Freud, na problemática da feminilidade? É por via desta 
última interrogação que vamos abordar o problema. 

Se a divisão do gozo entre gozo do significante (ou do falo) 
e gozo do corpo (ou do Outro) recobre aquela que a linguagem 
instaura entre o sujeito e o corpo e se, por outro lado, a posição 
feminina consiste em ser não-toda submetida à lei fálica, e por-
tanto não-toda demarcada pelo gozo do significante, deve-se de-
duzir daí que o destino de uma mulher é ser não-toda sujeito. 
Não-toda sujeito significa que uma mulher é não-toda determi-
nada por seu inconsciente. Vamos medir o alcance desta conclu-
são. A exemplo de Mestre Eckhart, que sustentava que a mulher 
não tem alma, seria o analista conduzido por Lacan a dizer que 
a mulher não tem inconsciente? Digamos, não que elas não o 
tenham, mas que ele lhes falte — com a conseqüência imediata 
de que elas o re-demandem. Que o gozo do Outro — no sentido 
subjetivo do genitivo — seja insubjetivável, como sublinhamos, 
permite, com efeito, dar novo esclarecimento à demanda femi-

247 
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nina que Freud interpretava como inveja do pênis. O que uma 
mulher demanda é subjetivar essa parte insubjetivável de si pró-
pria que representa o seu corpo. A quem demandá-lo? senão ao 
psicanalista, isto é, àquele cuja função consiste em tomar como 
parceiro o sujeito, o sujeito do inconsciente. Pois o que quer uma 
mulher, em última instância, é receber um suplemento de incons-
ciente — este suplemento que lhe permitiria existir como sujeito 
lá onde ela é apenas um corpo que goza. Tal é, nos parece, a 
leitura a ser feita da passagem, um tanto enigmática, do Semi-
nário Mais, Ainda, que reproduzimos: " . . . se a libido é apenas 
masculina, a querida mulher, não é senão de lá onde ela é toda, 
quer dizer, lá. de onde o homem a vê, não é senão de lá que 
a querida mulher pode ter um inconsciente. E de que lhe serve 
isso? Isso lhe serve, como todo mundo sabe, para fazer falar 
o ser falante, aqui reduzido ao homem, quer dizer — não sei 
se vocês chegaram a notar na teoria analítica — a só existir 
como mãe. Ela tem efeitos de inconsciente, mas o inconsciente 
dela — no limite em que ela não é responsável pelo inconsciente 
de todo mundo, quer dizer, no ponto em que o Outro com o 
qual ela tem a ver, o grande Outro, faz com que ela não saiba 
nada, porque ele, o Outro, sabe tão menos que é muito difícil 
sustentar sua existência — esse inconsciente, o que dizer dele? 
— senão sustentando com Freud que ele não é a sua parte 
boa." (1). 

Uma mulher só tem inconsciente "de lá onde ela é toda" e 
só de lá, portanto, somente na medida em que ela se alinha na 
fórmula do todo, do universo masculino, onde V x . ^ x : para todo 
sujeito vale a lei da castração. As mulheres não seriam, pois, 
sujeitos de um inconsciente a não ser na medida em que se defi-
nissem como castradas, isto é, na medida em que se vissem elas 
próprias na posição em que os homens as colocam. Vamos con-
cluir disso que a divisão feminina — que Lacan escreve pela 
barra que coloca sobre o A de A mulher — é constitutiva de 
uma outra clivagem que não a do sujeito do inconsciente 
O A significa que uma mulher é dividida entre aquilo que ela 
é enquanto sujeito por um lado, e o que ela é enquanto não-
sujeito, até mesmo como não-subjetivável, por outro lado. Ora, 
a psicanálise só pode se dirigir ao sujeito do inconsciente. Re-
sulta daí, logicamente, que uma mulher revela ser não-toda ana-
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lisável, já que é não-toda sujeito. Essa constatação é tanto mais 
aborrecida quanto, a menos que seja histérica — caso em que, 
justamente, uma mulher se faz de homem — uma mulher obje-
tiva precisamente ser reconhecida enquanto mulher, isto é, fazer 
reconhecer a existência de um sujeito feminino. Vê-se quanta 
sutileza é necessária à análise de uma mulher. Qual poderá ser, 
com efeito, a resposta do analista à demanda feminina? Ela só 
pode consistir num convite a deixar falar o "ser falante", ou 
seja, a deixar falar o homem — ou, pelo menos, o fálico — na 
mulher em questão. A análise não deixaria, então, à uma mulher, 
existência possível — entendamos: existência de sujeito de um 
inconsciente — senão como homem ou como mãe? Eis ao quê 
ela se resumiria, se Lacan não indicasse, pelo termo que ele es-
creve como S(A), que o próprio inconsciente é não-todo e que, 
por conseguinte, a resposta do analista não pode ser toda fálica. 
Lacan, nesse ponto, se destaca sutilmente da posição freudiana. 
O sujeito não está, certamente, filiado ao inconsciente senão na 
medida em que ele é representado pela metáfora do falo. Mas 
o significante S ( A ) introduzido por Lacan e que inscreve o não-
todo divisor da posição feminina não é, como o falo, o signifi-
cante que representa o sujeito, Si, mas o outro, S2, o outro sig-
nificante da fórmula "um significante representa o sujeito para 
outro significante". S(A) é o significante para o qual todos os 
outros significantes representam o sujeito. 

Neste "para o qual" se inaugura a dimensão que Freud de-
signava como o "tornar-se mulher". Mas como compreendê-lo? 
Este significante outro só pode, com efeito, estar sempre em fuga 
diante do primeiro, e permanecer assim perpetuamente, como 
que no horizonte da cadeia onde se realiza o primado fálico. E 
o diálogo entre analista e analisando se arrisca a reproduzir a 
perseguição de Aquiles à tartaruga: a cada vez em que Aquiles-o 
analista opera, a cada vez em que a interpretação faz existir o 
sujeito, a tartaruga-analisando dá um pequeno passo que, para 
jogar com o equívoco, significa um pequeno não-todo*. A cada 

* Há nessa frase um jogo de palavras entre as expressões un petit pas 
(um pequeno passo) e un petit pas-tout (um pequeno não-todo), jogando 
com o duplo sentido de pas: passo e partícula empregada para a formação 
do negativo. (N. da T . ) 
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vez em que é reconhecida, a "querida mulher", como diz Lacan, 
escapa. Eis porque a análise de uma mulher comporta, de ma-
neira toda especial, uma interrogação sobre o fim da análise: 
quanto mais o dispositivo analítico funciona, mais ela quer dele 
"mais, ainda". Eis também porque a problemática da transfe-
rência assume aí, regularmente, um aspecto agudo: especialmente 
quando a situação põe face a face uma mulher e um analista 
homem. Pois é nesta situação que a relação amorosa que se esta-
belece na análise exige absolutamente que a transferência seja 
demarcada como revelação da verdade do amor. 

Para demarcar o lugar e a função que Lacan atribui ao 
amor, convém observar que o Seminário Mais, Ainda, em seu de-
senvolvimento geral, se articula sobre a distinção entre dois re-
gistros: por um lado, o registro do gozo e do significante, e por 
outro, o do amor e do semblante. Essas duas vertentes são dis-
tintas, e no entanto ligadas indissoluvelmente. Lacan dá assim 
a entender, desde a primeira lição do Seminário, que é a falha 
que marca o registro do gozo, ou seja, da não-existência do Outro 
sexuado como tal é que parte a demanda de amor. E ele acres-
centa imediatamente que " O amor, certamente, faz signo, e ele 
é sempre recíproco" (2). Basta este enunciado para que a se-
paração entre os dois registros seja demarcada e para que se 
observe como o amor procura realizar o encontro que, pelo lado 
do gozo, se verifica impossível. Se o gozo está ligado ao signifi-
cante, o amor, este depende do signo: distinção essencial que 
exigirá de Lacan, ao longo de todo o Seminário, interrogar a 
natureza do significante e, mais precisamente, perguntar-se o 
quê, no registro do significante, pode "fazer signo". Daí suas 
numerosas reflexões sobre a função do significante-mestre e sobre 
as relações entre o significante e a letra, que vão colorir seu 
desenvolvimento. Por outro lado, o amor é colocado como recí-
proco, ao passo que o gozo — já o sublinhamos — é por defi-
nição não-recíproco: os dois sentidos que pode receber o geni-
tivo da expressão "gozo do Outro" não se recobrem. Isso quer 
dizer que a relação colocada no amor poderia remediar a ausên-
cia de relação sexual que se revela no gozo? Veremos que se 
o amor visa efetivamente suprir a falta de relação sexual, a rela-
ção que ele estabelece não é, no entanto, "sexual", e isso por 
duas razões. A primeira é que a relação amorosa não trata da 
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relação de um sujeito a um corpo, mas sim a de um sujeito a 
outro sujeito; a segunda é que o amor é fundamentalmente asse-
xuado: "quando se ama, não se trata de sexo", diz Lacan. 

Poderíamos nos surpreender com o fato de que o desenvol-
vimento de Mais, Ainda não incluir nenhuma referência ao Fedro 
de Platão, cuja leitura paralela, no entanto, acompanha mara-
vilhosamente as reflexões de Lacan. De que se trata, com efeito, 
no Fedro, senão de um questionamento sobre a conjunção do 
amor e do discurso — sob os dois aspectos da fala e da escrita 
— do amor e do semblante, a aliança entre esses dois termos 
acabando por encontrar sua razão numa ética do Bem-dizer. A 
concepção do amor que Sócrates expõe aí não coincide, certa-
mente, com a de Lacan, mas seu desenvolvimento manifesta mais 
de uma convergência com a elaboração deste último. A tese essen-
cial desse diálogo de Platão é a seguinte: se se quer interrogar 
o que é o amor, trata-se de bem falar. Ora, a que se liga o fato 
de "bem fa lar"? À posição que o sujeito deve ocupar na fala, 
responde Sócrates. À falta de bem falar, isto é, à falta de estar 
presente como sujeito em seu discurso, o sujeito só pode faltar 
à natureza do amor; esse fracasso leva à mentira e ao engano, 
torna-se uma falta da qual nada mais resta senão carregar a 
culpa. 

Esta demonstração se opera em quatro tempos. O primeiro 
é aquele a que chamaremos o tempo do discurso falso. Fedro 
desafia Sócrates a fazer um discurso melhor do que o de Lísias, 
orador de renome, que fez o elogio do desejo assujeitado, sus-
tentando que se deve atribuir seus favores àquele que não ama, 
mais do que àquele que ama. Sócrates inicia assim um primeiro 
discurso onde desenvolve a idéia de que o homem amoroso é 
mais doente, e portanto mais sensível do que o que não ama. Mas 
ele não consegue levar o discurso até o fim; interrompe-se bem 
no meio de seu desenvolvimento, com vontade de fugir, tama-
nha a vergonha que sente de suas próprias palavras. Uma voz, 
no entanto, o faz deter-se, impede-o de se esquivar e intima-o 
a fazer penitência por esse mau discurso. Abre-se então o segun-
do tempo do diálogo, o da expiação da falta. Sócrates descobre 
que seu sentimento de culpa provém de uma falta com relação 
ao próprio discurso que sustentou, e se obriga a fazer uma retra-
tação, onde faz o elogio do amor. Ele maldisse, e vai agora es-
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forçar-se por bem-dizer, o que implica, em primeiro lugar, em 
rejeitar a ilusão de mestria que Lísias estende da composição 
do discurso à própria relação amorosa. Num terceiro tempo, Só-
crates empreende a elaboração de um novo discurso sobre o 
amor cuja tese é oposta àquela que havia sustentado inicialmente. 
Não vamos nos estender aqui sobre o desenvolvimento desta ex-
posição, que certamente mereceria alguns comentários, especial-
mente quanto à concepção da verdade formulada por Sócrates 
(ele pensa que esta se pode dizer toda), ou quanto ao papel pri-
vilegiado que atribui à Beleza no desencadeamento daquilo a 
que chama "a onda do desejo". Destaquemos apenas que a idéia 
do amor a que chega o discurso é a do amor narcísico: "em seu 
amante, assim como num espelho, é a si mesmo que ele vê" (3). 
Em conclusão, ele ressalta que não há verdade acessível a res-
peito do amor, senão ao preço de um bem-dizer. É preciso, pois, 
questionar o quê caracteriza o fato de se falar ou escrever de 
maneira bela (4), e formular as condições às quais deve atender 
o discurso que tem por fim dizer não o verossímil, mas o ver-
dadeiro, o discurso que não visa persuadir, mas sim levar à 
descoberta de um saber. Tal é o objeto do quarto tempo desse 
diálogo, onde Sócrates, definindo-se como detentor de umã "es-
pécie divina do amor", introduz um novo desenvolvimento. Pro-
põe-se, com efeito, a revelar a verdadeira natureza do amor de 
que se tratava em seu segundo discurso. Ele o situa para além 
da relação narcísica que liga os amantes, pois que é o amor do 
próprio discurso (5). Daí se segue toda uma discussão sobre o 
quê distingue a retórica da dialética; dela resulta que, para Sócra-
tes, não há retórica que valha — isto é, que sustente uma relação 
à verdade — sem dialética: em outras palavras, não há bem-
dizer que não se apóie sobre um saber quanto ao objeto do dis-
curso. Encontraremos aí as duas vertentes lacanianas do signifi-
cante e do objeto. 

A trajetória do Fedro permite esclarecer e ordenar as refle-
xões sobre o amor que Lacan dispersa por seu Seminário Mais, 
Ainda. Pois as três vertentes do amor que Sócrates distingue 
aí têm estreita relação com os registros que o próprio Lacan 
separa em sua abordagem, ou antes, suas abordagens da questão. 
Correspondem às três categorias do real, do simbólico e do ima-
ginário. Do lado do imaginário, o amor se manifesta como amor 
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narcísico, relação especular na qual o amante ama a imagem de 
si mesmo que o outro lhe devolve como um espelho, relação que 
é, ela própria, comandada pelo laço do amado com os deuses 
e o mundo das idéias. No plano simbólico, o amor dos belos 
discursos se divide ele mesmo em dois planos opostos: por um 
lado, o amor do discurso, tal como o praticam os sofistas ou os 
logógrafos, e que não é senão 0 amor do significante-mestre, 
quer dizer, do significante enquanto imperativo de unidade: co-
locado em posição mestra, o significante aqui ordena unificar, 
tornar semelhantes, na arte da controvérsia, coisas que são, no 
entanto, opostas (6). Por outro lado, o amor do discurso que 
Sócrates reivindica não é amor do significante senão na medida 
em que este lhe permite delimitar um objeto, uma realidade que 
escapa às assimilações e confusões operadas pelo significante-
mestre (7). Através disso se revela uma função real do amor onde 
o Um visado não é o da unificação cara aos sofistas, mas o Um 
da diferença, da unidade à qual o estatuto do objeto se funde. 

Esta triplicidade se reencontra em Lacan: ao longo do Se-
minário Mais, Ainda, é bem nessas três vertentes do imaginário 
da identificação, do simbólico do significante-mestre e do real 
do objeto que ele tenta situar o amor e o semblante que rege 
seu processo. Pois em cada um desses três registros — imagi-
nário, simbólico e real — o amor visa o Outro mas nunca atinge 
senão um semblante ao qual tenta dar consistência. O amor pro-
cura cercar o ser do Outro, cuja divisão do gozo revelou a falha. 
Por essa exigência do ser, ele é ligado à ontologia, observa Lacan 
(8). Mas deste ser, o amor, de fato, não realiza nunca senão um 
semblante de ser. 

É no plano imaginário que este movimento parece ser mais 
manifesto. Nesse nível, o amor se confunde com a identificação 
ao semelhante. E, como Lacan ilustra com seu apólogo da peri-
quita apaixonada por Picasso (9), essa identificação só se man-
tém na medida em que "o hábito promove o movimento", isto 
é, na medida em que a imagem do outro nos faz esperar que 
ela abrigue um conteúdo consistente. Como sabem os criadores 
da moda, supõe-se um belo corpo e — por que não? — um 
belo espírito a uma mulher bem vestida. Mas qual é este con-
teúdo, este ser que faz com que a imagem se sustente? A análise 
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demonstra que ele se reduz ao objeto a, por exemplo, a um olhar 
ou a uma voz, ou seja, a um resto de corpo. A imagem do outro, 
i(a), só faz, assim, recobrir a, com o qual não há união possível, 
pelo menos união sexuada, já que o objeto a é, por essência, 
a-sexuado. 

No plano simbólico, a fala do amor tem igualmente por ob-
jetivo apreender o ser do Outro. Esta fala se analisa essencial-
mente como um "tu é s . . . " ou um "sê. . . " Ela está ligada ao 
funcionamento daquilo que Lacan chama o significante-mestre, 
isto é, o significante enquanto pretendendo dar consistência de 
ser ao sujeito. Lacan escreve assim: " . . . o amor visa o ser, isto 
é, aquilo que, na linguagem, mais escapa — o ser que, por um 
pouco mais, ia ser, ou, o ser que, justamente por ser, fez surpresa. 
E pude acrescentar que esse ser está talvez muito próximo do 
significante sê-lo*, é talvez o ser no comando, e que aí há o 
mais estranho dos logros. Não é também para nos comandar que 
interrogamos no que é que o signo se distingue do significante?" 
(10). O significante-mestre advém aqui, então, no plano simbó-
lico, ao mesmo lugar de semblante que é ocupado pelo hábito 
ao nível imaginário. A palavra de amor isola um significante 
que seria suposto designar o ser do amado, o ser que ele seria 
antes de todo discurso onde se aliena como sujeito; mas crer 
que um significante possa dar consistência a um ser pré-discur-
sivo significa, precisamente, ser vítima da ilusão produzida pelo 
significante-mestre, e não reconhecer o fato de que é uma pro-
priedade do significante o sugerir que haja ser. Esse não-reconhe-
cimento se baseia numa confusão: aquela que toma um signifi-
cante (que só faz representar um sujeito para outro significante) 
por um signo (que é signo de alguma coisa, e portanto suporta 
um ser). O ser foge do significante que não tem, jamais, senão 
efeitos de significado. Daí o paradoxo inerente à questão funda-
mental do falesser:** "Quem ou o que sou?" Toda resposta a 
essa pergunta, urdida a partir do significante, só pode aumentar 

* Ver nota da p. 217. (N. da T.) 
** Em francês: parlêtre. Utilizamos na tradução o termo cunhado por 
MDMagno. (N. da T . ) 
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meu des-ser e tornar ainda mais imperativa a questão do meu ser. 
Seria preciso me ser,* mas não sou ali onde falo. 

A exigência da fala de amor se vê, portanto, ela própria 
condenada à infinitude, só podendo ratear indefinidamente o 
ser do Outro. Nesse ratear, entretanto, algo vem à luz, que não 
é nem uma coisa nem um ser, mas sim um sujeito. A experiên-
cia analítica do amor de transferência permite assim revelar uma 
outra verdade do amor que não a do objetivo do ser. Se o amor 
supre a relação sexual, isso não é definitivamente pelo estabe-
lecimento de uma relação ao ser do Outro, como parece, mas 
por uma relação de sujeito a sujeito. O fim da quarta lição do 
Seminário Mais, Ainda inclui, nesse sentido, uma redefinição da 
natureza do significante-mestre a partir da experiência analítica. 
Lacan adianta ali que é falso, em última instância, acreditar que 
o signo seja simplesmente signo de alguma coisa. A fumaça não 
é apenas o signo do fogo; ela é também, e antes de tudo, signo 
do fumante, em outras palavras, signo de um sujeito: "O signo 
não é portanto signo de alguma coisa, mas de um efeito que é 
aquilo que se supõe, enquanto tal, de um funcionamento do 
significante. Este efeito é o que Freud nos ensina, e que é o 
ponto de partida do discurso analítico, isto é, o sujeito" (11). 
Em conseqüência, o amor deve ser ele também redefinido, não 
mais como visada do ser, mas como visada do sujeito: "No amor, 
o que se visa, é o sujeito como tal, enquanto suposto a uma 
frase articulada, a algo que se ordena ou pode se ordenar por 
uma vida inteira" (12). É o amor de transferência que impõe 
essa divisão, já que ele demonstra que o analisando não se ena-
mora de seu analista — e nesse ponto nem Lacan nem Freud 
deixam de dizer que se trata de amor verdadeiro — senão por-
que supõe um sujeito ao saber que se refere a ele. 

Assim, à impossível conjunção do sujeito e do corpo que 
se verifica no gozo, o amor vem em suplência mudando os ter-
mos da relação. A relação de sujeito a sujeito que ele estabelece 
tem por cópula o saber que cada um supõe ao outro — saber 
que incide sobre o que eu sou quando me dirijo ao outro. A re-
ciprocidade suposta ao amor constitui aqui um problema: se cada 

* No original: M'être, que soa como maitre, mestre. (N. da T.) 
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um supõe ao outro um saber inconsciente, e a este saber um 
sujeito, nada diz que esses dois saberes e esses dois inconscien-
tes se recubram, que façam Um. Isso acontece, mas pontualmen-
te (13). A palavra de amor tende a fazer dessa contingência uma 
necessidade: porque acontece, pontualmente, à relação ao Outro 
cessar de não se escrever, seria preciso que ela não cessasse de 
se escrever, que se escrevesse mais e mais, s e m p r e . . . 

Esta dialética do amor, ao nível simbólico, é tanto mais 
sensível ao sujeito que reivindica a posição feminina na sexua-
ção, na medida em que a relação de sujeito a sujeito, e de saber 
inconsciente a saber inconsciente, seria suscetível de atender à 
demanda feminina que caracterizamos como a de se fazer dotar 
de um suplemento de inconsciente, suplemento que a faria sujeito 
lá, precisamente, onde ela não o é. Não é de se admirar que as 
mulheres questionem sistematicamente o amor, nem que elas 
o demandem de seu interlocutor. É preciso amá-las e lhes dizer 
isto, menos por uma exigência narcísica do que por causa dessa 
defecção subjetiva pela qual elas são marcadas enquanto mulhe-
res. Se querem ser amadas, não é porque esse anseio tenha a ver 
com uma passividade natural, como acreditava Freud, mas por-
que querem ser feitas sujeitos lá onde o significante as abandona. 
O fato de que amor, para algumas, seja uma condição necessária 
para poder gozar sexualmente de seu parceiro pode se compreen-
der a partir daí, no sentido em que o gozo sexual, diferentemente 
do gozo do corpo, se refere precisamente ao sujeito. 

Mas o movimento do amor não produz apenas seus efeitos 
no plano imaginário e no plano simbólico: deve também ser 
situado ao nível do real. Nesse terceiro nível, ele assume lugar c 
função com relação à antinomia fundamental que o inconsciente 
faz emergir entre o desejo e o gozo. Desta antinomia poderíamos 
adiantar uma fórmula, dizendo que se o desejo é sempre desejo 
do Outro o gozo nunca é gozo do Outro (a não ser por acidente). 
Deve-se ainda precisar que não se trata do mesmo Outro nos 
dois casos. O desejo põe em jogo a relação do sujeito ao Outro 
simbólico, ou seja, um outro sem substância, puro lugar do signi-
ficante onde a fala do sujeito encontra seu fundamento; en-
quanto que no gozo é o corpo do Outro real que é convocado, 
e falhado, ficando a relação reduzida ao laço estabelecido pela 
fantasia entre o sujeito e o objeto a. Essa oscilação do sujeito 
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entre a existência de um Outro puramente simbólico e desen-
carnado no desejo, e a inexistência de um Outro como corpo 
no gozo, abre uma brecha onde é tragado o amor real. Nesse 
nível, o amor se dirige ao ser. Ele é eleição de um ser no qual 
o desejo e o gozo encontrariam sua continuidade, quer dizer, 
um ser com relação ao qual o desejo não funcionaria mais como 
barreira contra o gozo. Este ser, no entanto, permanece impegá-
vel, como em fuga perpétua. Nesse deslizamento por onde escapa 
o ser, um obstáculo constitui ao mesmo tempo limite e apoio aos 
objetivos do amor: o que Lacan chama "o (a)muro"*. Esse termo 
equívoco se decompõe facilmente: por um lado, o objeto a, e 
por outro, o muro que esse objeto levanta diante da apreensão 
do ser. Ao nível do real, o amor se reduz então, sem o saber, 
à relação com o objeto da fantasia. E o que faz, aliás, a função 
mortal do amor e sua capacidade de se transformar em ódio. 
Com efeito, ao chocar-se contra o (a)muro, o sujeito vê aumen-
tar sua exasperação, pois, do ser do amado(a) nunca obtém mais 
do que alguns signos ou alguns restos. Como, então, melhor 
capturá-lo senão reduzindo-o a estado de cadáver, ou bem devo-
rando-o, ingurgitando-o realmente? Como melhor possuir o ama-
do senão perdendo-o? As últimas linhas do Seminário Mais, Ainda 
abrem essa perspectiva pouco animadora onde o amor se reúne 
à pulsão de morte naquilo que ela tem de mais destrutivo. 

Esta conjunção do amor e da morte é sem dúvida inerente 
à paixão. Esta comporta um élan em direção ao parceiro que 
não se detém, certamente, no limite daquilo que seria "querer 
o seu bem". Neste nível do real, o amor vai, ao contrário, até 
a morte do parceiro, podendo se escrever sua fórmula nesses ter-
mos: ter o seu ser, mesmo que ele não deva ser mais. Eis porque 
se pode opor a dialética real do amor à sua dialética simbólica. 
Se esta última se exprime, na fala do amor, pelo voto de que 
isso dure para sempre, de que isso não cesse mais de se escre-
ver, o que se produz ao nível do real culmina, ao contrário, num: 
é preciso que isso cesse. O filme japonês O Império dos Sentidos 
ilustrou esse movimento de modo cativante. Poderíamos aproxi-
mar dele a maneira pela qual Lacan, em Mais, Ainda, situa a ori-

* No original: l'(a)mur, em lugar de Vamour. o amor. (N. da T . ) 
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gem do amor, quando diz que o amor é "miam-miam", que ele 
parte do ventre. 

Essas poucas reflexões dão a perceber a complexidade da-
quilo que se nomeia por uma só palavra, o amor, e sua função 
na sexualidade. Seus três objetivos, ou as três formas do sem-
blante sobre as quais ele se fixa — a imagem, o sujeito e o ser 
— se situam em registros diferentes e não apresentam continui-
dade alguma. Esta dispersão deixa o campo livre para a varie-
dade dos amores. Mas talvez um projeto comum atravesse, ainda 
assim, esses três planos. Lacan adianta, em Mais, Ainda, que 
"quando se ama, não se trata de sexo". Esta fórmula não nos 
parece poder se reduzir à constatação de que a sexuação, mas-
culina ou feminina, do ser amado é acessória no movimento do 
amor. Parece-nos — e as formulações ulteriores do Seminário 
de Lacan o confirmam — que essa afirmação deve ser entendida 
da maneira mais ampla, no sentido em que o amor comporta, por 
essência, o projeto de fazer malograr o sexo. O amor, em suma, 
diz não à sexualidade enquanto determinada pelo sentido sexual 
inconsciente. Que este exclua estritamente que possa haver rela-
ção sexual, é o que o amor não pára de contestar. Seu fracasso 
em sustentar essa contestação, pelo menos a longo prazo, diante 
da prova do real, é secundário com relação à mensagem da qual 
ele é o portador. Insucesso do inconsciente (14), o amor se funda 
num encontro, e num encontro bem-sucedido, para sustentar que 
é possível — e portanto, necessário — fazer fracassar o desejo 
inconsciente cuja lei - é o encontro sempre faltoso. Por sua natu-
reza, o amor tende a se colocar para além da repetição: ele seria 
aquilo que não rateia. A experiência da análise, como a tradição 
literária, prova que este êxito não é necessariamente aquilo que 
o sujeito deseja, que ele é às vezes uma provação maior do que 
o fracasso que o inconsciente nos impõe. Mas a lei do inconscien-
te diz tudo? 

Esta pergunta conduz a retomar nossas reflexões, na preo-
cupação de verificar se há um bem-dizer possível sobre o amor. 
Vai-se convir que falar de amor é a coisa mais difícil que existe, 
se se quer colocar aí um pouco de rigor. O próprio Lacan, desde 
o começo da segunda lição do Mais, Ainda, se defende de tal 
projeto: " . . . o que eu digo do amor é certamente que não se 
pode falar dele. Fale-me de amor — cançãozinha!" (15). Dessa 
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impossibilidade, Lacan dá mesmo a razão, colocando ao longo 
de seu Seminário dois enunciados absolutamente contraditórios 
e no entanto verdadeiros, ambos. Com efeito, se "o amor se 
dirige ao saber", bem parece que, inversamente, o saber sempre 
fracassa ao dirigir-se ao amor, o que o leva a declarar também 
que "o amor não tem nada a ver com o saber". Tentar falar do 
amor arrisca, pois, reduzir-se a dizer qualquer coisa; o princípio 
da não-contradição parece não valer neste assunto. De fato, quan-
do se fala do amor, não se sabe do que se fala e quanto mais 
se fala dele, menos se sabe a seu respeito. Tal é a primeira lição 
a se tirar do Banquete de Platão. O que não é uma razão para 
nos calarmos, como nos aconselharia um Wittgenstein, ainda mais 
porque, como psicanalistas, não cessamos de nos oferecer ao 
amor. 

Enquanto fenômeno, o amor é ao mesmo tempo alguma 
coisa de evidente e alguma coisa de inapreensível. Ele comporta 
uma certeza indiscutível, tanto quanto uma dúvida infinita. Além 
disso, no próprio seio do campo da psicanálise, ele se revela, 
igualmente, ser a condição sem a qual a experiência não é pos-
sível, e a resistência fundamental que ameaça torná-la impos-
sível. Como encontrar uma saída para essas contradições? Ini-
cialmente, distinguindo dois níveis de questionamento, seguindo 
assim o exemplo de Sócrates, tanto no Fedro quanto no Ban-
quete. Tratando-se de amor, deve-se com efeito determinar não 
apenas o que ele é, mas também para que ele serve. Talvez a 
demarcação de seu uso no campo da sexualidade nos permita de-
finir melhor aquilo que ele é. Aliás, no que se refere à sua natu-
reza, não é inconveniente recordar a máxima famosa segundo 
a qual não se experimentaria o amor se já não se tivesse ouvido 
falar nele. Em outras palavras, o amor é inicialmente uma pala-
vra, um significante que produz toda sorte de efeitos de signifi-
cado num registro que se estende, digamos, da bobagem ao assus-
tador. Mas, teria ele um referencial? Nada é mais incerto. 

Como demonstramos, esse referencial seria precisamente 
aquilo que a língua não permite formular, ou seja, a relação 
sexual cuja impossibilidade forma o ponto de umbigo do dis-
curso inconsciente. Mas que não haja relação sexual, como re-
pete Lacan, não quer dizer que a relação sexual não exista. . . 
às vezes; isso significa que é impossível, no dizer, colocar o enun-
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ciado geral: há relação sexual, isto é, uma relação de comple-
mentação de um sexo a outro sexo. Se a fórmula desta impossi-
bilidade é que a relação sexual "não cessa de não se escrever", 
isso não impede — a exceção confirmando a regra — que acon-
teça, ao acaso do encontro, que ela "cesse de não se escrever". 
Nesse sentido o "eu sei, mas mesmo a s s i m . . . " do qual Octave 
Mannoni propôs fazer o paradigma da perversão (16), nos pare-
ceria igualmente apropriado para formular o princípio do amor. 
Sabe-se além disso que, segundo Freud, o amor tem a força de 
restabelecer, entre os amantes, as perversões ou os desejos e 
comportamentos perversos que noutro lugar são recalcados. Ha-
verá aí mais do que um encontro (que pode aliás ser simples-
mente imaginado)? É esse pelo menos o -voto que comportam 
o amor e a declaração de amor: . . .mais! . . .sempre! Em outros 
termos: que a exceção se torne a regra! Mas, aqui, a certeza do 
encontro recai na crença, misturando duas facetas heterogêneas 
do tempo: a do instante e a da duração. Isso também não impli-
ca que este voto fracasse sempre no real, mas sim que, por querer 
fazer lei do que é, essencialmente, fora-da-lei, ele carrega algo 
da ordem de um desafio — o que, novamente, abre uma porta 
para a perversão. 

É além disso com relação à noção de Lei que nos parece 
mais fecundo refletir sobre a problemática do amor e questionar 
sua função com referência à posição feminina. Uma heroína em 
moda, a Carmen de Bizet, declara que "o amor jamais conheceu 
lei". Esta verdade, conhecida em todos os tempos, distingue es-
tritamente o amor da amizade, a qual, inversamente, floresce e 
se alimenta pelo culto à lei. Este tema já era central no célebre 
Banquete de Platão, onde aparece explicitamente no discurso de 
Pausanias, e implicitamente na entrada em cena de Alcebíades. 
O amante, sustenta Pausanias, é o único a ter o privilégio de 
poder transgredir duas leis fundamentais da sociedade atenien-
se: a que rege a escravidão e a que se refere à fé depositada nos 
juramentos. Vamos observar que não são leis quaisquer: são 
aquelas que regem a condição do sujeito e a fé devida à sua pala-
vra. Ao contrário, diz Pausanias, os bem-amados, isto é, os man-
cebos, estes não só estão submetidos à Lei mas também à vigi-
lância policial de seus pedagogos. Daí decorre o desenvolvimento 
perverso de um discurso cuja lógica é a seguinte: já que só os 
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pedagogos podem abordar os maneebos sem empecilhos, nós, os 
amantes, tornemo-nos pedagogos e vamos nos persuadir de que 
é pelo amor ao ensino que nos aproximamos deles. E se, ao fazer 
isso, os amantes enganam o desejo de saber dos jovens, ninguém 
se alarmará por isso, pois "é belo ser enganado" quando isso se 
dá por uma causa nobre. O amante de Pausanias é, pois, um 
fora-da-lei que se serve da lei e a coloca de seu lado. Quanto a 
Alcebíades, sua entrada estrepitosa na casa de Agatão constitui 
por si mesmo uma espécie de escândalo, que é em seguida con-
firmado pela reviravolta que ele impõe às regras que até então 
regiam a assembléia dos convivas. É que Alcebíades é o único 
nesse grupo a sustentar explicitamente uma fala de amor, e não 
um discurso sobre o amor. Por sua boca, o amoroso fala, e esta 
posição o coloca fora-da-lei. Ele não é menos escravo dela — 
tal é, aliás, a razão de sua raiva contra Sócrates, a quem ele gos-
taria de reduzir, por sua vez, à escravidão da dependência 
amorosa. 

É evidente que a posição de fora-da-lei em que se situam 
os amantes não os deixa ao abrigo do constrangimento. Como 
todos sabem, se é o amor, e não o desejo, que faz lei entre os 
amantes, é "coração por coração, dente por dente", ou seja: a 
lei de Talião, a retorsão dual em estado puro. Esta relação com-
plexa do amor à lei — e radicalmente à Lei do desejo articulada 
à proibição do incesto — constitui o tema constante da litera-
tura que aí funda o caráter fatal do amor. Leia-se, por exemplo, 
Tristão e Isolda, Romeu e fulieta ou a Pentesiléia de Kleist, en-
contrar-se-á sempre o mesmo desafio e o mesmo drama. Tristão 
e Isolda vão se amar, embora esta seja a esposa do pai adotivo 
de Tristão: o filtro será mais forte do que a interdição do incesto. 
Quanto a Romeu e Julieta, seu laço indissolúvel se afirma pelo 
desprezo à oposição legendária de suas famílias, os Montecchios 
e os Capuletos. Enfim, a lei divina das Amazonas houve por bem 
proibi-las de escolher seu adversário, e a Rainha Pentesiléia, rei-
vindicando um comando materno, elegerá, mesmo assim, Aquiles. 
Em todos os casos a sorte dos amantes é a mesma: Tristão é 
exilado, Isolda entregue aos leprosos; Romeu é banido; Pentesi-
léia é posta fora-da-lei e rejeitada por sua tribo. Todos e todas 
atravessam o limite do que Lacan designa como "entre-duas 
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mortes" — a morte, à falta da Lei, oferece-lhes o único lugar 
onde se podem reunir. 

A Julieta de Shakespeare enuncia nos termos mais explíci-
tos esse franqueamento da lei ao qual aspira o amor. Ela nos 
revela, com efeito, que o que o amor contesta não é senão a lei 
do significante como tal e a função central aí preenchida pelo 
Nome-do-Pai: 

Ú Romeu, Romeu? Por que és Romeu? 
Renega teu pai e abdica de teu nome; 
ou, se não o quiseres, jura me amar 
e não serei mais uma Capuleto. 
( . . . ) 
Teu nome, apenas, é meu inimigo. 
Tu não és um Montecchio, és tu mesmo. 
( . . . ) 
( . . . ) Ú! Sê algum outro nome! 
O que há num nome? O que chamamos uma rosa teria o mesmo 
perfume sob um outro nome. 
( . . . ) 
Romeu, renuncia a teu nome; 
e em lugar deste nome, que não faz parte de ti, toma-me toda.(17) 

Não se poderia formular melhor o voto pelo qual o amor 
quereria constituir regra, em lugar da lei da castração: renega 
teu pai e toma-me toda em lugar de teu nome. A recusa à lei da 
castração é demandada aqui em nome de uma outra lei, mais 
forte, mais real: Julieta quer o ser de Romeu (como o perfume 
da rosa) e que ele sacrifique seu nome. Reciprocamente — pois 
que o amor é recíproco, diz Lacan — seria o ser-mulher de 
Julieta que Romeu iria tomar. A função do amor aparece aqui 
como negação do não-todo que caracteriza a posição feminina. 
Julieta, no amor, quer não ser não-toda submetida à lei signifi-
cante da castração, não ser absolutamente submetida a ela; em 
outras palavras, ela vai se situar, com Romeu, sob o regime da 
exceção, do único — aqui, do único casal — que escapa à Lei: 
3 x.3>x. 

Esta função do amor revela, porém, seu paradoxo. A exce-
ção que ela pede, longe de se opor à Lei, tem com efeito, já 
o sublinhamos, fundar verdadeiramente esta Lei. De resto, de um 
ponto de vista lógico, não é pensável poder escrever 3 x . í x , 
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se <J>x não for dado de saída. No mito de Totem e Tabu, são os 
filhos, unidos por sua castração comum, que designam o pai pri-
mitivo como fora-da-lei. Em outros termos, não há fora-da-lei 
imaginável senão com relação à Lei. Deve-se então reconhecer 
que a Lei está no fundamento do amor, como o significante está 
no fundamento da idéia do ser. O amor não pode, pois, objetar 
à castração e ao não-todo feminino, a não ser na medida em 
que ele se origine de nossa submissão a este limite: é o ordinário 
da castração que torna o amor tão extraordinário. 

Nesse sentido, vamos notar que a lei particular que ele quer 
fazer prevalecer sobre a lei comum sempre porta traços desta úl-
tima. O movimento de escape à Lei, desde o momento em que 
é declarado, tende irresistivelmente a se legalizar. Em seu extre-
mo, nos casos puros de paixão amorosa apresentados pelas obras 
literárias que citamos, é a morte que vem exercer a função de 
limite normalmente atribuída à castração, ou ainda a loucura, 
mais ou menos caracterizada (como em alguns romances de Mar-
guerite Duras). Mas o mais comum é que o amor acabe por se 
conformar ao protocolo de um contrato, quer se trate do contrato 
sado-masoquista, quer do contrato de casamento. 

Examinemos agora a questão do amor no próprio seio da 
experiência analítica, e as tentativas de teorização da função que 
ele aí desempenha. É surpreendente que a obra freudiana, em 
seu desenvolvimento, se deixe analisar como uma tentativa de 
"legalização" do amor, especialmente do amor de transferência. 
Freud, com efeito, se esforça por reduzi-lo, pela interpretação, 
a uma expressão do desejo sexual recalcado. Mas esta tentativa 
fracassa, embora Freud, entre 1904 e 1920, não tenha recuado 
diante de uma completa inversão de sua concepção da dialética 
entre a pulsão sexual e o amor. Com efeito, ao longo da obra 
freudiana, duas teorias se sucedem, absolutamente opostas, sobre 
as relações entre o amor e a pulsão. 

Em 1905, nos Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, 
é enfatizada a disjunção entre as pulsões parciais c o amor. Freud 
coloca de um lado as pulsões sexuais, parciais e parcializantes, 
cujo objeto é apenas um ersatz em si mesmo indiferente e inter-
cambiável, e de outro lado a corrente do amor, este definido por 
seu objetivo de globalidade e pela superestimação em que man-
tém um determinado objeto. O termo chave desta primeira cons-
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trução é o auto-erotismo. A fase auto-erótica é, de fato, aquela 
em que o objeto pulsional, bem como o objeto amoroso, emer-
gem enquanto tais, como seio perdido para a pulsão, como repre-
sentação global da mãe proibida para o amor. Esta clivagem 
se manifesta depois nos artigos que Freud dedica, em 1910 e 
1912, à "Psicologia do Amor", onde chega a colocar a noção 
de uma impotência psíquica generalizada. Esta noção tem como 
efeito significar, tanto no registro do desejo sexual quanto no 
do amor, a necessidade de uma insatisfação que o sujeito, aliás, 
alimenta cuidadosamente. Freud, porém, não consegue explicar 
melhor esta descoberta, na medida em que permanece ligado ao 
conceito de satisfação que — ainda que ele tenha escrito, desde 
1905, a respeito de chiste — continua tributário da idéia de um 
apaziguamento da necessidade concebido sobre o modelo da 
criança adormecida no seio materno. Não tendo discernido nesta 
"insatisfação" o apelo a um mais-além da satisfação, isto é, o re-
gistro do que Lacan chama de "gozo", ele não teve condições 
de levar mais adiante suas reflexões. 

A segunda teoria freudiana do amor e da pulsão vem à luz 
em 1920 no ensaio "Mais Além do Princípio do Prazer". Ela 
é diametralmente oposta à primeira, já que, agora, a noção de 
pulsão sexual é reconstruída sobre o próprio. modelo do amor; 
os dois termos, até então completamente distintos, se confundem 
no conceito de Eros. Pode-se aliás medir o contraste que separa 
essas duas abordagens acompanhando, nos prefácios sucessivos 
e na introdução ao capítulo I dos Três Ensaios. . . a importância 
dada por Freud a esta noção platônica do Eros: pouco valorizada 
em 1905, ela se torna o referencial mestre em 1920. Mas antes 
de caracterizar esta nova teoria, convém observar o quê a ante-
cedeu e que dá o motivo para uma tal virada. Quais são as mo-
dificações na obra freudiana entre 1905 e 1920? Vamos isolar 
aqui, por um lado, a introdução da teoria do narcisismo (em 
1914) e, por outro lado, dois textos bem contraditórios sobre 
o amor de transferência (de 1912 e 1915). 

A noção de narcisismo e o novo objeto que ela promove, 
ou seja, o eu, não tem por objetivo apenas elucidar a problemá-
tica da parafrenia. Busca também resolver a clivagem entre o 
amor e a pulsão sexual na qual Freud se deteve em suas "Con-
tribuições à Psicologia do Amor". Para ser breve, o eu se torna 
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aqui mediador entre o objeto da pulsão sexual e objeto da esco-
lha amorosa, entre o seio perdido e a mãe interditada. O eu 
permite assim estabelecer entre a pulsão sexual e o amor uma 
espécie de relação de vasos comunicantes: unifica o despedaça-
mento pulsional e absorve a representação da mãe. Esta via de 
resolução assume uma importância tanto maior para Freud na 
medida em que, ao ler seus dois artigos sucessivos sobre a trans-
ferência, adivinha-se que no próprio seio de sua prática de psi-
canalista ele se vê cada vez mais confrontado com um obstáculo 
incontornável: o amor que se manifesta na transferência. Em 
1912, Freud ainda se fia num princípio simples: o amor de 
transferência é uma expressão do desejo sexual recalcado, é uma 
repetição. Nesta concepção, a transferência pode ser resolvida 
pela interpretação analítica, a resistência que ela opõe pode ser 
liquidada. Mas em 1915 Freud deve admitir que este princípio 
de interpretação é ineficaz e que o amor de transferência com-
porta um peso de real irredutível e ininterpretável. Quando dize-
mos ao paciente que o amor que ele nos dirige é apenas a repe-
tição travestida de um desejo sexual recalcado, não lhe dizemos 
toda a verdade. É preciso, então, concluir que o amor de trans-
ferência não pode ser inteiramente reduzido ao processo da pul-
são sexual. Mas, dessa parte irredutível que faz com que o amor 
seja não-todo sexual, Freud não sabe o que fazer, pois ele quer 
prosseguir sua elaboração no sentido de uma confusão entre pul-
são e amor, e de uma identificação entre transferência e repetição. 

Seu esforço culmina, em "Mais Além do Princípio do Pra-
zer", numa teoria que reagrupa amor e pulsão sob a noção de 
Eros, e que se apóia, não mais sobre o auto-erotismo, mas sobre 
o narcisismo. Nesse quadro, a pulsão sexual é redefinida como 
um processo unificador (e não mais parcializante) oposto à frag-
mentação da pulsão de morte, da mesma maneira que o amor é 
oposto ao ódio. Quanto ao amor de transferência, sua parte não-
interpretável é a partir de agora empurrada para o lado da "rea-
ção terapêutica negativa", do masoquismo primordial, até mesmo 
de uma orientação demoníaca da existência. Notemos, aliás, que 
no mesmo movimento a introdução da noção de narcisismo tem 
também por efeito apagar o lado incisivo do termo "superestima-
ção" pelo qual Freud caracterizava, no início, a escolha amoro-
sa, substituindo-o por "idealização"; entre esses dois termos, toda 
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a distância que separa uma metáfora de uma formação imaginá-
ria cai, assim, no esquecimento. 

O trajeto percorrido pelo ensinamento de Lacan e sua con-
clusão, sob a forma de não-conclusão, convida-nos a restaurar, 
ainda nesse ponto, a verdade do primeiro Freud. Em Lacan se 
sucedem igualmente duas concepções da relação entre o amor 
de transferência e a pulsão sexual; mas esta sucessão se efetua 
no sentido inverso àquele seguido em Freud. Lacan, com efeito, 
começou por identificar a transferência e a repetição; depois, a 
partir de seu Seminário sobre "A Transferência", foi dissociando 
cada vez mais nitidamente esses dois termos, até fazer o semi-
nário sobre "L'insu-que-sait de 1'Une-bévue"*. Essas duas concep-
ções não se baseiam na mesma referência teórica. Se, na primei-
ra, o ponto de referência é o falo, e a fórmula do amor: "o amor 
é dar o que não se tem", a segunda leva em conta as formulações 
do Mais, Ainda referentes à posição feminina, e toma como refe-
rência o significante da falta no Outro, S(A). Daí resulta uma 
nova fórmula do amor: "o amor é a poesia". Essa referência à 
poesia e à metáfora vazia de sentido que a caracteriza convida, 
evidentemente, a reexaminar toda a problemática da interpreta-
ção em psicanálise. Lacan, por sua parte, não se aventurou real-
mente nesse campo, considerando que não era "poata bastan-
t e " . . . Este pequeno a que se insere na função do poeta indica 
que Lacan via o futuro da interpretação pelo lado do objeto a 
e do corte, mais do que pelo lado da poesia e do furo no sentido. 
Em outras palavras, no que se refere ao amor, Lacan achava que 
devia acentuar mais aquilo que o limita, ou seja, o (a)muro, do 
que a voragem que o atrai, ou seja, S(A). 

De tal interpretação, talvez não tenhamos exemplo melhor 
do que a resposta que Sócrates dá a Alcebíades no final do Ban-
quete. Sócrates também não era "poata" o bastante. Ainda que 
admire a proeza verbal de Agatão, ele se contenta, quanto a si, 
em fazer-se o vazio, isto é, não substantificar o objeto de amor. 
Ele o fez dizer por Diotimo: o amor tem por função preencher 
um vazio; é por isso que ele, Sócrates, se recusa a ser objeto 

4 O título deste seminário faz um jogo de palavras intraduzível. Ver nota 
n.° 14, neste capítulo. (N. da T . ) 
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amável, tapa-buraco — o que não implica, aliás, em que ele 
se recuse a amar. O saber de Sócrates relativo ao amor é este: 
cie sabe que não há literalmente nada a saber do amor, e que 
ludo aquilo que pretende preencher este vazio não passa de um 
logro. Assim, quando Alcebíades quer forçá-lo a produzir o agal-
ma, esta maravilha que ele acreditou discernir em Sócrates, e 
que tem para ele o valor da própria insígnia do poder ao amor 
(18), Sócrates só pode declinar de sua proposta. Oferecendo-me 
a beleza do teu corpo em troca da inverossímil beleza que per-
cebeste em mim — diz-lhe, em substância — tu me sugeres um 
mercado de tolos: queres trocar cobre por ouro. Mas o verda-
deiro tolo é Alcebíades. Pois, querendo tapear Sócrates, desco-
nhece sua própria ilusão, que o impele a esta tentativa de sedu-
ção; ele acredita realmente que Sócrates tem alguma coisa para 
lhe dar, este agalma-fetiche do qual ele espera a onipotência, isto 
é, a raiz mesma do saber que supõe em Sócrates. Mas, responde 
Sócrates, "examina as coisas, ditoso amigo, com mais cuidado, 
para que não te passe despercebido que nada sou" (19). Nesse 
ponto, Sócrates vai designar de alguma forma o muro do (a)muro: 
ele se faz ausente, puro furo, não tendo outro poder e função 
senão oferecer uma ressonância ao desejo daquele que se dirige 
a ele. Quanto ao objeto, separa-se dele, remetendo Alcebíades a 
Agatão e designando-lhe, neste último, o agalma que queria lhe 
retirar. Agatão, a significação deste nome na língua 
grega chama a nossa atenção. Sócrates significa assim a Alcebía-
des que o objeto de sua fantasia, o objeto que causou seu dis-
curso sedutor é apenas um tesouro no sentido mais banal do ter-
mo: ele é não apenas o tesouro de Sócrates, na medida em que 
Agatão é o favorito deste último, mas também aquele cujo nome 
significa "as riquezas". A última mensagem de Sócrates é, então, 
esta: o que te faz desejar e constitui limite à expansão de teu 
amor é a riqueza, a plenitude, e não a pobreza, o vazio que sou. 
Fazendo isso, Sócrates separa o objeto a ao qual a fantasia dá 
consistência do vazio de S($) que este objeto procura preencher 
— este vazio que, para Sócrates, constitui a verdadeira causa do 
amor e do discurso amoroso, e que ele se esforça por encarnar 
fazendo-se ausente. 
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capítulo 15 

Da Mascarada à Poesia 

A posição feminina que definimos ao longo dos capítulos ante-
riores vale como metáfora do Outro, na medida em que este é 
impossível de ser atingido, enquanto permanece sempre Outro. 
Uma mulher fica, então, enquanto mulher, radicalmente fora do 
alcance do sujeito, inclusive do sujeito que se alinha na posição 
feminina. Mais exatamente, a feminilidade só pode ser atingida 
ou designada pelo viés de um semblante. Ser mulher é, queira-
se ou não, fazer semblante de ser homem. Esta relação ao sem-
blante não é aquilo em que se crê por demais facilmente, uma 
coqueteria ou uma mentira. É, inicialmente, uma questão de es-
trutura, já que é a linguagem que situa a mulher fora daquilo 
que se pode dizer. Como pode uma mulher se acomodar nesta 
posição que, à falta de essência significável como tal, só pode 
se afirmar no artifício? Como fazer reconhecer a feminilidade 
por um semblante não feminino em si? Uma mulher, assim, é 
levada a reconhecer que "é pelo que ela não é que quer ser dese-
jada, ao mesmo tempo que amada" (1). Neste ponto, como, ante-
riormente, na questão do gozo do Outro, é ainda o exame de 
uma perversão masculina que vai nos esclarecer. Com efeito, 
nada melhor do que a problemática do travesti para nos ensinar 
as relações entre a feminilidade e o semblante. Escolhemos, para 
ilustrá-lo, um caso acessível a todos, já que faz parte da litera-
tura: o do Abade de Choisy, cujas Memórias, não desprovidas 
de qualidade literária, são de grande interesse para o psicana-
lista (2). 

Homem curioso, este abade François-Timoléon de Choisy, 
que viveu de 1644 a 1724, no século de Luís XII I e de Luís 
XIV, e levou, impunemente — do ponto de vista legal, ao menos 
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— uma vida de padre travestido de mulher. Sem dúvida, ele 
poderia alegar que não era uma exceção: tinha, com efeito, um 
ilustre comparsa, do qual era aliás muito íntimo, na pessoa do 
próprio irmão de Luís XI I I , "Monsieur", o homem mais efemi-
nado do reino e a quem nada agradava mais do que exibir-se 
vestido de mulher. A mãe do abade de Choisy, que tinha grande 
prestígio na corte, contribuiu, aliás, para a educação — no mí-
nimo, particular — que se ofereceu a Monsieur. Habituaram-no, 
desde sua mais tenra idade, a adotar maneiras de menina a fim 
de que mais tarde, completamente feminilizado, cedesse facil-
mente o trono a Luís XIV. O projeto, imaginado e organizado 
pela própria mãe do rapazinho, e mantido por Mazarin, foi coroa-
do de êxito: Luís tornou-se Rei de França, enquanto que Felipe, 
"Monsieur", contentou-se em reinar sobre um imaginário reino 
feminino. Madame de Choisy colaborou ativamente para isso 
e fez com que seu filho adotasse os mesmos hábitos a fim de 
que pudesse melhor fazer parte da corte de "Monsieur". Esta 
mulher não era uma qualquer. Era inicialmente uma "preciosa" 
— conhecida na época pelos apelidos de Clélie ou de Charite. 
Era, igualmente, uma intrigante de primeira ordem, embora, com 
o passar do tempo, tenha acabado por perder sua influência na 
corte. Depois de participar da feminilização de Monsieur, ela 
conseguiu ser nomeada preceptora particular do jovem Luís XIV 
e meteu-se em todas as intrigas da corte, onde logo se tornou res-
peitada, temida e traída. Mantinha correspondência regular com 
uma série de reis, rainhas e princesas de diversos países da Euro-
pa e até mesmo com a sultana de Istambul. Levando uma vida 
à larga, dando festas faustosas, servia de alcoviteira para os 
amores ilegítimos da corte. Quanto a ela, não se lhe conheciam 
ligações; sem dúvida preferia — traço tipicamente histérico — 
amar por procuração. Do pai de François-Timoléon, ao contrá-
rio, não se sabe praticamente nada, a não ser que estava sempre 
ausente. Alto funcionário do rei, suas missões o levavam constan-
temente ao exterior ou para fora de Paris. Suas breves passagens 
pelo domicílio conjugai foram suficientes, ainda assim, para dar 
a sua mulher dois filhos e cinco filhas, todos muito mais velhos 
que François-Timoléon. Este último foi, com efeito, um filho 
temporão: sua mãe já tinha mais de quarenta anos quando 
nasceu. 
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Desde sua mais tenra idade, Madame de Choisy veste-o de 
menina. A partir da idade de cinco ou seis anos, ela o fará usar 
espartilhos, destinados a lhe elevar o busto e afinar a cintura. 
Aplica-lhe no rosto loções que impedem o desenvolvimento de 
pêlos, etc. O menino conservará esses hábitos até a idade adulta 
quando, sem dúvida orientado mais pelo significante do que pela 
vocação, decidirá vestir a batina. Mas as vestes de padre não po-
dem contentar este habitué dos laçarotes. Ele relata, em suas Me-
mórias, como em alguns meses modificou progressivamente sua 
vestimenta por demais austera até fazer dela uma verdadeira toi-
lette feminina e a conseguir que daí por diante o chamassem 
"Madame". Seu cura foi um dos primeiros a adotar esse hábito. 
O maior prazer do Abade de Choisy consiste, de fato, em ouvir 
dizer que ele é "uma bela dama" e em ser amado como tal. O 
amor que entende atrair assim, por sua beleza, não é estranho 
ao amor de Deus que, como padre, supõe-se que ele propague. 
É, com efeito, de uma verdadeira adoração que se trata, na qual 
os ornamentos que ele exibe só valem como signos de sua alteri-
dade absoluta: "Quando me encontrava em bailes ou comédias, 
com belos vestidos, diamantes e 'mouches', e ouvia dizer à minha 
volta: 'Eis uma bela pessoa', experimentava em mim mesmo um 
prazer que não se pode comparar a nada, tão grande ele é. A 
ambição, as riquezas, o próprio amor não o igualam, porque sem-
pre nos amamos mais do que amamos aos outros" (3). 

Ei-lo, pois, abade em Saint-Médard, vestido de mulher para 
fazer a coleta de donativos durante os ofícios — tarefa tradicio-
nalmente confiada às mulheres. Obtém grande sucesso nisso. Ele 
conta, aliás, suas aventuras com a mesma satisfação que devia 
sentir em aparecer ao mundo. As múltiplas anedotas que relata 
surpreendem pela insistência meticulosa com a qual descreve, ao 
longo de páginas, suas roupas, suas jóias, seu penteado e tudo 
o que oferece ao olhar de seus adoradores e adoradoras. Obtém, 
um dia, essa declaração enamorada de uma jovem: "Ah! Mada-
me ( . . . ) impossível vê-la sem a amar!" (4). Ele se aproveita 
disso, aliás, pois o abade tem uma vida amorosa bem farta: uti-
liza as familiaridades afetuosas em uso entre as mulheres para 
seduzir as jovens inocentes e entrar em suas camas sem precisar 
conquistá-las. A aventura concluída, ele pode se vangloriar do 
duplo consentimento — se podemos assim dizer — obtido de 
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sua amante. A jovem Charlotte, que foi uma de suas primeiras 
ligações duradouras, faz-lhe esta confidênçia que ele se apressa 
em relatar: "Não me defendi de forma alguma — disse-me ela 
um dia — como o teria feito contra um homem; só via uma bela 
dama, e por que me impedir de amá-la? Que vantagens lhe dão 
suas vestes de mulher! O coração do homem que aí está exerce 
suas impressões sobre nós e, por outro lado, os encantos do belo 
sexo nos arrebatam imediatamente, impedindo-nos de tomar pre-
cauções." (5). Esse gênero de declaração só pode confortar nosso 
herói na sua certeza de que o encanto está todo do lado do "belo 
sexo". Quanto a ele, ama menos a sua Charlotte do que a si 
mesmo — ou deve-se dizer: a si mesma? Freud encontraria aí, 
sem dúvida, uma prova do narcisismo particularmente vivo que 
ele considera como uma característica da feminilidade (6). Note-
mos, porém, que se o Abade de Choisy ama mais a si mesmo do 
que a suas amantes, o objeto de seu amor só vale pela alteridade 
que ele lhe supõe: ama a si mesmo na medida em que este "si 
mesmo" feminilizado é Outro. Ele é, na verdade, o primeiro a 
ser seduzido pelo encanto da imagem feminina que exibe. 

Mas ele conduz sua fantasia ainda mais longe, já que, tendo 
obtido o amor de Charlotte, convence-a a se pentear e vestir 
como rapaz. Esse duplo transvestimento leva-o a fazer esse estra-
nho comentário: "Assim, tive o prazer de tê-la freqüentemente 
como um rapaz, e como eu era mulher, isso fazia um verdadeiro 
casamento" (7). Nada mais verdadeiro, em suma, do que a más-
cara, ou antes, a troca de papéis mediante a qual cada um dos 
parceiros vai desempenhar o Outro. A lógica do Abade de Choisy 
é levada assim um pouco mais longe que a do Cavaleiro d'Eon, 
para quem o vestir-se de mulher vale como condição necessária 
para que possa fornecer a prova de que é um homem. Choisy 
não quer acreditar e dar a acreditar senão no que os olhos vêem 
(a aparência feminina), ao passo que o Cavaleiro d'Eon, ao con-
trário, quer demonstrar que o sexo nada tem a ver com o visível. 
Para o primeiro, a aparência, apenas, é verdadeira; para o se-
gundo, ela é toda enganosa, a ponto de recusar mesmo sua apa-
rência masculina. Esta diferença é bastante, aliás, para que pos-
samos atribuir a Choisy uma posição feminina — ele é mulher 
porque a evidência lhe é suficiente para diferenciar os sexos — 
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e ao Cavaleiro d'Eon, ao contrário, uma posição masculina — 
ele é homem porque não pode crer no que vê. 

Tendo assim trocado de hábitos — que fazem tanto o mon-
ge quanto a monja — com sua amiga Charlotte, o Abade de 
Choisy gosta de se deixar ver na cama com aquela a quem ele 
passa a chamar "seu caro marido". Chega mesmo, durante uma 
festa particular, a organizar um simulacro de cerimônia de casa-
mento com sua parceira, jogando sempre com o fato de que, para 
seu público, ele é considerado um simulador, ele gosta de con-
vocar toda uma assembléia para assistir sua ida para a cama. 
Ali, estendido sobre o leito com sua favorita, finge abraçá-la 
como uma irmã mais velha abraçaria a irmã menor, ou uma mãe 
a sua filha, ao mesmo tempo em que, por baixo das cobertas, 
faz-lhe carícias muito mais precisas. O olhar da assistência mul-
tiplica, evidentemente, seu prazer, o que ele expressa numa fór-
mula que diz tudo: "é doce enganar os olhos do público" (8). Ele 
goza ao Ver o outro ser enganado por A mulher — gozo, nele, 
estreitamente articulado a um saber, pois sabe desde o início que 
a feminilidade não é senão um artifício. E é só ao surpreender 
o olhar da outra vítima deste artifício que pode, ele próprio, se-
parar-se dele, isto é, não se tomar completamente como A mu-
lher, como o faria se fosse psicótico. 

A quem desafia o Abade de Choisy dessa maneira? Ao ou-
tro, a quem ele desafia que o desmascare como homem? Não será 
antes o real da feminilidade que ele provoca? "Jamais se adivi-
nhou que eu não fosse uma mulher", confia ele em certo trecho. 
Essa frase contém a confissão de sua perversão ao nível mais es-
trutural. Ela significa, com efeito, que se trata para ele, não de 
provar que não se poderia desmascarar o homem que ele é real-
mente, mas, mais sutilmente, que é impossível desmascarar a 
mulher como tal. Por quê? porque ela não é senão máscara, pelo 
menos é isso que ele se esforça para demonstrar. Um diálogo, 
ocorrido na primeira vez em que ele, jovem abade, recebe para 
jantar vestido de mulher, revela esse estatuto inamovível da más-
cara feminina para ele: "De agora em diante, me diz Madame 
d'Usson, vou chamá-la de Madame. Ela me fez dar voltas e mais 
voltas diante do senhor cura, dizendo-lhe: — Não está aí uma 
bela dama? — E verdade, disse ele; mas ela está mascarada. — 
Não, senhor, digo eu, não: no futuro não me vestirei de outra 
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maneira" (9). Sua denegação tem por objetivo afirmar a identi-
dade entre a máscara e o ser da mulher. Assim Choisy, como o 
masoquista, procura adotar a posição feminina. O que os dife-
rencia é que o masoquista quer se apropriar do gozo, isto é, do 
corpo, que supõe à mulher, enquanto o Abade de Choisy quer 
ver-se atribuído do amor que ela suscita, ou seja, do semblante 
que o faz despertar. A feminilidade só é amada por sua aparên-
cia enganadora, é o que ele quer provar. Eis porque se apresenta, 
por sua vez, como enganador — o auge de sua fantasia sendo que, 
desmascarado, isto é, reconhecido como enganador, o outro seja 
apenas mais seduzido por isso, e ele mais amado ainda. 

Sua novela, A Marquesa-Marquês de Banneville (10), ilus-
tra este projeto. Seu relato -é a história de um homem vestido de 
mulher (a marquesa) que fica apaixonada (sic!) por um jovem 
marquês, o qual se revela, na noite de núpcias, igualmente enga-
nador: ele, por sua vez, não passa de uma moça disfarçada de 
rapaz. Este tema do engano mútuo, cuja reciprocidade se con-
fessa no momento em que caem as máscaras, fará, sem dúvida, 
pensar na história dos namorados do baile da Ópera contada 
por A. Aliais (11) e que Lacan apreciava particularmente. Mas 
se a narrativa de Alphonse Aliais culmina por um grito de hor-
ror, a novela do Abade de Choisy, ao contrário, faz do momento 
da revelação dos sexos reais dos protagonistas um momento de 
felicidade que se encadeia sem rompimento com a mascarada que 
o precede. Nada há aí de surpreendente, já que a lógica perversa 
do autor visa escotomizar literalmente toda a descoberta da cas-
tração. Duas passagens desta novela merecem ser citadas: a do 
encontro entre a falsa marquesa e o falso marquês, e a do diálogo 
no qual a marquesa tenta obter a mão do marquês. Em ambos 
os casos, a dimensão do engano, adiantada como tal, é sensível. 
Assim, quando a marquesa — que é, na realidade, um rapaz 
travestido desde sua mais tenra idade — vê pela primeira vez 
o marquês durante uma representação na Comédie, ela o acha 
tanto mais belo por usar uma túnica muito elegante, brincos de 
diamantes e três ou quatro sinais pintados no rosto.* "Eis um 
belo rapaz", exclama ela para sua companheira. "É verdade", 

Mouches eram sinais aplicados ao rosto das damas da corte na época, 
considerados como "sinal de beleza". (N. da T . ) 
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esta replica, "mas ele se faz de belo, e isso não assenta a um ho-
mem. Ele não está vestido como uma mulher?" (12). Ora, vai 
aparecer no fim do relato que o rapaz tão agradavelmente femi-
nilizado é na realidade uma moça travestida de rapaz. Esta rea-
lidade, no fundo, é sem importância, pois é o próprio travestismo 
que comanda o desejo de nossos dois heróis. Choisy faz com que 
isso seja dito de modo explícito pela marquesa, na cena em que 
se decide seu casamento. O marquês se defende, adiantando que 
seu interlocutor só o conhece "por um exterior freqüentemente 
enganoso". . . "E é isso que eu amo", responde ela imediatamen-
te (13). Seu amor não poderá, pois, ser decepcionado, quando 
ela tiver ocasião de medir a extensão do engano que seu com-
parsa confessa, aqui, pela metade. 

Esse elogio do engano ao qual Choisy consagra sua vida, 
bem como sua obra, é típico de uma posição perversa. Se é a 
feminilidade que constitui seu objeto, esta só aparece sob o re-
gime da caricatura. Pois convém aqui distinguir duas vertentes 
do semblante: a do trompe-1'oeil, ilustrada pelo Abade de Choisy, 
e a da mascarada, onde se reconhece a feminilidade. Aqui, ainda, 
a clivagem perversa se separa da divisão própria da posição fe-
minina. Ao mesmo tempo em que se faz passar por mulher, ou 
melhor, por semblante de mulher, Choisy não é menos homem: 
simplesmente, ele corta a comunicação entre essas duas vertentes 
de sua subjetividade. Sua vida não é mais do que a realização 
dessa clivagem. Assim ele declara, no começo de suas Memórias, 
que sua existência consistiu num perpétuo oscilar entre a repre-
sentação e o travestismo: ou bem ele se fazia de mulher, ou bem 
representava e voltava a ser homem, e isso até a ruína. Mu-
lher plena ou homem arruinado, tais são os termos de sua cliva-
gem subjetiva. Não deixa de ter interesse, nesse sentido, destacar 
que a considerável fortuna da família de Choisy se devia ao avô 
de nosso abade, Jean de Choisy. Este tinha logrado seduzir o 
superintendente de finanças de Henrique III através de uma tra-
paça: sendo famoso por sua habilidade no jogo de xadrez, dei-
xou-se vencer pelo superintendente, que o levou consigo depois 
para a corte, onde ele empreendeu uma brilhante carreira. As-
sim, a boa fortuna do nome de Choisy estava ligada à farsa de 
um homem que se deixa derrotar no jogo. Fatalmente, aquilo que 
havia sido obtido desta maneira deveria ser perdido pelas gera-
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ções seguintes: A Sra. de Choisy e seu filho se dedicaram a isso, 
pois eram grandes jogadores, todos os dois. 

A clivagem perversa do Abade de Choisy, como a do maso-
quista que evocamos acima (14) é, pois, eminentemente subje-
tiva. É uma clivagem interna ao sujeito, enquanto a divisão 
feminina se dá entre $ e um a-mais não subjetivável. Esta dife-
rença orienta duas buscas que não se recobrem: se o perverso 
visa, efetivamente, localizar este fora-do-sujeito feminino e fra-
cassa em consegui-lõ, uma mulher procura escapar a essa parte 
a mais, e subjetivá-la. 

Vamos opor, assim, à lógica do travesti, os ensinamentos 
que se destacam de um texto célebre, e no entanto pouco lido, 
de Joan Rivière: "A Feminilidade como Mascarada" (15). Este 
curto artigo é absolutamente sensacional, na medida em que, pu-
blicado em 1929, precede as duas grandes contribuições de Freud 
sobre "A Sexualidade Feminina" e a "Feminilidade", estas data-
das de 1931 e 1932. Joan Rivière enuncia, desde logo, sua tese: 
"as mulheres que aspiram a uma certa masculinidade podem se 
revestir da máscara da feminilidade para afastar a angústia e 
evitar a vingança que temem da parte do homem". Fazer-se de 
mulher, ou revestir-se de suas aparências, pode ser então um mo-
do desviado de afirmar sua masculinidade. Ora, esta masculini-
dade feminina, precisa a autora, não é explicável por uma sim-
ples bissexualidade que seria inerente a todos e a todas: não se 
trata de uma tendência inata, mas do resultado de uma intera-
ção de conflitos, e especialmente de uma reação contra a angús-
tia. A feminilidade não seria então um aparador da angústia 
colocado, como um véu, sobre uma monossexualidade fundamen-
tal masculina? 

A autora ilustra seu objetivo com o relato de um caso, "um 
tipo particular de mulher intelectual", diz ela, isto é, uma dessas 
mulheres que parecem ter sucesso em todos os domínios ao mes-
mo tempo, dando a imagem de uma feminilidade realizada: bri-
lhantes em sua profissão, boas esposas, excelentes mães e per-
feitas donas-de-casa a uma só vez. A mulher cujo problema é 
exposto por Joan Rivière está, assim, engajada numa carreira 
de propagandista militante em que obtém grande êxito, ao mes-
mo tempo em que fez um casamento perfeitamente bem-sucedido 
e mantém suas tarefas domésticas. Tudo seria perfeito se ela 
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não sofresse de um sintoma, que sobrevém a cada vez em que 
é obrigada a falar em público, o que sua profissão exige fre-
qüentemente. Apesar de suas qualidades intelectuais, suas facul-
dades de se dirigir a um auditório e de responder a perguntas, 
ela é assaltada, a cada vez, durante a noite que se segue à con-
ferência que pronunciou, pelo temor de ter cometido um erro, 
e sente a urgente necessidade de se fazer reassegurar. Esta neces-
sidade a conduz, de maneira compulsiva, a atrair as investidas 
dos homens que encontra à saída das reuniões onde desempenhou 
o papel principal. Desses homens ela espera menos um cum-
primento quanto ao valor de suas palestras do que a manifesta-
ção de um desejo sexual. A análise demonstra, além disso, que 
ela se dirige a um tipo particular de homens, substitutos da figu-
ra do pai que é, ele próprio, um intelectual. 

Num primeiro momento de elucidação, a análise mostra que 
a jovem mulher se identifica com o pai por seu trabalho, mas 
ao mesmo tempo entra em rivalidade com ele. Durante suas con-
ferências, ela se quer superior aos homens que representam a 
figura paterna, mas solicita seus favores imediatamente depois. 
Joan Rivière explica esta dupla atitude supondo que em suas con-
ferências a paciente exibe o falo que teria roubado de seu pai 
e em seguida, temendo que este se vingue, oferece-se a ele no 
plano sexual para se assegurar de sua impunidade. Depois de 
ter brandido o falo, ela se disfarça, em suma, de mulher castrada. 
Fantasias da juventude e sonhos feitos durante a análise vêm 
confirmar essa interpretação. Assim, nesta paciente, a feminili-
dade é portada como uma máscara destinada a camuflar sua mas-
culinidade e a evitar as represálias por parte dos homens que 
se sentiriam despojados de seus atributos. Esta mulher se conduz, 
diz Joan Rivière, "exatamente como um ladrão que Vira os bol-
sos pelo avesso e exige que o revistem para provar que ele não 
detém os objetos roubados". 

Mas surge uma questão: se a feminilidade pode servir de 
máscara para dissimular a masculinidade (a posição fálica), como 
distinguir entre feminilidade verdadeira e disfarce? A autora 
adianta-se a declarar que para ela tal diferença não existe: "Que 
a feminilidade seja fundamental ou superficial, ela é sempre a 
mesma coisa". O problema da paciente em questão não seria, 
pois, o de uma falsa feminilidade, mas antes o da utilização 
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que ela faz desta feminilidade: ela a usa como uma defesa con-
tra a angústia, mais do que como um modo de gozo primário. 
Como apoio, a autora cita outros casos análogos. Como o de 
uma mulher doméstica que sabe fazer tudo dentro de casa, in-
clusive as tarefas mais tipicamente masculinas, mas que, quando 
deve chamar um homem para consertar alguma coisa sente-se obri-
gada a se fazer de boba diante dele, "fazendo sugestões com um 
ar ingênuo e inocente" como se ela não soubesse o que se deve 
fazer. Ou ainda, o de uma mulher, professora universitária, que 
quando deve dar uma aula diante de um auditório de colegas se 
veste de maneira particularmente feminina e adota um tom de-
senvolto e brincalhão, que lhe vale censuras dos colegas: "ela 
se sentia obrigada a transformar aquela situação, em que desem-
penhava um papel masculino, num "jogo", em alguma coisa não 
verdadeira, numa "blague", comenta Joan Rivière. 

A partir daí a autora retoma o primeiro caso e acrescenta 
a sua observação alguns traços que vão dar toda a sua importân-
cia à noção de mascarada feminina. Relata, inicialmente, que a 
atitude de sua paciente diante de outras mulheres não é menos 
problemática do que diante dos homens: sente-se, com efeito, em 
constante rivalidade com todas as mulheres, sobretudo aquelas 
que são bonitas ou que têm alguma pretensão intelectual. Para 
se sentir à vontade, é preciso que possa se sentir superior. Assim 
o fato de que seja tão boa dona-de-casa, ou tão brilhante em 
sua profissão se explica pela convicção que ela encontra aí de 
superar sua mãe. Aqui aparece a outra face de seu Édipo: por 
trás da relação com o pai e com os portadores do falo, a relação 
com a mãe e suas conotações de rivalidade e de ódio. Abre-se, 
então, uma nova perspectiva para esse caso, implicando num re-
manejamento da interpretação pelo qual a autora tentou até então 
resolvê-lo. Parece, de fato, que se essa mulher quer se fazer reco-
nhecer como possuindo o falo paterno, para em seguida se fazer 
perdoar mediante a exibição de uma feminilidade de fachada, 
é que ela quer poder restituir aquilo que tem a sensação de ter 
roubado — e mais precisamente, restituí-lo à mãe. Ela só se 
identifica com o pai, e toma seu lugar e suas insígnias masculi-
nas para poder colocá-los à disposição da mãe. Esta mulher está, 
assim, sempre pronta a prestar serviços a mulheres mais frágeis 
do que ela: encontra nisso, como observa firmemente Joan Ri-
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vière, "uma suntuosa recompensa" sob forma de gratidão e de 
"reconhecimento". O sintoma dessa mulher teria, em conseqüên-
cia, um objetivo mais complexo que o de reassegurá-la contra 
o risco de vingança por parte dos homens dos quais ela assume 
a posição: além desse primeiro alvo, ela procura obter uma re-
compensa pelo lado da mãe. 

O mecanismo desse sintoma se dá, então, em dois tempos. 
É preciso em primeiro lugar que se a reconheça como possui-
dora do falo a fim de que em seguida, num segundo tempo, ela 
possa se separar dele. Reduzido a sua estrutura, este processo 
merece ainda ser chamado de sintoma? A questão vale ser colo-
cada, pois esta estrutura nos parece recobrir a demanda que 
emana da posição feminina enquanto tal. É um duplo reconhe-
cimento que se põe em questão aí: o primeiro, o reconhecimento 
da posse do falo, só serve para que o segundo possa se instituir. 
É preciso que a mulher tenha o falo, ou antes, que dê esta ilu-
são, para que ela possa em seguida se apresentar como dando 
aquilo que não tem, e que seja assim reconhecida como mulher. 
Entre esses dois tempos tem lugar o momento da angústia du-
rante o qual seu medo não é tanto o de perder o falo quanto 
de, ao contrário, ser capturada por seu verdadeiro detentor. As-
sim o objetivo visado por essa mulher consiste, finalmente, em se 
fazer reconhecer como não tendo o falo. Mas ela só pode chegar 
até ele de modo indireto; para fazer reconhecer que não o tem, 
deve passar por um momento em que finge tê-lo. Este primeiro 
momento, no fim das contas, não é menos enganador que o se-
gundo, pois, fundamentalmente, é o falo que é a máscara por 
excelência, o véu lançado sobre este furo inominável. 

Encontramos aí, sob forma de dois tempos sucessivos, aquilo 
que Lacan nota como as duas equações que regulam a posição 
feminina em seu quadro da sexuação: 1) — 3x.<i>x; 2 ) — V x . $ x . 

Primeiro tempo: ela não existe sem tê-lo: ela não existe como 
mulher se não está assujeitada à função do falo. Segundo tem-
po: mas ela não está toda assujeitada a esta função. O que assu-
me foros de sintoma neurótico na mulher de que fala Joan Ri-
vière, é que ela não pode compreender este "não-toda" senão sob 
a forma de um prejuízo que lhe seria infligido por outra mulher, 
ou sob a forma de um dom que ela concederia ao homem. Daí 
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sua idéia de devolver o falo e obter por esta rendição o reco-
nhecimento de sua feminilidade. Ela põe em cena uma concep-
ção da feminilidade como sacrifício. A angústia que evita dessa 
forma é mais fundamental do que o medo de que o pai se vin-
gue. Joan Rivière não se engana aí, referindo finalmente esta 
angústia à relação com a mãe: "Mas é mais difícil para ela pro-
teger-se contra a vingança da mulher do que da do homem; seus 
esforços para apaziguar e desagravar a mãe jamais serão sufi-
cientes: esses meios são empregados até o limite e terminarão 
por usá-la a si mesma". O círculo da repetição volta a se fechar. 
Uma vez reconhecida como não tendo o falo, é preciso que ela 
o devolva à mãe e às mulheres, a fim de que estas não pareçam 
castradas. Por que é necessário que a mãe seja falicizada? Não 
será porque a angústia desta paciente, para além da castração, 
visa o horror da mulher, isto é, dessa posição onde uma mulher, 
a começar pela mãe, teria que se definir fora de toda referência 
ao falo? Sua única resposta contra esta angústia fundamental é 
o desejo de ser castrada e reconhecida como tal. A castração lhe 
serve para não ter que se defrontar com uma posição "puramente 
feminina" onde, fora da castração, ela seria impossível de se 
reconhecer enquanto sujeito. A divisão que a mascarada faz, as-
sim, atuar entre dois pólos, não castrada e castrada (na devolu-
ção), parece ter como função mascarar a divisão mais fundamen-
tal que Lacan designa na sua fórmula do não-todo. 

Chegados ao término do trajeto que nos fez explorar os di-
versos ângulos sob os quais se coloca a problemática feminina, 
é tempo de voltarmos a nossa questão inicial e fazer o balanço 
das respostas que a experiência analítica nos incita a lhe dar. 
O que quer uma mulher? Ao longo das linhas precedentes, dis-
tinguimos as três vertentes nas quais assume consistência um 
voto propriamente feminino: o da identidade e do traço ao qual 
ela se fixa, o do Édipo e da função simbólica que é nele preen-
chida pela instância paterna, e o da sexualidade e da clivagem 
que aí submete o gozo. 

A primeira temática que destacamos das reflexões de Freud 
em torno da feminilidade é a de uma identidade faltosa. A dife-
renciação que se inscreve ao nível psíquico é tudo, com efeito, 
salvo uma diferenciação entre os dois sexos como tais. O falo 
funcionando como referência única não permite que a feminili-
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dade se coloque senão como um porvir incerto, e não como um 
dado. Destacamos que este porvir, em Freud, oscila entre um 
tornar-se mãe e um tornar-se passiva, e que é condicionado por 
duas polaridades essenciais: a da inveja do pênis e a do narci-
sismo. À falta de uma identidade inicial, a mulher se vê cons-
tantemente exposta a fetichizar o pênis como signo fundador 
da identidade do outro, ou a desenvolver identificações tanto 
masculinas como femininas cuja lição é que uma mulher só pode 
apreender a feminilidade indiretamente, pelo viés de um artifício. 

O Édipo feminino constitui a segunda problemática encon-
trada pela obra freudiana, que revela aí uma dificuldade suple-
mentar com relação ao Édipo do menino. A questão é determi-
nar se a relação com o pai pode realmente substituir, para uma 
menina, a relação inicial com a mãe. Destacamos o quanto a 
passagem da mãe para o pai tinha, na menina, tendência a valer 
como justaposição metonímica, mais do que como substituição 
metafórica. O problema do Édipo feminino se torna assim o de 
saber se há um inconsciente feminino, e até aonde ele se estende. 
O estatuto do desejo de ter um filho que deve, segundo Freud, 
tomar o lugar da inveja do pênis, não nos pareceu menos incerto: 
metáfora ou metonímia? Seu valor parece igualmente flutuante. 
Lacan, definindo a posição feminina como não-toda submetida à 
lei do inconsciente, esclarece essa incerteza ao mesmo tempo em 
que confirma a ambigüidade fundamental da feminilidade. Daí 
a extrema ambivalência que marca a aparente reivindicação das 
mulheres com relação ao pai. Elas exigem "pai" , de certo, e o 
querem ainda mais na medida em que nunca o há bastante (ou 
na medida em que nunca há metáfora bastante) para remeter 
definitivamente a mãe aos porões da pré-história. A histérica não 
está, pois, errada em denunciar a impotência estrutural do pai 
quanto à filha — ela simplesmente se perde, querendo a todo 
custo repará-la. Nenhum pai será jamais pai o bastante para 
satisfazer este anseio, não importa o que tenha esperado Freud, 
agarrado como estava a sua crença no pai todo-poderoso. De 
fato, é na inexistência deste pai sublime que fica suspensa a 
sorte da feminilidade. Lacan o enfatiza, valorizando o papel de 
Deus como destinatário último da posição feminina, e do Homem 
como pólo fantasmático. O primeiro não se arrisca a descer de 
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seu céu. Quanto ao segundo, via de regra uma mulher o inter-
dita a si própria, quando lhe acontece de encontrá-lo. 

Enfim, o exame da sexualidade feminina propriamente dita 
faz surgir uma terceira problemática. Aqui, ainda, a elaboração 
freudiana chega a um impasse, e sempre pelas mesmas razões: 
a mudança de sexo (substituição do clitóris pela vagina) e a mu-
dança do modo de satisfação (substituição da atividade pela pas-
sividade) que Freud queria elevar ao nível de metáforas, pare-
cem não ultrapassar a conexão metonímica. Lacan, colocando 
esta problemática não como a de uma metáfora, mas como a de 
um suplemento inaugurando um mais-além da sexualidade fáli-
ca, permite deslindar este impasse. A partição efetuada por este 
suplemento não se efetua entre dois órgãos (vagina e clitóris) 
nem entre duas gramáticas pulsionais (atividade e passividade), 
mas se destaca, antes, da divisão entre a linguagem e o corpo, 
entre o simbólico e o real. O lugar de um Outro gozo, que se 
evoca a partir da posição feminina, permanece no entanto pura 
suposição, da qual só há uma fórmula negativa: se a mulher 
está não-toda no gozo fálico, uma parte dela deveria se situar 
alhures. Mas, estando fora-da-linguagem, o gozo do Outro per-
manece insubjetivável e, portanto, causa de uma angústia menos 
passível de ser dominada que a angústia da castração. 

Do conjunto dessas três problemáticas resulta que para sus-
tentar o questionamento da feminilidade fica-se exposto a en-
contrar, para além da dialética do significante e da castração, 
um insignificável, um insubjetivável, do qual não pode haver 
traço no inconsciente senão sob a forma de umbigo, de buraco. 
Para este furo Lacan propõe uma notação — o que constitui 
um verdadeiro tour de force — escrevendo S($.), o significante 
daquilo que falta no Outro enquanto lugar do simbólico, isto é, 
o significante daquilo que o Outro não diz todo. Mas é preci-
samente essa falta de simbolização que está na origem do medo, 
até mesmo do horror, que a feminilidade pode causar, tanto para 
as mulheres quanto para os homens, bem mais do que a castra-
ção. Um termo freudiano, que hoje parece um pouco caído em 
desuso, poderia reencontrar, nesse sentido, um novo sentido: po-
deríamos, com efeito, ressituar a noção de neurose de angústia 
nas mulheres a partir dessa divisão que faz da feminilidade uma 
oscilação entre a castração e o furo onde nenhum sujeito se pode 
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inscrever como sujeito. Com relação a essa hiância, é claro que 
todas as angústias de castração, todas as angústias fóbicas ou 
histéricas são ainda apenas barreiras, proteções contra uma an-
gústia mais fundamental que não está, em si mesma, ligada à 
lei nem à castração. 

Insignificável, não subjetivável, furo no Outro. . . todas 
essas expressões procuram definir o problema da feminilidade 
como o de uma falta radical de inconsciente, de uma falta de 
recalque (já que só o significante pode ser recalcado), portanto, 
de uma falta de sexualização. Deduz-se daí que se uma mulher 
quer, como todo ser falante, se fazer reconhecer como sujeito, 
ela só pode esbarrar neste ponto de falta onde não há sujeito 
reconhecível, porque não há mais significante para manter seu 
lugar. Pode-se adiantar, então, que o que uma mulher quer é que 
alguma coisa advenha ao lugar deste significante faltoso, que 
um ponto de apoio lhe seja fornecido precisamente lá onde o 
inconsciente a deixa abandonada. Essa reivindicação pode tomar 
diversos caminhos. 

O primeiro é o da histeria. A histérica foge do irrepresen-
tável da feminilidade. Põe-se ao abrigo no falo e se reveste dele 
como de uma carapaça. Ela não tarda, certamente, em sentir essa 
armadura fálica como uma prisão. De resto, o imperialismo fáli-
co jamais é bastante ampliado, bastante senhor do corpo para 
que ela se contente. 

A mascarada, isolada por Joan Rivière, constitui uma outra 
via. Aqui, o sujeito tende a se aceitar como não fálico, mas só 
pode fazê-lo sob a forma de um abandono, de uma cessão: ela 
não o tem, ou antes, ela não o tem mais, porque, tendo-o pos-
suído, quis se desfazer dele. A mascarada realiza uma encena-
ção imaginária do não-todo: a representação da mulher castrada 
funciona aí como signo que protege contra a falta de significante 
da feminilidade. 

Uma terceira via parece poder se abrir, para algumas mu 
lheres, no amor. Que algumas mulheres façam tamanha questão 
de serem amadas, e mais precisamente, de que se diga que se as 
ama, explica-se pela relação de sujeito a sujeito que a declara-
ção de amor tende a estabelecer. No amor, ao lugar do signifi-
cante faltoso da feminilidade, convoca-se um sujeito — o sujeito 
suposto pelo parceiro. Essa substituição é tanto mais facilitada 
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quanto existe uma identidade de estrutura entre a Mulher e o 
Sujeito lacaniano. Nem um nem outro existem como tal enquanto 
significantes: são apenas representados por um significante para 
outro significante. Quanto àquilo que são, isso não é jamais senão 
o lugar deixado vazio, inter-dito, entre dois significantes. O pro-
blema é que o amor não consiste apenas nessa relação que se 
estabelece pela fala: ele comporta também sua vertente real onde, 
como demonstramos, encontra seu limite. Daí a tendência, ilustra-
da pelo amor cortês, a apegar-se à vertente simbólica do amor: 
"É uma maneira inteiramente refinada de suprir a ausência de 
relação sexual, fingindo que somos nós que lhe pomos obstáculo 
( . . . ) . O amor cortês é, para o homem, cuja dama era inteira-
mente, no sentido mais servil, a sujeita, a única forma de se sair 
com elegância da ausência da relação sexual" (16). 

Haveria ainda uma outra via, mais difícil de se definir pelos 
conceitos analíticos, a da criação. A criação, com efeito, não é 
nada mais que a produção de um significante novo no lugar de 
significante faltoso. Desenvolvemos, noutra parte (17), a idéia 
de que toda criação é, originalmente, uma tentativa de resposta 
à inexistência dA Mulher. Mas o que distingue esta tentativa é 
que o significante novo criado pelo artista não procura preencher 
o furo deixado aberto por S(A), mas, pelo contrário, revelá-lo e 
fazê-lo atuar como tal. Vamos nos referir, nesse sentido, ao exem-
plo do oleiro que Lacan, em seu Seminário sobre a Ética da Psi-
canálise, eleva a nível de paradigma (18). O oleiro faz girar seu 
vaso em torno do vazio que fura em seu centro, como o arquiteto 
eleva suas paredes em torno de volumes vazios. O que o artista 
cria é talvez menos a parede, que ele nos oferece como trompe-
l'oeil, do que o vazio que esculpe. Um Maurice Blanchot torna 
essa problemática sensível no domínio da literatura. Esta ques-
tão é ainda mais crucial no que toca à feminilidade, já que as 
mulheres, como todos sabem, têm uma relação particular com a 
criação pelo fato de que podem dar à luz: como se somente elas 
tivessem o poder de criar diretamente sem dever fazer o esforço 
de uma sublimação. Por que, com efeito, não dar ao parto a im-
portância de uma autêntica criação? O homem, aqui, só inter-
vém a título de instrumento, como o pincel do pintor (19). É 
certo que deveríamos seguir Freud inteiramente quando ele afir-
ma a equivalência para a mulher entre a criança e o pênis? A 
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criança não seria, em primeiro lugar, a tentativa de produzir um 
significante que tome o lugar de S(A), antes de recair na sua sig-
nificação fálica? Seja como for, parece que se trata, aí, de uma 
criação falha, no sentido em que o significante novo que ela 
dá à luz não representa a mulher enquanto mulher mas a faz 
existir como mãe. 

Pintado, assim, o quadro da questão, que podemos dizer 
quanto à função da psicanálise com referência ao que quer uma 
mulher? Já observamos o quanto essa interrogação marca a ori-
gem da psicanálise enquanto prática. Freud, em suma, inventou 
este significante novo que é o psicanalista, em resposta às soli-
citações que lhe faziam as histéricas. O que quer uma mulher? 
— Um psicanalista, responde Freud. Resta pesar aquilo em que 
implica uma tal resposta, verificar em quê ela pode valer como 
resposta e sob quais condições. 

Sustentamos até aqui que a posição feminina, sendo não-
toda submetida à lei significante da castração, pode ser compreen-
dida como a de uma falta de inconsciente e que, em conseqüên-
cia, é lógico deduzir-se que uma mulher queira em primeiro lugar 
receber um suplemento de inconsciente. Poderíamos analisar nes-
ses termos a situação em que Freud se encontrava com suas pri-
meiras histéricas: a demanda de interpretação que uma mulher 
vem submeter ao analista não é, antes de tudo, uma demanda de 
inconsciente? Que se releia, nesse sentido, o caso de Emmy von 
N., em cujo discurso destacamos uma série de seqüências que 
levam todas ao ponto do umbigo, ao inominável. Fazendo-se psi-
canalista, pondo em prática a interpretação analítica, Freud, in-
contestavelmente, respondeu à demanda: forneceu o inconsciente. 
A prática psicanalítica veio, assim, à luz, e obteve resultados bri-
lhantes. . . até certo ponto. É claro, de fato, que a psicanálise 
deixou intacto o núcleo da histeria, como o enigma da sexuali-
dade feminina, ou ainda a natureza do amor de transferência. 
Freud deduzia disso que encontraria em suas pacientes um ro-
chedo irremovível: a inveja do pênis. Mas estas lhe responderam 
que era ele Freud, quem era irredutível nesse ponto. Talvez não 
estivessem de todo enganadas. A resposta de Freud — o psica-
nalista — consiste, com efeito, em dar à mulher um parceiro 
que se esforça para reduzir seu discurso ao recalcado, a afirmar 
em seguida que este recalcado é sexual, e a considerar esse sexual 
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como estruturado pelo conceito de falo e pelo complexo de cas-
tração. Pode-se atualmente fazer o balanço de quase cem anos 
de prática psicanalítica. O sistema de interpretação que acaba-
mos de situar muito grosseiramente funciona, certamente, e ob-
tém resultados seguros, mas isso na medida em que se aplicam 
ao quadro daquilo que é recalcado. Se se sair deste quadro, es-
barra-se numa impossibilidade de interpretar (é essa, aliás, a 
razão pela qual Freud não era partidário de propor a análise 
para os psicóticos). 

Ora, se a feminilidade constitui tamanho enigma, se Freud 
fracassou em descobrir seu segredo, não é precisamente por que 
ela nos confronta com outra coisa que não o recalcado? Só o 
significante pode ser recalcado. E se A Mulher não existe, para 
retomar a fórmula de Lacan, se o significante da feminilidade 
faz falta, deve-se deduzir daí que a feminilidade não pode fazer 
parte do recalcado: alguma coisa ali é impossível de se recalcar. 
Referindo-nos à distinção introduzida por Lacan em seu Semi-
nário sobre Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise, 
vamos adiantar que a feminilidade não se destaca do recalque, 
mas sim da censura (20). Freud, no fundo, esforçou-se para re-
calcar a feminilidade e, ao fazer isso, tentar sexualizá-la — no 
sentido fálico do termo. Essa convicção levou-o a se bater, em 
1931 e 1932, contra um verdadeiro muro que ele designa como 
uma frigidez feminina irremovível. E se essa frigidez não fosse 
senão um meio, para algumas mulheres, de manifestar que há, 
no interior da sexualidade feminina, uma parcela de gozo que 
resiste obstinadamente à sexualização? 

Lacan leva em conta não apenas o recalque mas também a 
censura. Pelo significante que ele escreve como S(A), indica que 
o inconsciente tem um limite, que ele não diz tudo — em outras 
palavras, que o todo não é recalcado nem sexualizado. A femi-
nilidade, na elaboração de Lacan, não é recalcávelj a não ser que 
passe pela via da mascarada. Interrogar a feminilidade exige que 
se tome em consideração um não-interpretável, pelo menos no 
sentido freudiano de interpretação. Mas talvez houvesse uma 
outra via, ainda, para a interpretação além daquela do sentido 
sexual? 

Partindo desse furo que se inscreve S(A), ou seja, a inexis-
tência de um significante do sexo feminino, o problema do psi-
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canalista se torna o de seu não-saber, oH antes, do saber que faz 
com que ele saiba que não sabe. O fato de que uma mulher de-
mande um suplemento de inconsciente deixa-o na obrigação de 
saber que não há nenhuma resposta positiva para esse anseio, 
pois o Outro, enquanto lugar do significante, não está "equipa-
do" para responder a isso. Como proceder para que esta falta 
não se transforme num impasse? Como fazer atuar a falta de 
significante no discurso como uma saída, mais que como um 
estancamento? O próprio Lacan, depois de ter realmente que-
brado a cabeça, durante os últimos anos de seu Seminário, para 
tentar produzir o significante novo que poderia remediar o vazio 
deixado por S(A), teve que admitir que estava andando em cír-
culos. "Aconteceu-me algumas vezes de dizer, imitando o pintor 
célebre — Eu não procuro, eu acho. No ponto em que estou, 
eu não acho de tanto que procuro. Em outras palavras, ando à 
roda" (21). Daí a idéia que ele lança, como uma palavra escan-
dalosa, segundo a qual a psicanálise seria uma trapaça. A pala-
vra deve ser tomada com prudência, de certo. Ela nos remete 
à dialética do semblante, entre o logro e a mascarada. Lacan 
quer dizer com isso que a psicanálise parece prometer um sentido 
(o sentido sexual), mas esse sentido verifica-se, finalmente, não se 
amarrar . A trapaça não é tanto a do psicanalista quanto a do 
próprio significante, "esse Si que parece prometer um S 2 " , diz 
ele. Se aplicarmos essa fórmula à questão que nos ocupa, obte-
remos: este sexo fálico que parece prometer um outro sexo. . . 
Assim, o equívoco, essa propriedade fundamental que tem o sig-
nificante de assumir um duplo sentido, seria a causa mais radical 
de nossa crença na feminilidade como outro sexo. 

O movimento do inconsciente, o sentido que ele imprime 
ao discurso, toma por si mesmo a direção da mascarada. O tér-
mino da análise consistiria, a partir daí, menos em apreender 
ou localizar a feminilidade do que em levar o sujeito a se dar 
conta de que esta vontade de apreender e localizar sustenta em 
si mesma a trapaça a que o inconsciente o faz se submeter. A 
problemática obscura de dois sexos, de um masculino que pro-
cura resposta num feminino sempre alhures, se constrói a partir 
de uma espécie de efeito de blefe induzido pela natureza do sig-
nificante. O falo — o significante que designa os efeitos de sig-
nificado em geral — não é outra coisa senão esta mensagem: 
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alguma coisa nunca está tão lá, simbolicamente, do que quando 
está ausente. Um sexo atrai outro, exatamente na medida em que 
um significante Si, por essência, atrai sempre um outro S2. Mas 
a psicanálise não precisa dar consistência a esse Outro: isso seria 
dar de novo sentido ao sentido, quando se trata de fazer com-
preender ao sujeito que o sentido se cria no próprio processo sig-
nificante, e que não há sentido do sentido. A psicanálise, em 
outras palavras, não tem por objetivo acompanhar o movimento 
do inconsciente, mas encontrar uma saída para esse movimento, 
isto é, fazer de modo que isso mude. 

Nessa ótica, a feminilidade vale, na produção do sentido, 
como a principal utopia do significante. O analista não tem que 
lhe dar consistência pela interpretação (22), mas deve responder 
do ponto em que o sentido tem uma chance de se esquivar. O 
analista deve situar a própria função da interpretação como parte 
integrante da trapaça significante que comanda o funcionamento 
do inconsciente. Mas como responder de S(A) sem lhe fechar a 
hiância? A questão é tanto mais crucial quanto Freud acredi-
tava absolutamente no sentido do discurso inconsciente e o uso 
que nos legou da interpretação só pode consolidar esse sentido, 
até levar aos impasses da feminilidade. Como conduzir um su-
jeito a se dar conta de que ele só demanda um suplemento de 
inconsciente na medida em que já crê e adere ao sentido do 
inconsciente, que, no entanto, não diz tudo? 

Em seu Seminário de 1977, Lacan oferece uma indicação da-
quilo que poderia ser a interpretação psicanalítica para que se 
abra uma saída para o que não hesitaremos em chamar de não-
senso do inconsciente. A trapaça do sentido, ele opõe, com efeito, 
a referência à poesia: "Como o poeta pode realizar esse esforço 
de fazer com que um sentido esteja ausente?", pergunta ele. 
Pouco depois, ele convida seu auditório a encontrar, na escri-
tura poética, a dimensão do que poderia ser a interpretação psi-
canalítica. Mais do que procurar um significante novo que advi-
ria ao lugar do furo deixado no inconsciente pela falta de S(A), 
o analista deveria responder por uma "palavra vazia", modelada 
sobre a poesia "que é efeito de sentido, mas também furo" . 
Aquilo que não é interpretável em termos de castração poderia, 
então, fazer parte da intervenção do analista sob forma de uma 
prática do não-senso? Deixamos em aberto essa interrogação, pois 
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o q u e L a c a n n o s p r o p õ e a q u i é a p e n a s u m a i n d i c a ç ã o . P o r sua 
p a r t e , e le e n c a d e a v a i m e d i a t a m e n t e essa c o n f i d e n c i a u m p o u c o 
p a t é t i c a : " s ó h á a poes i a , já lhes disse , q u e p e r m i t e a in te rp re -
t ação . É isso q u e n ã o a t i n j o , e m m i n h a t écn ica , o q u e ela sus-
t e n t a . N ã o sou b a s t a n t e p o a t a " . 

D e i x a r e m o s , po is , ao p o e t a a t a r e f a d e n o s d izer a p a l a v r a 
f i n a l . N u m d e seus p o e m a s e m l íngua f r a n c e s a , R a i n e r - M a r i a 
R i lke e v o c a b a s t a n t e b e m o v a z i o e m q u e q u e r e m o s a q u i r e u n i r 
f e m i n i l i d a d e e não-senso : 

Figura de mulher, em seu sono 
encerrada, dir-se-ia que ela degusta 
algum ruído, a nenhum outro semelhante 
que a preenche toda. 
De seu corpo sonoro que dorme 
ela tira o gozo 
de ser ainda um murmúrio 
sob o olhar do silêncio. (23) 
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