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EDITORIAL
É com a alegria que a Escola Freudiana de Belo Hori-
zonte/iepsi (EFBH/iepsi) apresenta a Revista Griphos 
25, após um intervalo de seis anos e desta vez em 
versão on-line. Optamos por organizar as publicações 
da revista de maneira a evidenciar como a nossa 
escola vem funcionando, os projetos que temos 
construído em nosso cotidiano de trabalho. Assim, 
as seções da revista retratam nossas atividades e 
os temas de estudos dos últimos anos: sexualidade, 
amor, desejo e gozo. Esses temas foram agrupados 
pelo título Descaminhos do sexual - amor, desejo 
e gozo. 

Pudemos contar com a colaboração de psicanalistas 
que, embora não estejam filiados à EFBH/iepsi, vêm 
acompanhando e apoiando nosso caminhar, mesmo 
que às vezes ele seja trôpego. Freud recorre aos poe-
tas e diz: “Aquilo a que não podemos chegar voando, 
temos que alcançar mancando”.1 Destacamos, entre 
eles, psicanalistas que têm estado presentes ao longo 
da existência da escola e que contribuem com artigos 
também para este número de nossa revista: Ana 
Maria Portugal, que nos presenteia com mais uma 
tradução direta do alemão de O fetichismo, artigo 
de Freud publicado em 1927, e com um texto sobre 
Hamlet e o gozo-sentido. Gilda Vaz Rodrigues traz 
uma esclarecedora conferência sobre o sexual e a 

1 FREUD, S. Última frase de Além do princípio de prazer 
(1920).



sexualidade, enfatizando a radicalidade do termo se-
xual na letra de Freud. Wagner Bernardes nos brinda 
com um texto em que destaca dois termos diferentes 
usados por Freud para se referir à sexualidade, dife-
rença que não acontece por acaso. E Zilda Machado, 
que apresenta uma elaboração sobre desejo e gozo 
na clínica com criança. A todos eles, nossa gratidão. 

Na seção Descaminhos do sexual, o leitor irá en-
contrar elaborações sobre amor, desejo e gozo, que 
decorrem de trabalhos apresentados em nossas 
jornadas e nas seções de estudos de Freud e Lacan. 
Cada autor trabalha a partir de um ponto, o que traz 
aos textos uma variedade e, ao mesmo tempo, uma 
possibilidade de diálogo: sexual, desejo, gozo, objeto 
a, repetição, Nome- do-Pai, fantasia, amor e traição.

Em Recortes clínicos, estão os textos produzidos 
a partir de fragmentos da escuta clínica. A maioria 
deles é decorrente de uma proposta de cooperação 
entre a EFBH/iepsi e o projeto do NAASP – Núcleo 
de Acolhida e Articulação da Solidariedade Paroquial. 
Esse projeto, desenvolvido pela Casa paroquial da 
igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, é coordenado 
pelo cuidadoso trabalho de Renato Pujedo Correa e 
Suzana Laudares. É laico, não tem direcionamento 
clínico específico e está aberto a contribuições ex-
clusivamente voluntárias. Algumas pessoas que se 
encontram em seminários de formação, a partir de um 
desejo decidido demonstrado pelo envolvimento com 
o processo de formação, via análise pessoal e estudo 
da teoria, abraçaram essa ideia. Viram na proposta 
do NAASP uma rica possibilidade do exercício da 
escuta psicanalítica supervisionada por psicanalistas 



da EFBH/iepsi, que também fazem da supervisão 
uma atividade voluntária. Destaque-se que a par-
ticipação no projeto não constitui propriamente um 
estágio, não oferece certificados, mas quem participa 
dele tem vivido com entusiasmo essa experiência. A 
maioria dos textos desta seção têm o viço dos efeitos 
dessa escuta. E constituem uma pesquisa pela via 
da clínica, uma forma de retornar para a EFBH/iepsi 
elaborações em torno desta experiência. 

Em Roda de prosa, o leitor irá encontrar textos ge-
radores de discussões sobre filmes. Como é objetivo 
desta atividade, nem todos foram escritos por psica-
nalistas. A proposta da roda é que o cinema seja um 
espaço de conversa prazerosa sobre psicanálise e 
outros saberes. A aposta é que o cinema, como toda 
obra de arte, possa ser visto em variadas possibilida-
des de leitura que são construídas coletivamente. Os 
textos desta seção não têm características de artigo, 
não são precedidos de resumo nem têm referências 
ao final. 

A Interlocução é uma atividade em que a escola 
se abre mensalmente para receber pessoas de fora 
que apresentam temas ligados à pesquisa teórica 
ou experiências que desejam compartilhar. Nesta 
seção há artigos decorrentes de duas pesquisas: a 
de Jonas Samúdio sobre o gozo místico em Tereza 
de Ávila e a de Laura Castro sobre a experiência do 
inconsciente e espaços urbanos. 

Em Questões contemporâneas há textos que foram 
instigados a partir de indagações e reflexões sobre 
conquistas da ciência e outros acontecimentos con-



temporâneos que afetam os limites e os costumes 
no terceiro milênio, e produzem novas formas de 
subjetivação. O que a psicanálise tem a dizer? 

Já em Infância e adolescência, que é também um 
espaço de pesquisa da EFBH/iepsi, encontram-se 
reflexões sobre esses momentos lógicos de passa-
gem de cada sujeito. 

A seção Psicanálise, literatura e clínica contém tex-
tos decorrentes da produção de cartel. Os romances 
foram lidos sob uma perspectiva clínica e os artigos 
mostram essa articulação. 

Em Resenhas, temos a apresentação de dois livros: 
Que não se esmaguem com palavras as entrelinhas e 
Rastros de amor. Neste caso, aproveitando o fato de 
que a publicação é on-line, o fechamento da revista 
é feito com um texto que contém vídeos poéticos. 
Finalmente, uma vídeo apresentação do Projeto 
Segunda Letra.

Nossos agradecimentos aos autores que contribuí-
ram com seus textos, a Dila Bragança pela revisão, 
a Andrea Silveira pela criação da capa, a José Sena 
Júnior pela diagramação e a Patrícia Resende Araújo, 
secretária da EFBH/iepsi, pela ajuda no manejo da 
internet e na digitação. A revista é resultante não 
só do trabalho desta comissão, mas de todos que 
contribuíram para esta publicação. Melhor dizendo, 
cabe enfim agradecer aos que direta ou indiretamen-
te respondem à maneira peculiar da EFBH/iepsi de 
ser contaminada e transmitir esta peste chamada 
Psicanálise. 

Boa leitura!

Comissão Editorial
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FETICHISMUS*

(1927)
GW XIV
Sigmund Freud

In den letzten Jahren hatte ich Gelegenheit, eine Anzahl von Männern, 
deren Objektwahl von einem Fetisch beherrscht war, analytisch zu 
studieren. Man braucht nicht zu erwarten, daß diese Personen des Fetisch 
wegen die Analyse aufgesucht hatten, denn der Fetisch wird wohl von 
seinen Anhängern als eine Abnormität erkannt, aber nur selten als ein 
Leidenssymptom empfunden; meist sind sie mit ihm recht zufrieden oder 
loben sogar die Erleichterungen, die er ihrem Liebesleben bietet. Der Fetisch 
spielte also in der Regel die Rolle eines Nebenbefundes.

Die Einzelheiten dieser Fälle entziehen sich aus naheliegenden Gründen 
der Veröffentlichung. Ich kann darum auch nicht zeigen, in welcher Weise 
zufällige Umstände zur Auswahl des Fetisch beigetragen haben. Am 
merkwürdigsten erschien ein Fall, in dem ein junger Mann einen gewissen 
»Glanz auf der Nase« zur fetischistischen Bedingung erhoben hatte. Das 
fand seine überraschende Aufklärung durch die Tatsache, daß der Patient 
eine englische Kinderstube gehabt hatte, dann aber nach Deutschland 
gekommen war, wo er seine Muttersprache fast vollkommen vergaß. Der 
aus den ersten Kinderzeiten stammende Fetisch war nicht deutsch, sondern 

* [Erstveröffentlichung: Almanach der Psychoanalyse 1928, Wien 1927, S. 17-24. 
— Gesammelte Werke, Bd. 14, S. 311-7.]
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O FETICHISMO*

Sigmund Freud
Tradução: Ana Maria Portugal Maia Saliba

Nos últimos anos tive a oportunidade de estudar analiticamente alguns 
homens, cuja escolha de objeto era dominada por um fetiche. Não devemos 
esperar que essas pessoas buscaram a análise devido ao fetiche, pois o 
fetiche era reconhecido por seus detentores mais como uma anormalidade, 
mas apenas raramente sentido como um sintoma de sofrimento; na maioria 
estavam bem satisfeitos com ele, ou louvavam até mesmo o alívio, que 
lhes oferecia em sua vida amorosa. O fetiche também exercia geralmente 
o papel de uma descoberta secundária.

As peculiaridades desses casos exigem da explanação fundamentos au-
xiliares. No entanto, não posso indicar, de que maneira as circunstâncias 
casuais contribuíram para a escolha do fetiche. Especialmente surge um 
caso, no qual um jovem elegera um certo “Glanz auf der Nase” como con-
dição fetichista. Encontramos um esclarecimento surpreendente através 
do fato de que o paciente tinha tido uma criação inglesa, vindo depois para 
a Alemanha, onde esqueceu quase completamente sua língua materna. 
Seu fetiche originário da infância deveria ser lido não em alemão, mas em 
inglês, “Glanz auf der Nase” (brilho no nariz) era propriamente”  “Blick auf 

* [Primeira publicação: Almanach der Psychoanalyse 1928, Wien 1927, s. 17-24; Ge-
sammelte Werke, Bd 14, s. 311-317.] Tradução de Freud, Sigmund, Fetichismus 
(1927) GW XIV.
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englisch zu lesen, der »Glanz auf der Nase« war eigentlich ein »Blick auf 
die Nase« (glance = Blick), die Nase war also der Fetisch, dem er übrigens 
nach seinem Belieben jenes besondere Glanzlicht verlieh, das andere nicht 
wahrnehmen konnten.

Die Auskunft, welche die Analyse über Sinn und Absicht des Fetisch gab, 
war in allen Fällen die nämliche. Sie ergab sich so ungezwungen und 
erschien mir so zwingend, daß ich bereit bin, dieselbe Lösung allgemein für 
alle Fälle von Fetischismus zu erwarten. Wenn ich nun mitteile, der Fetisch 
ist ein Penisersatz, so werde ich gewiß Enttäuschung hervorrufen. Ich beeile 
mich darum hinzuzufügen, nicht der Ersatz eines beliebigen, sondern eines 
bestimmten, ganz besonderen Penis, der in frühen Kinderjahren eine große 
Bedeutung hat, aber später verlorengeht. Das heißt: er sollte normalerweise 
aufgegeben werden, aber gerade der Fetisch ist dazu bestimmt, ihn vor dem 
Untergang zu behüten. Um es klarer zu sagen, der Fetisch ist der Ersatz 
für den Phallus des Weibes (der Mutter), an den das Knäblein geglaubt hat 
und auf den es — wir wissen warum — nicht verzichten will.1

Der Hergang war also der, daß der Knabe sich geweigert hat, die Tatsache 
seiner Wahrnehmung, daß das Weib keinen Penis besitzt, zur Kenntnis zu 
nehmen. Nein, das kann nicht wahr sein, denn wenn das Weib kastriert 
ist, ist sein eigener Penisbesitz bedroht, und dagegen sträubt sich das 
Stück Narzißmus, mit dem die Natur vorsorglich gerade dieses Organ 
ausgestattet hat. Eine ähnliche Panik wird vielleicht der Erwachsene später 
erleben, wenn der Schrei ausgegeben wird, Thron und Altar sind in Gefahr, 
und sie wird zu ähnlich unlogischen Konsequenzen führen. Wenn ich nicht 
irre, würde Laforgue in diesem Falle sagen, der Knabe »skotomisiert« die 
Wahrnehmung des Penismangels beim Weibe.2 Ein neuer Terminus ist dann 

1 Diese Deutung ist bereits 1910 in meiner Schrift Eine Kindheitserinnerung des 
Leonardo da Vinci ohne Begründung mitgeteilt worden.

2 Ich berichtige mich aber selbst, indem ich hinzufüge, daß ich die besten Gründe 
habe anzunehmen, Laforgue würde dies überhaupt nicht sagen. Nach seinen 
eigenen Ausführungen ist »Skotomisation« ein Terminus, der aus der Deskription 
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die Nase” (glance = Blick) (olhar para o nariz), o nariz era, pois, o fetiche, 
ao qual,  daí em diante, emprestava, a seu bel-prazer, um brilho especial, 
que outros não pudessem perceber. 

A informação que a análise deu sobre o sentido e a intenção do fetiche 
era em todos os casos a seguinte. Produziu-se tão desimpedida e me 
pareceu tão concludente que estou pronto a esperar de todos os casos de 
fetichismo a mesma solução geral. Se enuncio agora que o fetiche é um 
substituto do pênis, certamente provocarei decepção. Por isso, apresso-
me em acrescentar que se trata não do substituto de um qualquer, mas 
de um pênis determinado e totalmente especial, que nos primeiros anos 
da infância tem uma grande significação, porém perdida depois. Ou seja: 
normalmente deve ter sido abandonado, mas logo o fetiche decidiu prote-
gê-lo do declínio. Dizendo mais claramente, o fetiche é o substituto para 
o falo [Phallus] da mulher (da mãe), no qual a criancinha acreditoua e do 
qual – sabemos por que – não quer renunciar.1

O ocorrido foi então, que o menino se recusou a tomar conhecimento do 
fato de sua percepção, de que a mulher não possui pênis. Não, isso não 
pode ser verdade, pois, se a mulher é castrada, a posse de seu próprio 
pênis está ameaçada, e contra isso resiste a parte [Stück]b do narcisismo, 
com o qual a natureza por precaução equipou diretamente esse órgão. Um 
pânico desse tipo vivenciará talvez o adulto, quando é dado o grito: Trono e 
altar estão em perigo, muito próximo a levar a consequências ilógicas. Se 
não estou errado, Laforgue diria sobre seus casos que o menino “escoto-
miza” a percepção da falta de pênis na mulher.2 Um novo termo se justifica 

1 Essa interpretação já foi comunicada em 1910, sem fundamentação, no meu escri-
to Uma lembrança de infância de Leonardo da Vinci.

2 Faço aqui uma correção, na medida em que tive as melhores razões para acres-
centar que Laforgue não diria isso absolutamente. De acordo com sua exposição 
“Skotomisation” é um termo, que proveio da Dementia praecox, não resultou da 
transferência da concepção psicanalítica das psicoses e não tem qualquer aplica-
ção nos processos de desenvolvimento da formação da neurose. A apresentação 
no texto se empenha em tornar clara essa incompatibilidade.
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berechtigt, wenn er einen neuen Tatbestand beschreibt oder heraushebt. 
Das liegt hier nicht vor; das älteste Stück unserer psychoanalytischen 
Terminologie, das Wort »Verdrängung«, bezieht sich bereits auf diesen 
pathologischen Vorgang. Will man in ihm das Schicksal der Vorstellung 
von dem des Affekts schärfer trennen, den Ausdruck »Verdrängung« 
für den Affekt reservieren, so wäre für das Schicksal der Vorstellung 
»Verleugnung« die richtige deutsche Bezeichnung. »Skotomisation« 
scheint mir besonders ungeeignet, denn es weckt die Idee, als wäre die 
Wahrnehmung glatt weggewischt worden, so daß das Ergebnis dasselbe 
wäre, wie wenn ein Gesichtseindruck auf den blinden Fleck der Netzhaut 
fiele. Aber unsere Situation zeigt im Gegenteil, daß die Wahrnehmung 
geblieben ist und daß eine sehr energische Aktion unternommen wurde, ihre 
Verleugnung aufrechtzuhalten. Es ist nicht richtig, daß das Kind sich nach 
seiner Beobachtung am Weibe den Glauben an den Phallus des Weibes 
unverändert gerettet hat. Es hat ihn bewahrt, aber auch aufgegeben; im 
Konflikt zwischen dem Gewicht der unerwünschten Wahrnehmung und 
der Stärke des Gegenwunsches ist es zu einem Kompromiß gekommen, 
wie es nur unter der Herrschaft der unbewußten Denkgesetze — der 
Primärvorgänge — möglich ist. Ja, das Weib hat im Psychischen dennoch 
einen Penis, aber dieser Penis ist nicht mehr dasselbe, das er früher war. 
Etwas anderes ist an seine Stelle getreten, ist sozusagen zu seinem Ersatz 
ernannt worden und ist nun der Erbe des Interesses, das sich dem früheren 
zugewendet hatte. Dies Interesse erfährt aber noch eine außerordentliche 
Steigerung, weil der Abscheu vor der Kastration sich in der Schaffung dieses 
Ersatzes ein Denkmal gesetzt hat. Als stigma indelebile der stattgehabten 
Verdrängung bleibt auch die Entfremdung gegen das wirkliche weibliche 
Genitale, die man bei keinem Fetischisten vermißt. Man überblickt jetzt, 
was der Fetisch leistet und wodurch er gehalten wird. Er bleibt das Zeichen 
des Triumphes über die Kastrationsdrohung und der Schutz gegen sie, er 

der Dementia praecox stammt, nicht durch die Übertragung psychoanalytischer 
Auffassung auf die Psychosen entstanden ist und auf die Vorgänge der Entwicklung 
und Neurosenbildung keine Anwendung hat. Die Darstellung im Text bemüht sich, 
diese Unverträglichkeit deutlich zu machen.
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quando descreve ou ressalta uma nova situação. Não há isso aqui; a mais 
antiga peça [Stück]b de nossa terminologia psicanalítica, o termo “recalque” 
[Verdrängung], relaciona-se perfeitamente a esse processo patológico. 
Se quisermos separar o destino da representação e do afeto, reservar 
para o afeto a expressão “recalque”, e para o destino da representação 
“desmentido” [Verleugnung] seria a correta descrição alemã. “Skotomisa-
tion” me parece especialmente inapropriada, pois desperta a ideia de que 
a percepção foi absolutamente apagada, de maneira que o próprio fato 
seria como se uma expressão facial caísse no ponto cego da retina. Mas 
nossa situação mostra, ao contrário, que a percepção permaneceu e que 
foi empreendida uma enérgica ação para sustentar seu desmentido. Não é 
verdade que a criança, após sua observação na mulher, tenha mantido não 
modificada sua crençaa no falo da mulher. Ela o comprovou, mas também 
abandonou; em conflito entre o peso de uma percepção indesejada e a 
força do contradesejoc chegou a um compromisso, que só foi possível sob o 
domínio das leis inconscientes do pensamento – o processo primário. Sim, a 
mulher tem, pois, no psíquico um pênis, mas esse pênis não é o mesmo de 
antes. Algo entrou em seu lugar, foi, por assim dizer convocado como seu 
substituto, e então é o herdeiro do interesse, que era aplicado ao anterior. 

Esse interesse experimenta, então, um extraordinário acréscimo, pois o 
horror [Abscheu]d à castração colocou um monumento na criação desse 
substituto. Como stigma indelebile do recalque estabelecido permanece 
também um estranhamentoe diante do genital feminino, que não falta em 
nenhum fetichista. Vejamos agora o que o fetichista realiza, e através de 
que consegue mantê-lo. Permanece o triunfo sobre a ameaça de castração 
e proteção contra ela, poupa também ao fetichista tornar-se homossexual, 
na medida em que empresta à mulher aquela característica, através da 
qual ela lhe será suportável como objeto sexual. Mais tarde, em sua vida, o 
fetichista acreditaa ainda poder gozar [geniessen]f de seu substituto genital. 
O fetiche não será reconhecido por outros em seu significado, portanto não 
recusado, é facilmente accessível, é confortável tê-lo em ligação com sua 
satisfação sexual. Onde outros homens se empenham e devem esforçar-
se, isso não dá o menor trabalho ao fetichista.
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erspart es dem Fetischisten auch, ein Homosexueller zu werden, indem er 
dem Weib jenen Charakter verleiht, durch den es als Sexualobjekt erträglich 
wird. Im späteren Leben glaubt der Fetischist noch einen anderen Vorteil 
seines Genitalersatzes zu genießen. Der Fetisch wird von anderen nicht 
in seiner Bedeutung erkannt, darum auch nicht verweigert, er ist leicht 
zugänglich, die an ihn gebundene sexuelle Befriedigung ist bequem zu 
haben. Um was andere Männer werben und sich mühen müssen, das 
macht dem Fetischisten keine Beschwerde.

Der Kastrationsschreck beim Anblick des weiblichen Genitales bleibt 
wahrscheinlich keinem männlichen Wesen erspart. Warum die einen 
infolge dieses Eindruckes homosexuell werden, die anderen ihn durch 
die Schöpfung eines Fetisch abwehren und die übergroße Mehrzahl ihn 
überwindet, das wissen wir freilich nicht zu erklären. Möglich, daß wir unter 
der Anzahl der zusammenwirkenden Bedingungen diejenigen noch nicht 
kennen, welche für die seltenen pathologischen Ausgänge maßgebend 
sind; im übrigen müssen wir zufrieden sein, wenn wir erklären können, was 
geschehen ist, und dürfen die Aufgabe, zu erklären, warum etwas nicht 
geschehen ist, vorläufig von uns weisen.

Es liegt nahe zu erwarten, daß zum Ersatz des vermißten weiblichen 
Phallus solche Organe oder Objekte gewählt werden, die auch sonst als 
Symbole den Penis vertreten. Das mag oft genug stattfinden, ist aber gewiß 
nicht entscheidend. Bei der Einsetzung des Fetisch scheint vielmehr ein 
Vorgang eingehalten zu werden, der an das Haltmachen der Erinnerung 
bei traumatischer Amnesie gemahnt. Auch hier bleibt das Interesse wie 
unterwegs stehen, wird etwa der letzte Eindruck vor dem unheimlichen, 
traumatischen, als Fetisch festgehalten. So verdankt der Fuß oder Schuh 
seine Bevorzugung als Fetisch — oder ein Stück derselben — dem 
Umstand, daß die Neugierde des Knaben von unten, von den Beinen her 
nach dem weiblichen Genitale gespäht hat; Pelz und Samt fixieren — wie 
längst vermutet wurde — den Anblick der Genitalbehaarung, auf den der 
ersehnte des weiblichen Gliedes hätte folgen sollen; die so häufig zum 
Fetisch erkorenen Wäschestücke halten den Moment der Entkleidung fest, 
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O susto [Schreck]d da castração devido à visão do genital feminino pro-
vavelmente não é poupado a nenhum ser masculino. Por que alguns, 
em consequência dessa impressão se tornam homossexuais, outros se 
defendem por meio da criação de um fetiche, e a grande maioria deles 
o supera, isso decerto não podemos esclarecer. É possível que, entre o 
número das condições que agem em conjunto, nós ainda não conhecemos 
aquelas, que seriam decisivas para as raras saídas patológicas; além disso, 
deveríamos estar satisfeitos se pudéssemos esclarecer o que aconteceu, 
e nos permitiríamos a tarefa de esclarecer por que algo não aconteceu, 
provisoriamente indicado por nós.

Seria iminente esperar, que tal órgão ou objeto valeria como substituto do 
falus feminino ausente, que também, pelo menos fizesse suplência [ver-
treten]g como símbolo do pênis. Isso pode se estabelecer com frequência, 
mas certamente não é o decisivo. Pela implantação do fetiche parece antes 
terminar um processo, que lembra a detenção da lembrança na amnésia 
traumática. Também aqui permanece o interesse que se postou pelo ca-
minho, algo da última impressão diante do estranho [unheimlichen]e, do 
traumático será retido como fetiche. Assim, devemos ao pé ou ao sapato 
sua preferência como fetiche – ou um pedaço [Stück]b do mesmo – a cir-
cunstância de que a curiosidade do menino espreitou por baixo a partir 
das pernas  o genital feminino; pelos e veludo fixam – como há muito se 
suspeitava – a visão dos pelos genitais, a partir dos quais deveria resultar 
o anseio pelo membro feminino; a peça de roupa, no momento de se despir 
que estabelece tão frequentemente o fetiche, a última, na qual se poderia 
ainda manter a mulher fálica,  mas não quero afirmar que se pode visualizar 
com certeza a determinação do fetiche em cada caso. A pesquisa sobre 
o fetichismo é com urgência recomendada a todos aqueles que ainda 
duvidam da existência do complexo de castração ou poderiam opinar que 
o susto [Schreck]d diante do genital feminino teria uma outra razão, que 
derive, por exemplo, da suposta lembrança do trauma do nascimento. Para 
mim o esclarecimento do fetiche teve ainda um outro interesse teórico.

Recentemente, a partir de uma via especulativa, encontrei a proposição 
de que a diferença essencial entre neurose e psicose estaria em que, 
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den letzten, in dem man das Weib noch für phallisch halten durfte. Ich will 
aber nicht behaupten, daß man die Determinierung des Fetisch jedesmal mit 
Sicherheit durchschaut. Die Untersuchung des Fetischismus ist all denen 
dringend zu empfehlen, die noch an der Existenz des Kastrationskomplexes 
zweifeln oder die meinen können, der Schreck vor dem weiblichen Genitale 
habe einen anderen Grund, leite sich z. B. von der supponierten Erinnerung 
an das Trauma der Geburt ab. Für mich hatte die Aufklärung des Fetisch 
noch ein anderes theoretisches Interesse.

Ich habe kürzlich auf rein spekulativem Wege den Satz gefunden, der 
wesentliche Unterschied zwischen Neurose und Psychose liege darin, daß 
bei ersterer das Ich im Dienste der Realität ein Stück des Es unterdrücke, 
während es sich bei der Psychose vom Es fortreißen lasse, sich von einem 
Stück der Realität zu lösen; ich bin auch später noch einmal auf dasselbe 
Thema zurückgekommen.3 Aber bald darauf bekam ich Anlaß zu bedauern, 
daß ich mich so weit vorgewagt hatte. Aus der Analyse zweier junger Männer 
erfuhr ich, daß sie beide den Tod des geliebten Vaters im zweiten und im 
zehnten Jahr nicht zur Kenntnis genommen, »skotomisiert« hatten — und 
doch hatte keiner von beiden eine Psychose entwickelt. Da war also ein 
gewiß bedeutsames Stück der Realität vom Ich verleugnet worden, ähnlich 
wie beim Fetischisten die unliebsame Tatsache der Kastration des Weibes. 
Ich begann auch zu ahnen, daß analoge Vorkommnisse im Kinderleben 
keineswegs selten sind, und konnte mich des Irrtums in der Charakteristik 
von Neurose und Psychose für überführt halten. Es blieb zwar eine 
Auskunft offen; meine Formel brauchte sich erst bei einem höheren Grad 
von Differenzierung im psychischen Apparat zu bewähren; dem Kind konnte 
gestattet sein, was sich beim Erwachsenen durch schwere Schädigung 
strafen mußte. Aber weitere Untersuchungen führten zu einer anderen 
Lösung des Widerspruchs.

Es stellte sich nämlich heraus, daß die beiden jungen Männer den Tod 
des Vaters ebensowenig »skotomisiert« hatten wie die Fetischisten die 

3 ›Neurose und Psychose‹ (1924 b) und ›Der Realitätsverlust bei Neurose und 
Psychose‹ (1924 e).



O Fetichismo  Tradução 21

na primeira o Eu reprime [unterdrückt] um fragmento [Stück]b do Isso a 
serviço da realidadek, ao passo que na psicose ele se deixa romper pelo 
Isso e se perde em relação a um fragmento da realidade; voltarei mais 
tarde a esse mesmo tema.3 Mas logo tive a oportunidade de lamentar que 
eu teria arriscado demais. Através da análise de dois jovens soube que 
ambos não haviam tomado conhecimento da morte de seu amado pai, 
aos dois e dez anos, tinham “escotomizado” – e, no entanto, nenhum dos 
dois desenvolvera uma psicose. Certamente uma parte significativa da 
realidade tinha sido desmentida pelo eu, da mesma maneira como nos 
fetichistas, o fato desagradável da castração da mulher. Comecei, então a 
supor que acontecimentos análogos na vida infantil não são raros, e podem 
ter me conduzido a erros nas características da neurose e psicose. Mas 
permanece a informação; minha fórmula precisava apenas de se prevenir 
num grau mais alto de diferenciação no aparelho psíquico: para a criança 
pode ser confirmado, o que nos adultos deveria ser punido com severos 
prejuízos. No entanto, investigações posteriores conduziram a uma outra 
solução da contradição. 

Com isso fica evidente que ambos os jovens tinham tão pouco “escoto-
mizado” a morte do pai quanto os fetichistas a castração da mulher. Foi 
apenas uma corrente na sua vida anímica que não reconheceu a morte 
do pai; mas havia outra, que computou esse fato; a atitude [Einstellung]h 
conduzida pelo desejo e a conduzida pela realidade permaneceram uma 
ao lado da outra. Em um desses casos a cisão [Spaltung] tornou-se o 
fundamento para uma neurose obsessiva um pouco grave; no decorrer 
de sua vida ele vacilava entre dois pressupostos, um, de que o pai ainda 
vivia e limitava suas atividades, e o oposto, de que ele tinha o direito de se 
considerar como sucessor do pai morto. Posso manter a expectativa de 
que no caso de psicose, a corrente conduzida pela realidade certamente 
deveria faltar.

Voltando à descrição do fetichismo, devo mencionar que há numerosas e 
importantes provas da atitude dividida do fetichista quanto à questão da 

3  Neurose e psicose (1924) e A perda da realidade na neurose e na psicose (1924).
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Kastration des Weibes. Es war nur eine Strömung in ihrem Seelenleben, 
welche den Tod des Vaters nicht anerkannt hatte; es gab auch eine andere, 
die dieser Tatsache vollkommen Rechnung trug; die wunschgerechte wie 
die realitätsgerechte Einstellung bestanden nebeneinander. Bei dem einen 
meiner beiden Fälle war diese Spaltung die Grundlage einer mittelschweren 
Zwangsneurose geworden; in allen Lebenslagen schwankte er zwischen 
zwei Voraussetzungen, der einen, daß der Vater noch am Leben sei und 
seine Tätigkeit behindere, und der entgegengesetzten, daß er das Recht 
habe, sich als den Nachfolger des verstorbenen Vaters zu betrachten. Ich 
kann also die Erwartung festhalten, daß im Fall der Psychose die eine, die 
realitätsgerechte Strömung, wirklich vermißt werden würde.

Wenn ich zur Beschreibung des Fetischismus zurückkehre, habe ich 
anzuführen, daß es noch zahlreiche und gewichtige Beweise für die 
zwiespältige Einstellung des Fetischisten zur Frage der Kastration des 
Weibes gibt. In ganz raffinierten Fällen ist es der Fetisch selbst, in dessen 
Aufbau sowohl die Verleugnung wie die Behauptung der Kastration Eingang 
gefunden haben. So war es bei einem Manne, dessen Fetisch in einem 
Schamgürtel bestand, wie er auch als Schwimmhose getragen werden 
kann. Dieses Gewandstück verdeckte überhaupt die Genitalien und den 
Unterschied der Genitalien. Nach dem Ausweis der Analyse bedeutete 
es sowohl, daß das Weib kastriert sei, als auch, daß es nicht kastriert 
sei, und ließ überdies die Annahme der Kastration des Mannes zu, denn 
alle diese Möglichkeiten konnten sich hinter dem Gürtel, dessen erster 
Ansatz in der Kindheit das Feigenblatt einer Statue gewesen war, gleich 
gut verbergen. Ein solcher Fetisch, aus Gegensätzen doppelt geknüpft, 
hält natürlich besonders gut. In anderen zeigt sich die Zwiespältigkeit an 
dem, was der Fetischist — in der Wirklichkeit oder in der Phantasie — an 
seinem Fetisch vornimmt. Es ist nicht erschöpfend, wenn man hervorhebt, 
daß er den Fetisch verehrt; in vielen Fällen behandelt er ihn in einer Weise, 
die offenbar einer Darstellung der Kastration gleichkommt. Dies geschieht 
besonders dann, wenn sich eine starke Vateridentifizierung entwickelt 
hat, in der Rolle des Vaters, denn diesem hatte das Kind die Kastration 
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castração da mulher. Em casos bastante sofisticados é o próprio fetiche, 
em cuja construção tanto o desmentido quanto a afirmação da castração 
tiveram entrada. Assim foi em um homem, cujo fetiche consistia em uma 
cinta genital,i que ele também usava como calção de natação. Essa peça 
de roupa cobria totalmente a genitália e a diferença entre os genitais. Pela 
explicação da análise isso significava que a mulher era castrada, mas tam-
bém não castrada, e além disso ocorria também a aceitação da castração 
do homem, pois todas essas possibilidades estavam bem escondidas sob 
a cinta, sendo o primeiro indício visto na infância na folha de figueira de 
uma estátua. Tal fetiche, conectando os contrários, naturalmente serve 
especialmente bem. Em outros, a divisão se denuncia, naquilo que o fe-
tichista – de fato [Wirklichkeit]j ou na fantasia – se ocupa em seu fetiche. 
Não se esgota, se acentuamos que ele honra seu fetiche; em muitos casos, 
trata-se para ele de uma maneira de igualark abertamente uma apresenta-
ção [Darstellung]l da castração. Isso acontece especialmente quando se 
desenvolveu uma forte identificação paterna, no papel do pai, pois a esse a 
criança atribuiu a castração da mulher. A ternura e a hostilidade no manejo 
do fetiche, que o desmentido e o reconhecimento da castração tornam 
paralelas se misturam nos variados casos de forma desigual, de maneira 
que uma outra será claramente reconhecida. A partir disso acredita-se, 
mesmo à distância para compreender o comportamento do cortador de 
trançasm, no qual se põe à frente a necessidade de completar a castração 
desmentida. Sua ação reúne em si ambas as afirmações incompatíveis uma 
com a outra: a mulher conserva seu pênis, e o pai castrou a mulher. Outra 
variante, mas também, num paralelo da psicologia popular com o fetichismo 
poderia ser observada nos costumes dos chineses, primeiro mutilar o pé 
feminino e em seguida honrá-lo como um fetiche. Pode-se pensar que o 
homem chinês quer agradecer à mulher por ter se submetido à castração.

Finalmente nos permitimos pronunciar que o modelo normal do fetiche é 
o pênis do homem, assim como o do inferiorizado órgão do pênis real da 
mulher, o clitóris.
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des Weibes zugeschrieben. Die Zärtlichkeit und die Feindseligkeit in der 
Behandlung des Fetisch, die der Verleugnung und der Anerkennung der 
Kastration gleichlaufen, vermengen sich bei verschiedenen Fällen in 
ungleichem Maße, so daß das eine oder das andere deutlicher kenntlich 
wird. Von hier aus glaubt man, wenn auch aus der Ferne, das Benehmen des 
Zopfabschneiders zu verstehen, bei dem sich das Bedürfnis, die geleugnete 
Kastration auszuführen, vorgedrängt hat. Seine Handlung vereinigt in sich 
die beiden miteinander unverträglichen Behauptungen: das Weib hat seinen 
Penis behalten, und der Vater hat das Weib kastriert. Eine andere Variante, 
aber auch eine völkerpsychologische Parallele zum Fetischismus möchte 
man in der Sitte der Chinesen erblicken, den weiblichen Fuß zuerst zu 
verstümmeln und den verstümmelten dann wie einen Fetisch zu verehren. 
Man könnte meinen, der chinesische Mann will es dem Weibe danken, daß 
es sich der Kastration unterworfen hat.

Schließlich darf man es aussprechen, das Normalvorbild des Fetisch ist der 
Penis des Mannes, wie das des minderwertigen Organs der reale kleine 
Penis des Weibes, die Klitoris.
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Observações 

1. As notas ao pé de página são as do próprio Freud.

2. Nossas notas na letra de Freud são indicadas por letras em ordem 
alfabética.

3. Sempre que achamos interessante, mantivemos o termo alemão entre 
colchetes.

Notas na letra de freud

a) glauben, Unglaube = acreditar, não crença.

O substantivo “crença” e o verbo associado estão presentes em Freud, 
desde o Rascunho N, onde podemos ler no subtítulo Transposição da 
crença: “A crença (e a dúvida) é um fenômeno que pertence inteiramente 
ao sistema do eu (consciência) e não tem contrapartida no Inc. Nas neu-
roses, a crença é deslocada; é recusada ao material recalcado, quando 
ele pressiona no sentido da reprodução, e – como punição, poder-se-ia 
dizer – a mesma crença é transposta para o material que executa a defesa.”

Quanto ao outro termo Unglaube = não crença, é o termo-chave do artigo 
Um distúrbio de memória na Acrópole, de 1936. Nesse texto a não crença 
aparece várias vezes, primeiro como uma dúvida de que algo de muito 
bom e esperado pudesse mesmo acontecer, no caso, conhecer Athenas, e 
depois, quando vê a Acrópole e duvida de sua existência. Há uma divisão 
em ato: “Estou diante da Acrópole, mas não posso acreditar nisso”. Isso 
provoca um sentimento de estranheza: Entfremdsgefühl. O sujeito se es-
tranha. São sensações que fazem parte do encontro com o inconsciente.

b) Stück – peça, também no sentido do teatro e da música; pedaço; frag-
mento; parte.

Apesar de sugerir algo concreto, muitas vezes preferimos optar por “peça” 
porque, além de ser um fragmento de uma vivência, comporta a ideia de 
cena, condizente com o inconsciente e a vida psíquica. O termo é repetido 
muitas vezes no texto.
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c) Gegenwunsch = contradesejo. 

Esse é um termo bem raro no texto de Freud. Sugere certa oposição: a 
um desejo surge outro oposto. Mas é que o prefixo gegen = contra, que é 
também uma preposição não é exclusivamente de oposição, e sim, pode 
ser usado como ‘ao encontro’, ‘em troca de’, ‘em comparação a’. portanto, 
contradesejo pode justamente expressar um desejo que vá garantir o 
outro, mas ao mesmo tempo ocultá-lo. Em português temos: contrabaixo, 
contramestre, contramuro, etc. É o que acontece na Gegenbesetzung, 
traduzido por contracarga ou contrainvestimento, para dizer dos derivados 
do recalque.

d) Abscheu, Schreck = horror, susto.

São gradações da sensação desagradável diante da castração. 

O fetiche é construído devido ao horror à castração. O termo Abscheu diz 
de uma aversão profunda, e no texto a referência a esse termo é que faz 
a construção de um monumento como resposta: o fetiche. Sugere que o 
horror seria da estrutura.

Quando fala de susto, Schreck é algo que abala o sujeito, diante de uma 
percepção para a qual ele não estava preparado: ele não tem outra reação 
senão abalar-se. O susto remete o sujeito à estrutura, mas ele em si não 
é estruturante.

e) Entfremdung = estranhamento. Mais adiante falará Unheimlich = estra-
nho/familiar.

Estranhamento é o primeiro termo a que Freud se refere em relação à 
experiência da percepção do genital feminino, no caso. O que depois se 
torna estranho/familiar.

f) geniessen= gozar. 

Não é um termo muito frequente em Freud. Aqui ele não diz sobre o 
princípio do prazer, que sempre envolve uma negociação, uma perda. 
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Usando o termo geniessen = gozar, saborear, bem expressa a situação de 
conforto do sujeito, pois com o fetiche, por meio do qual ninguém precisa 
reconhecer seu desfrute com ele, há uma posição fora da cena do Outro, 
que envolveria a castração, mas é uma cena só para si mesmo.

Note-se a expressão, ao final do segundo parágrafo do texto nach seinem 
Belieben, que traduzimos ‘a seu bel prazer’.

g) Traduzimos vertreten por ‘fazer suplência’ e não por representação, 
como sugerem algumas traduções. O verbo vertreten contém o prefixo 
ver + o verbo treten, que quer dizer entrar. É uma entrada meio enviesada, 
mostrando que algo está aí porque falta o principal. Muitos traduzem por 
representar, mas não é bem o sentido, o fetiche entra no lugar da falta, 
mas não representa o que está faltando, ele apenas supre.

h) Einstellung =‘Atitude’ foi a tradução escolhida, que, na polissemia indica 
também suspensão, afinação, orientação, e na literalidade: Ein = um; in e 
Stellung = posição. Literalmente: posição de uno, íntegra. Nesse artigo a 
atitude seria a de uma posição sem divisão, às custas do fetiche.

No primeiro artigo sobre a feminilidade – Sexualidade feminina – nas 
soluções previstas para a mulher Freud coloca três: (1) Einstellung, que 
definiria uma posição de interiorização (o prefixo ein- também indica o 
sentido do interior); (2) masculinidade; (3) assunção do papel social fe-
minino. No segundo artigo – Feminilidade, nas três saídas, a primeira é 
substituída por inibição.

O termo Einstellung também aparece no cap. VII de Psicologia das massas, 
sobre a identificação.

i) Schamgürtel. As traduções em português propõem: suporte atlético. Em 
espanhol, pela Aguillar, a proposta é “suspensório”. O termo se compõe 
de dois outros: Scham + gürtel. Gürtel significa cinto ou cinta. Scham é 
vergonha, mas nos compostos fica como metonímia dos genitais, aos 
quais se associa a vergonha, e por isso devem ser encobertos. Para ser 
mais literal, propus “cinta genital”, como algo que protege a genitália (sus-
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pensório) e a encobre, como se não houvesse diferença entre os sexos, 
negando a castração.

j) Wirklichkeit e Realität. Ambos os termos indicam realidade, são apenas 
de origem diferente: germânica o primeiro e latina, o último. Freud se serve 
dos dois, mas Realität abrange a realidade externa e a psíquica, ao passo 
que Wirklichkeit se refere sempre a algo atual, que aconteceu de fato. 
Nessas passagens o termo Wirklichkeit – que tem sua raiz em wirklich 
(efetivo) e Werk (obra) – traz um sentido mais realista, atual, efetivo, algo 
que se marca por seus efeitos. Há autores que querem fazer aí a diferença 
entre Real e realidade, mas isso não se confirma. O importante é mais a 
questão do efeito.

k) gleichkommen, gleichlaufen, ungleich. A repetição do termo gleich =igual, 
aqui composto nas palavras, acentua a igualdade dos sexos, negando a 
castração. A repetição insiste porque a tentativa do fetiche é deixar tudo 
igual, sem diferença dos sexos.

l) Darstellung, em oposição a Vorstellung. Apresentação, exposição, mas 
também representação teatral na cena.

m) As edições brasileiras remetem ao ensaio sobre Leonardo da Vinci 
(1910). Coupeurs de nattes = pervertidos que sentem prazer em cortar o 
cabelo das mulheres. In: Edição Standard Brasileira, vol. XI, p. 89.
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O tema do sexual é o mais antigo e, ao mesmo tempo, o mais atual na 
psicanálise, o que requer uma constante retomada e revisão do conceito. 
Afinal, será que nós, os psicanalistas, estaríamos acompanhando as trans-
formações da sociedade que repercutem na clínica? Estaríamos aptos a 
responder à subjetividade de nossa época?

Novas abordagens vão surgindo na contramão da psicanálise e nos forçam 
a buscar formas de transmissão de um saber que não se sabe, sem perder 
a especificidade do discurso do analista.

Destaco duas conhecidas formulações freudianas que vão ao encontro 
desse saber:

• Não há representação do sexo e da morte no inconsciente.1 

• O inconsciente não conhece contradição.2

Proponho-me relê-las na perspectiva do real lacaniano, “o que não cessa 
de não se escrever”. O real é o campo atemporal da estrutura e volta sem-
pre ao mesmo lugar independentemente do campo simbólico e do campo 
imaginário, que sofrem a ação do tempo. Os costumes mudam, as normas 
se renovam, mas o real está sempre ali. O efeito disso é uma falta, o que 
impõe aos seres falantes a busca reiterada por uma Outra coisa – algo 
além do além.

Freud formulou o conceito de pulsão de morte, definindo-a como pura 
dispersão. Lacan termina seu ensino destacando o registro do real, como 
aquilo com o qual temos que nos virar/haver.

A vida não tem um roteiro senão a posteriori, quando se pode vislumbrar 
a rede tecida pelos caminhos de cada um. O real atravessa o tempo todo, 
tal como um desmancha-prazeres, impondo a descontinuidade. O que 
temos como referência para retomar o caminho são os traços de nosso 
gozo, que deixaram rastros pela vida afora. 

1 FREUD, (1930) 1974.
2 FREUD, (1915) 1974.
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Falar de rastros já implica considerar que algo passou e deixou vestígios. 
porém, se dissermos que algo que nem mesmo passou deixou rastros, 
já começa a complicar. [porém, já começa a complicar se dissermos que 
deixou rastros algo que nem mesmo passou.] Assim, entramos no campo 
do real seguindo alguma coisa que nem mesmo existiu.

Estamos cercando o campo do que há de mais opaco e velado em nossas 
relações com o mundo de uma maneira geral – o que rege e, ao mesmo 
tempo, regula essas relações. 

De começo, é preciso partir da afirmação de que somos seres de linguagem 
e que tudo o que será formulado só se sustenta a partir dessa estrutura, 
que é nosso instrumento de relação, conexão, apreensão e assimilação 
do mundo em que vivemos. 

O real de que falamos na psicanálise não é o real das catástrofes ou fe-
nômenos naturais, nem o real tratado pela ciência em suas descobertas 
e formulações – sempre alheio ao sujeito. Não se pode falar de real na 
psicanálise sem considerar a estrutura de linguagem que determina a cons-
tituição de um sujeito em conexão com os registros imaginário e simbólico.

Proponho-me abordar este tema aos pedaços, seguindo não só a formu-
lação freudiana com relação ao objeto parcial como também a de Lacan 
ao destacar que do real só temos pedaços. 

Vamos colhendo, assim, nossos pedaços com referência ao tema.

O sexual

O termo “sexual” é usado para se referir ao campo do que não se escre-
ve, ou seja, do que não se articula numa cadeia de significantes, do que 
não tem representação, indo ao encontro do que diz Freud3 sobre a não 
inscrição do sexo e da morte no inconsciente. 

3  FREUD, (1915) 1974.
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Nesse sentido, o sexual irrompe em momentos pontuais na vida, especial-
mente na adolescência e na menopausa, quando ocorre um fator quanti-
tativo que Freud destaca ao se referir à pulsão de morte como um trans-
bordamento, um romper de barreiras das repressões sociais e orgânicas. 
O sexual aqui se apresenta como irrupção do real pulsional promovendo 
a ruptura com os padrões anteriores da infância e da sexualidade própria 
a cada etapa da vida.

O que é da ordem do sexual opera como um acontecimento que implica 
não só a quebra do estado de homeostase anterior, como também uma 
mudança que incide na própria identidade. O sexual equivale à irrupção 
da pulsão sem representação, sem sentido, sem “regras”, literalmente, no 
caso da menopausa.

A sexualidade

Passemos agora ao termo “sexualidade”, que se refere ao que se escreve 
por meio dos significantes que atravessam o corpo e o erotizam. 

Trata-se de uma questão de trilha percorrida pelos caminhos que a pulsão 
traça na realização do prazer. Essa trilha é composta de significantes e 
sinalizada por rastros deixados pelas vivências libidinais que dão as coor-
denadas do gozo de cada um, o que legitima a diversidade sexual.

Uma trilha de significantes, ou a sexualidade no desfile dos significantes, 
implica toda a diferença entre a sexualidade humana e a animal. 

Se não fosse o objeto inapreensível da pulsão, a sexualidade humana seria 
uma simples repetição automática, comandada pelas funções fisiológicas, 
como qualquer outra necessidade básica de descarga.

Há algo, entretanto, que marca toda a diferença: o desejo. A ênfase recai 
no que, do objeto, é resto, isto é, o que permanece inacessível e opaco 
devido à impossibilidade de um saber natural regido pelos instintos como 
acontece no reino animal. 
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Em síntese, o sexual se refere ao impossível de se escrever, e a sexua-
lidade, ao que se escreve. A partir disso, podemos abordar os caminhos 
que a sexualidade traça em decorrência de uma escrita sempre sujeita a 
cortes e rupturas pelas incidências do real. 

A heteridade

Lacan utiliza o termo “heteridade” para dizer daquilo que é da ordem das 
realidades sexuais que colocam em circulação o “heterotismo”, em contra-
posição ao autoerotismo do gozo. Sempre serão necessários dois sexos 
para que exista sexualidade, considerando que o que definimos como 
sexo vai além das diferenças anatômicas e não se trata de uma questão 
de gênero. Heteridade implica estar aberto à diferença radical que diz 
respeito ao gozo de cada um.

Em outras palavras, é preciso que haja um estado de abertura para que se 
instaure a fantasia que tece a sexualidade. O que se pode apreender da 
sexualidade de cada um se apresenta pela repetição, como ‘re-petição’, 
relativa ao indefinidamente enumerável da demanda. 

Convém retomar algumas noções que habitam o campo da sexualidade, 
na perspectiva da psicanálise.

A heterossexualidade

O prefixo héteros vem do grego e significa o outro, o diferente. A heteros-
sexualidade implica a relação com o outro sexo, independentemente da 
diferença anatômica. O que vem a ser o outro sexo para Lacan?

Discordando de Simone de Beauvoir, que se referiu ao sexo feminino como 
o segundo sexo, Lacan assinala que existe o sexo masculino e o outro. 
Isso vai ao encontro, também, do que dizia Freud com respeito à libido, 
ou seja, que a libido é masculina. Devemos entender o masculino, aqui, 
como o campo fálico das representações.

O que se faz questão é esse Outro – a mulher, que permanece sempre 
como um enigma que Lacan se dispõe não a responder, mas a formalizar.
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A formalização desse outro sexo se opera pelo esvaziamento do campo 
fálico.É por essa via que ele vai conceituando e definindo o lugar do Outro, 
escrito com letra maiúscula, para diferenciar do outro semelhante, espe-
cular. A característica desse Outro formulado aqui é ser um Outro vazio. 

Para haver sexualidade, é preciso o elemento hetero, que é a relação 
do campo fálico com um elemento não-todo fálico. A sexualidade do ser 
falante, nesse sentido, é sempre hetero, para além das diferenças anatô-
micas dos sexos.

As homossexualidades

A concepção da homossexualidade, que atravessa toda a obra de Freud, 
vai na direção de uma fixação no desenvolvimento libidinal que atingiria a 
heterossexualidade, se não ficasse retida no caminho da castração simbóli-
ca. Lacan avança numa outra perspectiva, abordando a homossexualidade 
como posição do sujeito com relação ao fantasma.

A psicanálise não considera a homossexualidade como um conjunto único, 
daí, se usa o plural para se referir às homossexualidades. A homossexua-
lidade se define como o que não deixa resto por se tratar do campo fálico 
da relação. 

Lacan oferece o termo “hommosexuel” para mostrar que essa grafia é 
derivada de homem, fazendo uma equivalência entre homem e semblante. 
A tradução correta seria “homensexual” ou “homo sexualis”. Homossexual 
é o amor pelo semelhante. Vale lembrar que Freud4 destaca a Igreja e o 
Exército como paradigmas da formação de grupo homossexual.

O que define esses termos não é o objeto e sim a posição em que o sujeito 
se encontra na relação com os objetos. Uma relação entre dois sujeitos 
do mesmo sexo pode ser heterossexual e vice-versa.

Sobre a bissexualidade, Freud, desde o início de sua obra, assinalou a 
disposição bissexual de todo ser humano, que coexiste em proporções 

4 FREUD, (1921) 1969. p.119.
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diversas na sexualidade humana, segundo a concepção freudiana de 
que o sujeito tem uma cota de libido que pode se expressar hetero ou 
homossexualmente.

A diferença sexual

A sexualidade está no centro de tudo o que se passa no inconsciente, por 
ser uma falta, um vazio estrutural, que aciona uma busca por um gozo 
absoluto, jamais encontrado e, por isso mesmo, a sexualidade se cria na 
articulação significante. 

“A estrutura é o real que vem à luz na linguagem”.5 

Homem e mulher, nesse sentido, são concebidos como lugares, espaços, 
posições na estrutura do ser falante. Homem e mulher habitam a linguagem, 
que se encarrega de definir seus papéis, suas funções e o que cada um 
deve fazer para formar um par perfeito e harmônico. A suposta e pretensa 
adequação entre eles fará enunciados de sua relação. 

Entretanto, tudo seria simples se não houvesse o real como um desman-
cha-prazeres, revelando a impossibilidade de se habitar plenamente a 
linguagem, pois sempre haverá algo que impossibilitará a realização plena 
desses enunciados. A mulher é a depositária dessa impossibilidade, uma 
vez que é do seu lado que se inscrevem a falta, os mistérios e os enigmas 
da relação sexual.

Podemos entender por essa perspectiva o conhecido aforismo de Lacan 
“A relação sexual não existe”. Há uma diferença radical que caracteriza 
a identidade de cada sujeito que não faz relação com o Outro e não se 
articula com o campo das representações que constituem o nosso mundo 
tal como o conhecemos. Por mais que queiramos nos fazer entender na-
quilo que mais se aproxima da verdade de cada um, nunca conseguiremos 
dizer tudo por meio da linguagem articulada.

5 LACAN, (1972) 2003, p. 477.
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O gozo

Quantos testemunhos temos de pessoas que sofreram terrivelmente por 
algo que as habita, seu gozo, do qual não ousavam se aproximar? “O que 
queremos é o bem do outro, desde que permaneça à imagem do nosso”. 
Talvez seja esse o sentido do mandamento “Amarás teu próximo como a 
ti mesmo”, diante do qual Freud6 se horrorizou.

O gozo do próximo incomoda porque toca o gozo de cada um, do qual não 
se ousa se aproximar, do qual não se quer saber nada. Esse não querer 
saber opera por meio do recalque, do desmentido ou da foraclusão, de-
terminando, assim, a constituição psíquica de cada um.

Freud cria a psicanálise a partir da neurose. E Lacan veio dar à perversão 
seu direito de cidadania. Retomando a conhecida formulação freudiana “A 
neurose é o negativo da perversão”,7 Lacan, por meio da topologia da banda 
de Moebius, mostra como neurose e perversão caminham passo a passo 
na relação do sujeito com o seu gozo. Isso faz parte da estrutura psíquica.

Sabemos que a sexualidade é perversa polimorfa segundo outra conhecida 
formulação de Freud. talvez por isso o gozo seja visto como um mal-estar 
na civilização. 

A sociedade dita as regras, e a cultura dá formas ao gozo. A sociedade tem 
a ver com as neuroses, e a cultura, com as perversões. Isso, possivelmente, 
implica que, nos regimes totalitários e conservadores, a cultura seja alvo 
de censura e repressão, ignorando que é pelo seu efeito de sublimação 
que ela exerce a função de contenção e ordenação do gozo.

Cito Lacan:

Lembro vocês, sob uma outra forma, o que havia indicado no final do 
seminário anterior, o esquema da relação da perversão com a cultura, 

6 FREUD, (1930) 1996.
7 FREUD, (1905) 1972, p. 168.
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na medida em que esta se distingue da sociedade. Se a sociedade 
acarreta, uma forma de desagregação que se chama de neurose, é 
num sentido contrário de elaboração, de construção, de sublimação – 
digamos o termo – que se pode conceber a perversão como produto 
da cultura. E o círculo se fecha...8

O corpo

Falar de sexual e sexualidade implica colocar o corpo em cena. No Se-
minário 20: Mais, ainda, Lacan9 nos convida para a cama onde caem as 
vestimentas e se goza de um corpo quando não há roupas. O hábito ama 
o monge. Além do hábito, o corpo nu, aquilo que Lacan chamou de objeto 
a, o resto que faz causa de desejo – en corps, encore, o corpo entra em 
cena. Os corpos funcionam como objetos de fetiche, mas permanece um 
enigma: o gozo da mulher, um Outro gozo, que vai além, na direção do 
infinito.

O gozo, enquanto sexual, é fálico. Isso quer dizer que ele não se relaciona 
como o Outro como tal. pode-se dizer, até mesmo, que o gozo é autista, 
pois se goza do Um que não faz laço com o Outro.

O amor

Já o amor é uma corrente diversa, de outra ordem. Freud distinguiu em 
suas formulações teóricas a corrente afetiva da corrente sexual. O amor 
faz laço. Não estou falando do amor que ama as vestes, a imagem do ou-
tro à sua semelhança, mas o amor ao ser, como bem escreve Montaigne 
sobre sua amizade com Étienne de la Boétie: “Porque era ele, porque era 
eu”.10 E ainda como na bela frase de Jean Genet: “Sendo o que sou, e sem 
reservas, minha solidão conhece a sua”.11

8 LACAN, (1960-1961) 1992, p. 39.
9 LACAN, (1972-1973) 1985.
10 mONtAIGNE, 2002. p. 281.
11 GENEt, 2000, p. 94-95.
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Assim, não há relação sexual que asseguraria o encontro dos gozos se-
xuados, mas, no lugar de solidão, há o sonho eterno da “alma gêmea”, que 
traria alívio ao inteiramente só.

O amor, sendo um dizer, visa o corpo do parceiro, tocar seu corpo pelo 
dizer poético. O gozo do corpo do outro não é signo do amor, mas é sua 
única resposta, na medida em que o amor possa ser a-mur [a-muro], ou 
seja, por meio do muro da linguagem, extrai a verdade de cada um e, com 
isso, faz Um. O Um do significante, o Um que tem a ver com o que há 
além do ser: o gozo.

para concluir, segue o relato de um caso que ilustra o que estou dizendo.

trata-se do reencontro com uma amiga dos tempos de colégio, muito 
bem-sucedida na área de entretenimento à frente de uma empresa de 
organização de festas. Relembrando os velhos tempos, ela me diz: “Você 
se lembra como eu era distraída?” O significante “distraída” ressoou de tal 
forma que foi inevitável deixar de associá-lo ao seu sucesso na atividade 
de distrair as pessoas. Afinal, foi assim que ela se fez única, ao dar uma 
outra forma ao seu gozo, em vez de repetir a mesma forma infantil.

O gozo do Outro sexo, o da mulher, é infinito, pois implica buracos na es-
trutura em que o ser se abastece de inspirações, sempre em busca de uma 
Outra coisa, conforme foi dito no início deste texto. A linguagem, agitando 
os corpos, testemunha o Verbo que habitou entre nós.
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expressão jouis-sens, gozo-sentido, e suas interferências 
nos efeitos do fantasma. Conclui que, no fantasma, o privi-
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Mas se hás de viver para não ser lembrado
Morre só e contigo a imagem tua morre.

Shakespeare, Sonetos III

A tragédia de Hamlet é a tragédia do desejo.
Lacan, Seminário VI

The King is a thing! A thing of nothing!
Hamlet, Ato IV, cena II.

A expressão gozo-sentido [ jouis-sens] surge mais ao final da obra lacania-
na, na topologia dos nós, mas não parece ter sido por ele muito conside-
rada, logo sendo o termo “gozo” [ jouis] na expressão jouis-sens – omitido 
nas escritas posteriores do nó borromeu, aparecendo apenas a palavra 
“sentido” [sens]. Quando aparece na topologia dos nós o gozo-sentido 
se escreve no espaço limitado pelo Simbólico e pelo Imaginário e é, pelo 
Real, separado do objeto a. Nessa escrita os outros espaços de gozo são 
o gozo do Outro e o gozo fálico, respectivamente entre Imaginário e Real, 
e entre o Real e o Simbólico.1

Figura 1

 1 LACAN, 1974, p. 16.
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A ideia da expressão jouis-sens [gozo-sentido] implica que o deslizamento 
do sentido na linguagem pode transportar o gozo, mesmo separando-o 
do Real, e que a língua falada tem sua contribuição nisso, o que talvez 
tenha sido um dos pontos que tenha levado Lacan a construir o aforisma 
“o inconsciente é estruturado como uma linguagem”.

Em outras passagens Lacan já fizera jogos de linguagem com o termo 
gozo [ jouissance], especialmente quando sugere o equívoco do comando 
da Lei do Supereu: Jouis! (Goza!), ao que o sujeito só pode responder: 
J’ouis! [Eu escuto!], pois o gozo está aí nada mais que subentendido.2 
Essa equivocidade traz a entrada da linguagem como corte ao gozo. É 
gerado um outro sentido, precisamente ligado ao ouvir.

Anos mais tarde, em Radiophonie, Lacan diz jogar “com o cristal da lín-
gua, para refratar, do significante, o que divide o sujeito”.3 Na resposta 
às questões colocadas – especificamente a questão III – ele discute os 
tropos da linguagem, a metáfora e a metonímia, reforçando sua posição 
diferente da que é tomada pelos linguistas, na medida em que, pela 
teoria do inconsciente, a condensação [Verdichtung] e o deslocamento 
[Verschiebung], sob as operações do recalque, mostram que “quanto 
mais o discurso é interpretado, mais ele se confirma como inconsciente”.4 
Diferentemente da metáfora, em que o novo sentido se fixa mais como 
significação. Além disso, a ênfase é dada à metonímia, que “[...] opera a 
partir de um metabolismo do gozo, cujo potencial é regulado pelo corte 
do sujeito, e cota como valor o que aí se transfere”.5

Com isso vemos que a expressão “gozo do sentido” condensaria uma 
operação de corte do sujeito, sendo este submetido ao sentido, o que 

2 LACAN, (1960) 1966, p. 821.
3 LACAN, 1970, p. 78.
4 LACAN, 1970, p. 71.
5 LACAN, 1970, p. 70. “Não tomarão ao pé da letra que a metonímia é bem o que 

determina como operação de crédito (Verschiebung quer dizer transferência de va-
lores) o próprio mecanismo inconsciente onde está, no entanto, a caixa-gozo sobre 
o que se saca” (p. 71-72).
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resultaria na contagem do gozo. mas com isso o jogo de linguagem da 
língua francesa, em sua perfeita homofonia: jouis sens = jouissance, estaria 
perdido, ainda que permaneça como um recurso do sujeito, como podemos 
acompanhar na análise de Lacan ao Hamlet e ao longo da obra freudiana.

Em Freud nós o encontramos nos chistes, nos lapsos, nos mecanismos 
do trabalho do sonho: condensação e deslocamento, e ainda nas fanta-
sias, na medida em que são cenas de linguagem, como substrato das 
formações do Inconsciente. O sentido deslizante e condensado que se 
demonstra nessas formações faz entrar no domínio das Representações 
de palavra as Representações de Coisa, num instante em que o Recalque 
se suspende, e o vazio do Real mostra seu clarão. Há aqui, portanto, uma 
borda que se faz na surpresa, acompanhada de estranheza, de exagero, 
de bizarrice, como o são tantas cenas e figuras do sonho e das fantasias.

Sobre esse aspecto, a literatura é rica em suas contribuições, dado que 
não escapa a Freud nem a Lacan.

No Seminário VI: O desejo e sua interpretação, Lacan dedica várias 
sessões para comentar, sob alguns aspectos a tragédia shakespeariana 
de Hamlet, enfatizando o uso dos jogos de linguagem feitos pelo herói: 
trocadilhos, duplos sentidos, equívocos, falas rebuscadas, fazendo-se às 
vezes de louco, em pleno nonsense. Lacan se pergunta: o que Shakespea-
re quer com isso, construindo assim seu personagem Hamlet? Cinismo, 
injúrias? Ou como os bobos da corte, para acentuar o desmascaramento 
da monarquia? 

De fato, uma das dimensões no desenrolar da tensão dramática da peça 
é um perpétuo equívoco. Essa nos é dissimulada, de certa maneira, 
pelo lado mascarado do negócio – o que se exerce entre Claudius, o 
tirano, o usurpador e seu assassino, Hamlet, é o desmascaramento 
das intenções desse último. Ou seja: por que ele se faz de louco? E a 
maneira pela qual o faz dá a seu discurso um aspecto quase maníaco. 
Hamlet se lança ao roubo das ideias, a ocasiões de equívoco, que lhe 
permitem fazer um instante brilhar um tipo de clarão de sentido diante de 
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seus adversários. Estes não vêm aí propostas discordantes, acham-nas 
estranhas pelo viés de especial pertinência, e são tocados a ponto de 
se colocarem a construir, até mesmo a confabular. Não se trata, pois, 
somente, de um jogo de dissimulação, mas um jogo de espírito, que 
se estabelece no nível dos significantes e na dimensão do sentido. É 
aí que se sustenta, propriamente o espírito da peça. 6

Lacan quer salientar que o que falta a Hamlet, é que ele não se fixa num 
objetivo, não define um objeto para sua ação, e, com esse jogo de dissi-
mulação, não se sabe o que Hamlet quer.7 Quando é projetada a armadilha 
da cena final, nesse exato momento há um eclipse, ele não está. Sempre 
obediente, é enviado à Inglaterra, numa viagem rápida, e seu discurso 
mostra sua reflexão sobre o valor da vida e das intrigas que o cercam, 
percebendo como está adiando sua vingança.

“Palavras, palavras e mais palavras.” Essa é uma das falas de Hamlet.8

Há todo um desdobramento em torno do $, alienado ao significante, e isso 
tem consequências na posição do herói diante do fantasma, $<>a, na qual 
o sujeito barrado, afetado pelo significante, com todas as consequências 
que isso comporta, confronta-se numa relação específica com uma con-
juntura imaginária, a, não o objeto do desejo, mas o objeto no desejo.9

A estrutura dessa obra, a tragédia de Hamlet, nos permite aproximar dessa 
função do objeto no desejo e articulá-la de uma maneira exemplar. privado 
de alguma coisa de si mesmo, que tomou valor de sua alienação – o falo 
– um objeto particular se tornará para o sujeito o objeto do desejo. Está aí 
uma relação de certa conveniência entre o falo e esse objeto que tomará 
a função de mascarar a perda sentida pela alienação ao significante. Essa 
é a função do objeto, não mais do desejo, mas no desejo. 10

6 LACAN, (1958-1959) 2013, p. 393-394.
7 LACAN, (1958-1959) 2013, p. 384-385.
8 SHAKESpEARE, Hamlet, ato II, cena I.
9 LACAN, (1958-1959) 2013, p. 387.
10 LACAN, (1958-1959) 2013, p. 387.
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Na tragédia, em sua cena final persiste a alienação: Hamlet oferece seu 
pescoço, pois será o defensor de uma aposta, lutando por um outro, “[...] 
aluga-se a um outro, por nada, da forma mais gratuita, este outro que é 
justamente seu inimigo, e que ele deve abater”.11

Lacan se pergunta: “Que que isso quer dizer? Que ele não entrou com 
seu falo. [...] que essa relação agressiva é um engano, uma miragem”, que 
é onde ele vai perder sua vida, sem saber, onde ele realiza seu ato e sua 
própria morte.12 Num golpe do dramaturgo Skakespeare – golpe comple-
tamente escamoteado – o florete envenenado passa da mão de um para 
o outro dos rivais, como num espelho. 

Mas a realização do desejo de Hamlet não está nesse torneio, no nível 
da rivalidade com o que é seu semelhante mais belo, o si-mesmo que 
ele pode amar. O drama se efetua mais além. E mais além está o falo.13 

O encontro com o outro está lá apenas para permitir a Hamlet identificar-
se com o significante fatal. 

Para Hamlet, Laerte é um tipo de semelhante ou de um duplo mais belo 
que ele. Seria seu i(a).

Hamlet, para quem qualquer semelhante não é mais que uma sombra 
inconsistente e pútrida, encontra um rival à sua medida nesse seme-
lhante remodelado, cuja presença lhe irá permitir, pelo menos por um 
instante, sustentar a aposta humana de ser ele também um homem. 
Essa remodelagem é aqui apenas uma consequência, e não um ponto 
de partida. Quero dizer que é a consequência do que se manifesta na 
situação, a saber, a posição do sujeito como objeto do desejo. A pre-
sença do falo é imanente a esse objeto. O falo só poderá aparecer em 
sua função formal com a desaparição do próprio sujeito. O que será 
que torna possível que o sujeito sucumba, antes mesmo de tomar nas 

11 LACAN, (1958-1959) 2013, p. 389. 
12 LACAN, (1958-1959) 2013, p. 391.
13 LACAN, (1958-1959) 2013, p. 392.



Griphos psicanálise n.  2548

mãos o foil, para se tornar ele mesmo o assassino?14

Ainda nessa cena decisiva permanece o jogo de palavras em torno do 
termo foil, que tem um duplo sentido de florete e de peça de joalheria. 
Hamlet diz: “Meu florete será apenas porta-joias diante do seu”.15 Laerte 
era considerado muito hábil no uso dos floretes. Mas a essa fala Laerte 
responde: “Você está fazendo mofa de mim!”

A estrutura da peça de Shakespeare está, como sabemos, situada como 
tragédia. mas é uma tragédia onde se exageram os jogos de linguagem, 
tanto de efeito de perplexidade, quanto de efeito cômico, ou de ironias. 
pelo lado do cômico, segundo Freud, este se dá quando o sujeito se 
compara com o outro, diminuindo-o, e disso extrai prazer. É uma relação 
imaginária, constituída entre duas pessoas.16

Nos tempos do grande teatro grego, a tragédia representa a relação do 
homem com a fala, na medida em que essa relação o toma em sua fata-
lidade – uma fatalidade conflitiva, na medida que que a cadeia que liga o 
homem à lei do significante não é a mesma no nível da família e da comu-
nidade. Essa é a essência da tragédia.17 Ela tem, pois, um efeito simbólico. 

A comédia representa outra coisa, ainda que não sem implicação com 
a tragédia. manifesta, por um tipo de necessidade interna, a relação do 
sujeito com seu próprio significado, como resultado, fruto da relação sig-
nificante. O significado deve vir, sobre a cena da comédia, plenamente 

14 LACAN, (1958-1959) 2013, p. 394.
15 SHAKESPEARE, Ato V, cena II. Essa tradução é de Lacan, no francês, pelo sentido 

de fleurette. Em inglês, assim é a fala: I’ll be your foil, Laertes. In mine ignorance 
your skill shall, like a star in the darkest night, stick fiery off indeed. O termo tem 
outros sentidos, que não florete, e nessa frase, não podemos lê-lo como florete. 
Foil= 1. Folha metálica, chapa, lâmina em joalheria; 2. Contraste, realce. 3. florete 
embolado, espada preta (Dicionário Michaelis). Poderíamos traduzir por: “Serei seu 
relevo (ou seu brilho), Laertes. Na minha ignorância sua habilidade, como uma 
estrela na noite mais escura, de fato vai cravar uma faísca”.

16 FREUD, (1905) 1977, p. 226 e seg.
17 LACAN, (1957-1958) 1998, p. 261-262.
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desenvolvido. A comédia assume, recolhe, goza da relação a um efeito que 
está fundamentalmente ligado à ordem significante, a saber, a aparição 
desse significado que se chama o falo.18 E acentua seu aspecto cômico.

O jouis-sens na tragédia de Hamlet parece estar entre o trágico e o cômico.

Voltemos à questão do fantasma em Hamlet. Já vimos a força do jogo 
significante, que sustenta o sujeito, com o gozo do sentido. A relação do 
$ com o a, 

[...] imagem e pathos, ao mesmo tempo o sujeito se experimenta numa 
alteridade imaginária. Esse objeto não satisfaz nenhuma necessidade, 
ele já é relativizado, posto em relação com o sujeito, e precisamente o 
sujeito que está presente no fantasma. [...] O objeto toma o lugar daquilo 
que o sujeito está privado, simbolicamente, o falo. É daí que o objeto 
toma a função que tem no fantasma, e que o desejo, com o suporte 
do fantasma, se constitui.19

O privilégio dado ao $ no fantasma, como se pode acompanhar nos jogos 
de palavras de Hamlet, evita o encontro com o objeto a, que permitiria um 
suporte para o desejo. Envolvido pelo drama do pai, Hamlet recusa o amor 
a Ofélia, só a considera como objeto de desejo ao vê-la morta, perdida 
e ainda por se enciumar do sofrimento de Laerte, rivalizando com ele no 
amor que “teria tido” por Ofélia. O gozo do sentido [ jouis-sens] presente 
em quase todas as cenas da tragédia, é testemunha dessa recusa, desse 
afastamento de uma posição desejante.

Se pensamos em Freud no livro dos chistes, há uma passagem que pre-
cede o chiste, em que Freud fala do Scherz [Smut, em inglês] traduzido 
por gracejo, ou fala obscena, que consiste numa certa alusão ao desejo 
pelo objeto sexual, – em sua presença – mas que na verdade não implica, 
de fato, uma realização.20 para Freud, o Scherz [gracejo] pode preceder o 

18 LACAN, (1957-1958) 1998, p. 262.
19 LACAN, (1958-1959) 2013, p. 370.
20 FREUD, (1905) 1977, p. 117-122. Alguém sugeriu que em português deveríamos 
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trabalho do chiste, mas não chega a seu desfecho, porque não passa de 
um jogo de palavras, de equívocos e alusões, sem implicar o inconsciente. 
Não gera prazer, apenas pode induzir o desejo, mas não alivia a tensão.

Se recorremos ao jogo que Lacan faz no Seminário V: peu-de-sens; pas-
de-sens, sugerindo que o pouco de sentido e o não sentido poderiam dar 
origem à passagem de sentido: pas lido como passo, passagem. Isso se 
daria no chiste, em que há uma passagem de sentido, uma passagem 
ao inconsciente, que suspende o recalque e provoca o riso.21 Se ficamos 
apenas no pouco sentido ou no não sentido, não há essa passagem.

Voltando ao texto Radiophonie, talvez consigamos uma elaboração em 
torno das razões do abandono por Lacan da expressão jouis-sens [go-
zo-sentido], permanecendo na topologia dos nós apenas o termo sens 
[sentido]. Nessa escrita, o espaço relativo a ele fica entre os registros do 
Imaginário e Simbólico, e não se abre para o Inconsciente, que, em sua 
estrutura, exige o Real.

Ao comentar a metonímia como um dos tropos privilegiados por cotar o 
gozo, Lacan afirma que 

[...] não é do sentido que ela se efetiva, mas do gozo, onde o sujeito se 
produz como corte: que lhe faz, pois, estofo, mas ao reduzi-lo assim a 
uma superfície ligada a esse corpo, o que já é fato do significante. [...] 
Que sob o que se escreve, deslize a paixão do significante, devemos 
dizer: gozo do Outro, porque, pelo fato de que ele seja arrebatado por 
um corpo, torna-se aí o lugar do Outro. A metonímia, operando a partir 
de um metabolismo do gozo, cujo potencial é regulado pelo corte do 
sujeito, cota como valor o que aí se transfere.22

Com essa argumentação de Lacan, o que seria jouis-sens [gozo-sentido] 
passa a ser absorvido pelo gozo do Outro. Na topologia dos nós, o gozo do 

traduzir por “papo furado”.
21 LACAN, (1957-1958) 1998, cap. V.
22 LACAN, 1970, p. 70.
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Outro se situa entre o Real e o Imaginário, e é o lugar no qual se escreve 
o verdadeiro buraco, completamente separado do Simbólico.

Voltando ao Hamlet, de Shakespeare, podemos concluir que são essas 
questões que, na abordagem de Lacan o levam a situá-lo como exemplar 
quanto à tragédia do desejo, mas não se trata de sua realização.
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SUMÁRIO

O autor busca traçar similaridades e diferenças entre Sexua-

lität e Geschlechtlichkeit, termos estabelecidos por Freud no 
que diz respeito às formulações sobre a teoria da sexualidade.
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The author attempts to draw similarities and differences 

between Sexualität and Geschlechtlichkeit, terms established 

by Freud regarding the formulations of sexual theory. 
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Tempos atrás encontrei no último capítulo de Análise 
terminável e interminável a palavra alemã Gesch-
lechtlichkeit.1 Na época redigia minha tese de dou-

1 FREUD, (1937) 1999, p. 99.
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torado e abri uma nota de rodapé enfatizando que Freud, ao se referir à 
sexualidade, usara, em vez de Sexualität, o termo Geschlechtlichkeit, que 
remetia à sexualidade no sentido geracional, algo da ordem da estirpe, 
da raça, da linhagem.2 Treze anos depois, o título da jornada da Escola 
Freudiana de Belo Horizonte/iepsi, Escritas da sexualidade, reacendeu 
em mim o interesse em pesquisar o emprego dessas diferentes escritas – 
Sexualität e Geschlechtlichkeit – ao longo da obra freudiana.3 

Transcrevo a passagem que desde então me inquietara: “Com efeito, a 
desautorização [Ablehnung]4 da feminilidade não pode ser mais que um 
fato biológico, uma peça daquele grande enigma da sexualidade [Gesch-
lechtlichkeit]”.5

Freud chega a essa surpreendente conclusão ao constatar que todos os 
esforços feitos numa análise revelam-se vãos quando se tenta persuadir 
uma mulher a abandonar o seu desejo de possuir um pênis ou quando se 
quer convencer um homem de que uma atitude passiva ou feminina diante 
de outros homens nem sempre tem o significado de uma castração, sendo 
indispensável em muitas situações. Ressalta ainda que, após ter atraves-
sado todos os estratos psíquicos, o analista chega, com o desejo de um 
pênis e o protesto masculino, à “rocha de base”6 e, com isso, ao término 
de sua atividade. Sem lamentações, Freud reconhece que “[...] assim tem 
de ser, pois, para o psíquico, o biológico desempenha realmente o papel 
de embasamento rochoso subjacente”.7 

2 BERNARDES, 2005, nota de rodapé 383.
3 Na edicão standard brasileira das obras completas de S. Freud, bem como na edi-

ção argentina (Amorrortu), não se dá importância a essa dualidade terminológica.
4 Na edição standard brasileira Ablehnung é traduzido por repúdio. Optei pela tradu-

ção da edição argentina (Amorrortu). O termo alemão comporta ainda os seguintes 
significados: recusa, renúncia, negação, rejeição, declinação, indeferimento, desa-
provação, descrédito. 

5 FREUD, (1937) 1996, p. 253-254. Ver também: Gesammelte Werke, v. XVI, p. 99.
6 FREUD, (1937) 1996, p. 253.
7 FREUD, (1937) 1996, p. 253.
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Apesar da diferença de conteúdo, os dois temas são correspondentes no 
homem e na mulher porque algo que é comum a ambos os sexos [Gesch-
lechtern], ou seja, a conduta do sujeito diante de seu complexo de castração, 
“[...] foi forçado, devido à diferença sexual [Geschlechtsunterschied], a se 
expressar de forma diversa”.8 tudo dependerá, são as últimas palavras de 
Freud em Análise terminável e interminável, de o sujeito se dispor ou não 
a mudar a sua atitude diante dessa delicada questão. 

Vejamos as conotações dos termos usados por Freud. No dicionário de 
bolso Langenscheidts, o termo Sexualität, tão caro a Freud, não foi, para 
minha surpresa, encontrado.

Destaco os seguintes:

• Geschlecht: sexo; Gram. gênero; família, estirpe, raça, linhagem; 
geração.

• geschlechtlich: sexual; genérico.

• Geschlechtlichkeit: sexualidade.

• Geschlechtsteile: órgãos genitais.

• Geschlechtslos: (zool.) neutro; ágamo.

• Geschlechtsverkehr: cópula; relações sexuais.

• sexuell: sexual.

percorrendo os escritos freudianos, notei que ao longo de sua obra Freud 
utiliza os dois termos de forma alternada, às vezes descuidada, frequen-
temente de modo ambíguo. Por exemplo, no primeiro parágrafo de Tres 
ensaios de teoria sexual [Sexualtheorie] afirma que 

[...] a existência de necessidades sexuais [geschlechtlicher Bedürfnisse] 
no homem e no animal é ilustrada na biologia mediante a suposição 
de uma ‘pulsão sexual’ [Geschlechtstriebes] e nisso se procede por 
analogia com a pulsão de nutrição, a fome.9 

8 FREUD, (1937) 1996, p. 251. Ver também: Gesammelte Werke, v. XVI, p. 97.
9 FREUD, (1905) 1996, p. 123. Ver também: Gesammelte Werke, v. V, p. 33. 
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Em uma passagem observa que “[...] provavelmente a pulsão sexual 
[Geschlechtstrieb] é, de início, independente de seu objeto”.10 Em outra, 
afirma que em muitas situações a classe e o valor do objeto passam para 
segundo plano, acrescentando que “[...] alguma outra coisa é o essencial 
e o constante na pulsão sexual [Sexualtrieb]”11.

Deve-se notar, contudo, que Sexualität é um termo muito usado quando 
Freud se reporta, por exemplo, à sexualidade infantil, às pesquisas e às 
teorias sexuais infantis, às fases de desenvolvimento da organização 
sexual, às fantasias sexuais, às atividades sexuais. No entanto, quando se 
refere a temas como os genitais, o contraste entre os sexos, a diferença 
sexual anatômica, os caracteres sexuais primários e secundários, bem 
como quando se reporta aos sexos masculino e feminino, o emprego do 
termo é preciso: sempre Geschlechtlichkeit, jamais Sexualität. O título do 
texto de 1925 é ilustrativo: Algumas consequências psíquicas da diferença 
sexual anatômica [anatomischen Geschlechtsunterschieds].12

Nos Tres ensaios, ao abordar a bissexualidade, Freud adverte que a opi-
nião popular reduz o ser humano a duas possibilidades: ser homem ou 
ser mulher. A ciência, contudo, detecta casos em que “[...] os caracteres 
sexuais [Geschlechtscharaktere] estão apagados, sendo difícil a deter-
minação do sexo [Geschlechtsbestimmung]”.13 Além disso, completa, em 
nenhum indivíduo masculino ou feminino de conformação normal “faltam 
as marcas do aparelho do outro sexo [Geschlechtes]”.14 Há, assim, uma 
disposição originalmente bissexual que, no curso do desenvolvimento, “[...] 
vai se alterando até alcançar uma monossexualidade [Monosexualität] com 
mínimos restos do sexo [Geschlechtes] atrofiado”.15

10 FREUD, (1905) 1996, p. 134. Ver também: Gesammelte Werke, v. V, p. 47. 
11 FREUD, (1905) 1996, p. 136. Ver também: Gesammelte Werke, v. V, p. 48. 
12 FREUD, (1925) 1996, p. 261.
13 FREUD, (1905) 1996, p. 128. Ver também: Gesammelte Werke, v. V, p.40.
14 FREUD, (1905) 1996, p. 129. Ver também: Gesammelte Werke, v. V, p. 40.
15 FREUD, (1905) 1996, p. 129.
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Na Conferência XX: A vida sexual [Sexualleben] dos seres humanos, 
Freud destaca que não é fácil “[...] indicar o conteúdo do conceito de 
‘sexual’ [sexuell]”.16 Em primeiro lugar, talvez a única definição pertinente 
seja “tudo aquilo que se relaciona com a diferença entre os dois sexos 
[Geschlechter]”,17 definição que pode parecer incolor e demasiado ampla. 
Contudo, “se o ato sexual [Sexualaktes] for a referência central”,18 talvez o 
sexual possa ser definido como tudo o que, com vistas a obter prazer, “diz 
respeito ao corpo e às partes sexuais [Geschlechtsteilen] do outro sexo 
[Geschlechtes] e aponta para a união dos genitais e a execução do ato 
sexual [Gechlechtsaktes]”.19 Por fim, se a função de reprodução tornar-
se o núcleo da sexualidade [Sexualität], corre-se o risco de que sejam 
excluídas muitas coisas que não apontam para a reprodução, mas que 
são certamente sexuais. Diante de tantas dificuldades, pode-se deduzir 
que “no conceito de ‘sexual’ [sexuell] ocorreu um ‘erro de superposição’, 
segundo uma feliz expressão de H. Silberer”,20 que consiste em pensar que 
se está observando apenas uma coisa quando, na verdade, se observa 
duas coisas superpostas.

O impasse diante do sexual desafia Freud ao longo de suas elaborações. 
Em O mal-estar na cultura pode-se encontrar: “a sexualidade [Geschlechtli-
chkeit] é um fato biológico que, mesmo sendo de extraordinária significação 
para a vida anímica, é difícil de ser apreendido psicologicamente”.21 Na 
Conferência XXXIII: Feminilidade, às voltas com o enigma da feminilidade, 
Freud22 acaba por resvalar na impossibilidade de definir tanto o feminino 
quanto o masculino. Afirma que a biologia reforça a certeza que se pode 
ter do masculino e do feminino apenas num ponto: a existência de células 
germinais específicas (espermatozoides e óvulo). Mesmo assim, está mais 

16 FREUD, (1917) 1996, p. 276. Ver também: Gesammelte Werke, v. XI, p. 313.
17 FREUD, (1917) 1996, p. 276.
18 FREUD, (1917) 1996, p. 276. 
19 FREUD, (1917) 1996, p. 276.
20 FREUD, (1917) 1996, p. 278. Ver também: Gesammelte Werke, v. XI, p. 314.
21 FREUD, (1930) 1996, p. 103. Ver também: Gesammelte Werke, v. XIV, p. 465. 
22 FREUD, (1933 [1932]) 1996.
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do que comprovada a presença de partes do aparelho sexual de um sexo 
no outro, e ressalta que a teoria da bissexualidade [Bisexualität] segue obs-
cura. Assim, masculinidade e feminilidade impõem-se fundamentalmente 
como categorias imprecisas e colocam questões que tanto a anatomia 
quanto a psicologia mostram-se incapazes de solucionar.

Em Sobre a psicogênese de um caso de homossexualidade feminina, 
Freud23 destaca que a literatura referente à homossexualidade enlaça rigi-
damente a escolha de objeto, por um lado, ao caráter e à posição sexual, 
por outro. Enfatiza, entretanto, que a experiência mostra o contrário. Um 
homem com marcantes qualidades masculinas e tipo de vida amorosa 
masculina pode ser invertido em relação ao objeto e amar homens em 
vez de mulheres. Outro, com qualidades e comportamento femininos na 
vida amorosa, pode ser marcadamente heterossexual. O mesmo ocorre 
com as mulheres.

Passa a considerar, a partir daí, três séries de caracteres na homossexua-
lidade: os caracteres sexuais [Geschlechtscharaktere] somáticos (herma-
froditismo físico), os caracteres sexuais [Geschlechtscharaktere] psíquicos 
(atitude masculina ou feminina) e o tipo de escolha de objeto. Estas, Freud 
afirma serem séries de caracteres que variam independentemente umas 
das outras e se combinam em permutações múltiplas.

Sendo assim, a homossexualidade não pode ser vista de modo tão simples 
como imagina a opinião popular, ou seja, uma alma feminina instalada 
num corpo masculino e vice-versa. por outro lado, também não pode ser 
concebida como “uma variedade particular do gênero humano, como um 
‘terceiro sexo’ [drittes Geschlecht]”.24

É curioso, pois, encontrar em Além do princípio de prazer a referência ao 
terceiro sexo ilustrada no Banquete, texto que trata “[...] não só da origem da 
pulsão sexual [Geschlechtstriebes], como de sua mais importante variação 

23 FREUD, (1920) 1995.
24 FREUD, (1917) 1996, p. 278. Ver também: Gesammelte Werke, v. XI, p. 314-315.
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em relação ao objeto”.25 Ancorado em platão, Freud destaca que outrora 
“[...] a humanidade compreendia três gêneros [Gechlechter] e não dois, 
macho e fêmea, como hoje. Havia um terceiro, que trazia os dois outros 
reunidos [...], o andrógino”.26 O filósofo grego salienta ainda que o nome 
andrógino conservou-se, embora o sexo mesmo tenha desaparecido. Hoje 
“não existe senão como um nome insultuoso”.27 

Na origem, contudo, os andróginos, seres duplos, tinham formidável ro-
bustez e imenso orgulho. Zeus, incomodado com a sua insolência, queria 
exterminá-los. Porém, matá-los e extinguir a espécie não era possível, pois 
“extintas ficar-lhes-iam as honras prestadas pelos homens, bem como os 
templos”.28 Zeus, então, descobre um jeito de deixar existir a humanidade 
à custa de enfraquecê-la, despojando-a de sua insubordinação. Resolve 
cortar os andróginos em dois. Fendidos em dois, cada metade, saudosa 
da outra, a enlaçava. Assim enlaçados, morriam de inanição e indolência 
porque não se dispunham a fazer nada um sem o outro. Condoído de tão 
funesto destino, Zeus passou-lhes as pudendas para a frente, “[...] fazen-
do-os gerar por intermédio delas um no outro, o macho na fêmea”.29 E 
ainda que se encontrassem macho com macho, “da união resultaria pelo 
menos a satisfação”.30 

De acordo com o mito platônico cada um de nós, independentemente de 
ser macho, fêmea ou andrógino, “[...] é uma meia-senha, um ser fendido, 
como os solhos, um feito em dois, cada qual sempre em demanda da 
meia-senha correspondente”.31

Essas são algumas das considerações que povoam a obra de Freud, 
seja no âmbito da ciência, seja no campo da literatura, seja no campo da 

25 FREUD, (1920) 1996, p. 56. Ver também: Gesammelte Werke, v. XIII, p. 62. 
26 FREUD, (1920) 1996, p. 56.
27 pLAtÃO. Diálogos, p. 56.
28 pLAtÃO. Diálogos, p. 56.
29 pLAtÃO. Diálogos, p. 60.
30 pLAtÃO. Diálogos, p. 61.
31 pLAtÃO. Diálogos, p. 61.
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filosofia. De antigas que são, renascem atuais. Retornemos, portanto, à 
jovem homossexual e aos ensaios de teoria sexual. 

Nesses textos Freud, cem anos atrás, já citava os experimentos com glân-
dulas sexuais e as intervenções cirúrgicas para mudança de sexo feitas por 
Eugen Steinach,32 na tentativa de influenciar a homossexualidade. Todavia, 
atento, já se mostrava reticente a respeito das intervenções cirúrgicas ao 
ressaltar que “os casos de homossexualidade masculina nos quais Steinach 
obteve êxito satisfaziam a condição, nem sempre presente, de um ‘her-
mafroditismo’ somático extremado”.33 Quanto à implantação de glândulas 
do sexo oposto para transformar machos em fêmeas e vice-versa, Freud, 
não sem uma ponta de ironia, observa que 

[...] seria injustificado afirmar que esses magníficos experimentos co-
locam a doutrina da homossexualidade sobre uma base nova, assim 
como seria apressado esperar que abram um caminho direto para a 
‘cura’ universal da homossexualidade.34

Lacan, em De um discurso que não fosse semblante, ressalta que o transe-
xualismo consiste num desejo muito enérgico de passar, seja por que meio 
for, para o sexo oposto, mesmo que seja submetendo-se a uma operação. 
Acrescenta ainda que a identidade de gênero não é outra coisa senão “[...] 
o que acabo de expressar com estes termos, ‘homem’ e ‘mulher’”,35 sendo 
que “o que define o homem é sua relação com a mulher e vice-versa”.36

Com isso, voltamos a Freud que, para além da questão da obscura femi-
nilidade, marca sobretudo a inacessibilidade no que tange ao sexual, a 
impossibilidade de se definir tanto o feminino como o masculino. Questão 
que, mesmo colocando em balanço dois termos, Sexualität e Geschlechtli-
chkeit, considera que não cabe a ele resolver. Resta saber se a ciência 

32 médico endocrinologista vienense, contemporâneo de Freud.
33 FREUD, (1920) 1995, p. 164.
34 FREUD, (1905) 1996, p. 134.
35 LACAN, (1970-1971) 2009, p. 30.
36 LACAN, (1970-1971) 2009, p. 30.
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médica, com seus arroubos terapêuticos, conseguirá fazê-lo através das 
cirurgias de redesignação sexual.
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RESUMO

Este trabalho busca entender o lugar da fantasia em nossa 
estrutura psíquica e sua ligação com a formação dos sinto-
mas, tendo como aporte teórico os estudos de Freud e do 
psicanalista Jorge. A partir de uma entrevista com a autora 
literária Clarice Lispector e de um conto seu sobre um amor 
infantil, discutiu-se sobre os efeitos da experiência da arte e 
da escrita para a constituição da fantasia, concluindo-se com 
os impactos psíquicos vivenciados pelos sujeitos envolvidos 
no processo analítico.
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ABSTRACT

This work seeks to understand the place of fantasy in our 

psychic structure and its connection with the formation of 

symptoms, having as theoretical support the studies of 

Freud and psychoanalyst Jorge. Based on an interview with 

the literary author Clarice Lispector and a short story about 

childhood love, the effects of the experience of art and writing 

on the constitution of fantasy were discussed, concluding with 

the psychic impacts experienced by the subjects involved in 

the analytical process.
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O caminho percorrido pelo analisando em seu processo analítico nos 
mostra a dificuldade de se chegar às fantasias. As queixas tomam muitas 
sessões e a resistência em falar do que realmente está por trás da forma-
ção dos sintomas é o grande desafio para o analista. 

Freud1 explica que o adulto 

[...] envergonha-se de suas fantasias, escondendo-as das outras pes-
soas. Acalenta suas fantasias como o seu bem mais íntimo e, em geral, 
preferiria confessar suas faltas do que confiar a outro suas fantasias.

Assim, para entendermos a relação das fantasias com os sintomas, que, 
geralmente, levam o sujeito à análise, vamos, primeiro, compreender a 
formação dos sintomas. Segundo Jorge,2 a entrada do sujeito na análise 
se dá pela via do sintoma, e a análise do sintoma revela sempre, como 
nos mostrou Freud, a fantasia a ele subjacente. Freud destaca que os sin-
tomas neuróticos são o resultado de um conflito que surge em virtude de 
um novo modo de satisfazer a libido, que, insatisfeita por ter sido repelida 
pela realidade, agora, deve procurar outras vias para se satisfazer.

Ainda de acordo com Freud, a libido encontra fixações necessárias para 
romper as repressões em atividades e experiências da sexualidade infantil, 
nas tendências parciais e nos objetos da infância que foram abandonados. 
A libido retorna a esses objetos e experiências e faz suas fixações.

para Freud,3 em decorrência da

[...] estreita vinculação existente entre a atividade da fantasia e o material 
presente em todos, que é infantil e reprimido e se tornou inconsciente, 
bem como graças à excepcional posição desfrutada pela vida de fan-
tasia com referência ao teste de realidade, a libido pode, daí por diante, 
mover-se num curso retroativo; pode seguir o caminho da regressão 

1 FREUD (1907) 2010, p. 137.
2 JORGE, 2010.
3 FREUD (1912) 2010, p. 141.
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ao longo de linhas infantis e lutar por objetivos que se coadunem com 
elas. Se estes esforços, que são incompatíveis com a individualidade 
atual do paciente, adquirem intensidade suficiente, tem de resultar 
um conflito entre eles e a outra parte da personalidade, que manteve 
sua relação com a realidade. O conflito é solucionado pela formação 
de sintomas e seguido pelo desencadeamento da doença manifesta.

Conforme o analisando vai, em associação livre, deixando a linguagem 
falar, conseguimos perceber a ligação entre sua libido e suas experiências 
sexuais infantis, um momento no qual as satisfações eram permitidas e o 
recalque ainda não operava. Esse funcionamento pode explicar os ganhos 
secundários posteriores à formação dos sintomas, por serem substitutos 
desses prazeres, que, anteriormente, eram alimentados em uma fase em 
que atuava o princípio do prazer, que é um ganho primário.

As escolhas objetais e as interpretações psíquicas, após o processo de 
recalque sofrido pelo aparelho, são pontos fundamentais de atenção do 
analista, que tem o desafio de escutar esse sujeito para compreender os 
caminhos percorridos por ele para suportar as insatisfações impostas pela 
vida e pelo convívio social, o que Freud nomeia de princípio da realidade.

A realidade – de difícil nomeação e elaboração – em que nos inserimos 
como sujeitos de linguagem e desejo, colabora para a manutenção dos 
sintomas e para a resistência em abrir mão destes, mesmo que, a princípio, 
pareça para o sujeito algo estranho, com o qual ele não se sente bem e 
do qual ele gostaria de se desfazer. 

No decorrer do processo analítico, fica clara sua ambivalência e sua resis-
tência para operar com as mudanças necessárias e promover retificações 
que, de fato, possam eliminar esses sintomas. Esse funcionamento nos 
apresenta um conflito psíquico entre o prazer vivenciado anteriormente, a 
insatisfação gerada pela realidade e o recalque.
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Segundo Jorge,4 toda a vida humana vai se construir em torno de um vazio 
central deixado pela perda do objeto. Isso significa que,

[...] embora o inconsciente seja um saber que vem tentar preencher a 
falha instintual, não a preenche completamente: em termos freudianos, 
resta sempre a não inscrição da diferença sexual [...]. Esse ponto de 
não-saber  que é, portanto, evasivo ao simbólico, é o que devemos 
considerar como sendo o próprio núcleo do inconsciente – o real.5 

Sabendo desse vazio impossível de nomear que está no núcleo do in-
consciente, temos, então, uma energia, uma força, que insiste em se fazer 
presente e, mais ainda, em se satisfazer, o que Freud nomeou de pulsão, 
ressaltando que a insatisfação é central na pulsão e a constitui, sendo o 
que a move em direção ao objeto perdido. 

Essa impossibilidade de ser satisfeito é o real inerente à própria pulsão 
e sua característica é a de sempre obter uma satisfação menor do que 
aquela almejada. Sua insistência provoca o que chamamos de repetição, 
em uma busca jamais atendida de uma satisfação absoluta.

A pulsão, segundo Jorge,6

[...] é uma radical exigência de satisfação exercida pela pressão imperio-
sa de sua força constante, a libido. E, nesse sentido, podemos afirmar 
que a fantasia é uma das formas privilegiadas de satisfação da pulsão. 
Destacada com insistência por Freud, a onipresença da fantasia em 
nossa vida psíquica, desde os mais banais devaneios (fantasias cons-
cientes) do cotidiano até o sonho – pois o núcleo do sonho é constituído 
pela fantasia inconsciente –, dá provas da contínua busca de satisfação 
a que a pulsão impele nosso aparelho psíquico. A fantasia é o efeito 
mais imediato do fato de haver insatisfação – constante – da pulsão, 
é a ela que recorremos continuamente na tentativa de apaziguar um 
pouco a radical demanda de satisfação da pulsão.

4 JORGE, 2010.
5 JORGE, 2010, p. 63, grifos do autor.
6 JORGE, 2010, p. 67.
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Com base nos textos de Freud e de Jorge, podemos dizer que a fantasia 
representa a busca pela satisfação da pulsão e que esta se encontra sub-
metida ao princípio do prazer. Freud, inicialmente analisando histéricas, 
acreditou que a fala delas em relação a vivências infantis seriam verdadei-
ras e geradoras de traumas e, consequentemente, dos sintomas que as 
levavam ao sofrimento. Foi, então, que ele percebeu que muitas daquelas 
falas seriam o que nomeou de fantasias, e isso o levou a não acreditar 
mais em suas neuróticas. 

No entanto, não acreditar mais nelas foi o que permitiu que ele construísse 
sua teoria sobre a fantasia e desse um grande salto em relação ao enten-
dimento do psiquismo, da formação dos sintomas e, principalmente, da 
técnica utilizada na condução desses casos. 

Freud explica que as fantasias possuem uma realidade psíquica, em con-
traste com a realidade material e que, gradualmente, o analista aprende 
a entender, no mundo das neuroses, a realidade psíquica e a realidade 
decisiva. Ou seja, [Isso significa que] o analista não deve cair no engano de 
se certificar se aquele conteúdo é verdade ou não, se aconteceu ou não, 
mas deve se ater ao que o analisando está apresentando em sua fala, à 
sua forma de ver a realidade e ao modo/à maneira como ela se apresentou 
e se apresenta para ele.

Conforme sinalizado por Freud e Jorge, podemos pensar que a fantasia 
seria uma saída para darmos conta da realidade, para sobrevivermos a 
tantas restrições, aos limites impostos pela sociedade e para lidar com 
essas impossibilidades psíquicas estruturais. Freud pontua que, com 
as fantasias, continuamos a gozar da sensação de sermos livres dessa 
restrição externa, que não podemos subsistir à escassa satisfação que 
obtemos da realidade e que precisamos de construções auxiliares para 
dar conta do real da vida. 

Uma tendência geral de nosso aparelho mental, que pode ser remon-
tada ao princípio econômico de poupar consumo [de energia], parece 
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encontrar expressão na tenacidade com que nos apegamos às fontes 
de prazer à nossa disposição e na dificuldade com que a elas renun-
ciamos. Com a introdução do princípio de realidade, uma das espécies 
de atividade de pensamento foi separada; ela foi liberada no teste de 
realidade e permaneceu subordinada somente ao princípio de prazer. 
Esta atividade é o fantasiar, que começa já nas brincadeiras infantis, e 
posteriormente, conservada como devaneio, abandona a dependência 
de objetos reais.7

Freud8 revela que as forças motivadoras da fantasia são os desejos in-
satisfeitos, e toda fantasia é a realização de um desejo, uma correção da 
realidade satisfatória. Existem pessoas que encontram na arte e na escrita 
uma forma de materializar suas fantasias para lidar com a dureza do real. 
O artista, o escritor, o poeta encontram em sua produção uma forma a 
mais de obter prazer e de continuar vivendo. Além disso, suas obras nos 
ajudam a sublimar nossas insatisfações e nossos prazeres impedidos.

A escritora Clarice Lispector, em uma entrevista concedida para a tV Cul-
tura em 1977, afirmou que, quando não escreve, está morta. Segundo ela, 
sua escrita estaria completamente fora da realidade da vida – poderíamos 
dizer muito mais próxima das fantasias e dos devaneios? Abrilhantando 
ainda mais sua afirmação, ela disse que só escreve quando quer, que 
não se vê como profissional, pois não tem obrigação, e que quer manter 
sua liberdade de só escrever quando deseja e na intensidade que se fizer 
necessária, ou seja, quando a vida se torna intolerável para ela. A escri-
tora destacou também, que, quando se comunica com o adulto, está se 
comunicando com o mais secreto de si mesma, o que é mais difícil para 
ela e que a criança tem a fantasia solta, já o adulto seria triste e solitário.

No conto Os desastres de Sofia, Clarice9 apresenta toda a beleza da fan-
tasia de uma jovem que se apaixona pela primeira vez pelo seu professor. 

7 FREUD, (1911) 1996, p. 240, grifos do autor.
8 FREUD, (1907) 2010.
9 LISpECtOR, 2009.
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Com sua forma peculiar, intensa, caótica e densa de escrita, Clarice nos 
apresenta, com beleza, a fantasia de uma jovem diante da atração sentida 
pelo seu mestre e sua forma de responder a esse sentimento. 

No conto, a personagem Sofia fala sobre seus devaneios apaixonados:

De manhã – como se eu não tivesse contado com a existência real 
daquele que desencadeara meus negros sonhos de amor – de manhã, 
diante do homem grande com seu paletó curto, em choque eu era 
jogada na vergonha, na perplexidade e na assustadora esperança. A 
esperança era o meu pecado maior.10 

mesmo falando de uma paixão de uma criança de nove anos por um adulto, 
Clarice consegue não despertar objeção no leitor, pelo contrário, nos leva 
a imaginar cada cena e sentimento vivenciados pela personagem em seu 
contexto de vida escolar. 

Freud11 aponta que a verdadeira ars poética está na técnica de superar 
nosso sentimento de repulsa, sem dúvida, ligado às barreiras que separam 
cada ego dos demais. Para ele, a verdadeira satisfação que usufruímos 
de uma obra literária procede de uma libertação de tensões em nossas 
mentes, possibilitando que, a partir daquela leitura, nos deleitemos com 
nossos próprios devaneios, sem autoacusações ou vergonha. A arte e a 
escrita tornam-se, assim, importantes estratégias diante do princípio de 
realidade à qual estamos submetidos. Comunicar, revelar ou expressar 
emoções provocam efeitos significativos tanto para os que produzem 
quanto para os que estão observando de fora.

Outro recurso valioso para lidar com o real doloroso da vida seria o pro-
cesso analítico, não com a pretensão de igualar os efeitos das produções 
artísticas ao de uma análise, mas considerando que a psicanálise seria 
também uma possibilidade de permitir o retorno do material inconsciente 
diante da escuta do que se fala. 

10 LISpECtOR, 2009, p. 192.
11 FREUD, (1907) 2010.
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Em análise, as fantasias podem ser ditas, a realidade psíquica construída 
pelo sujeito pode começar a sofrer mudanças, provocando retificações 
subjetivas importantes. Quando o sujeito pode falar e ser escutado por um 
analista, com o estabelecimento da transferência, ele tem a possibilidade 
de descolar o significante e o significado, deslocar sentidos que estavam 
fixos, conseguir falar sobre sua fantasia, perceber a associação desta com 
a formação do seu sintoma e fazer circular novos significantes que possam 
o nomear, enquanto sujeito, reposicionando-o diante de suas frustrações e 
faltas, mas nunca com a pretensão de abandonar as fantasias. Como nos 
diz Freud, a fantasia é uma forma privilegiada de satisfação e permanecerá 
em nossa vida de modo onipresente. 
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RESUMO

Através da leitura dos livros Sidonie Csillag: la joven homo-
sexual de Freud, de Inês Rieder e Diana Volgt, e Impostura 
perversa: duas homossexuais, de Serge André, são propostas 
algumas reflexões psicanalíticas sobre a função do Nome-
do-Pai como operador na escolha de modalidade de gozo.
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No extremo do amor, 

no amor mais idealizado, 

 o que é buscado na mulher 

é o que falta a ela. 

O que é buscado, para além dela,

é o objeto central de toda 

a economia libidinal: o falo.1

A partir da leitura do romance Sidonie Csillag: la joven homosexual de 
Freud,2 são propostas algumas reflexões psicanalíticas perante o amor 
de adoração da jovem Sidonie (Sidi) pela ‘dama’ Leonie. Sidi, uma jovem 
protegida, sem experiências sexuais, apesar do meio mundano em que se 
encontrava com Leonie, permanecia intocável, inocente, querendo apenas 
ser a única entre todas as mulheres que cortejavam a ‘dama’.

Sidonie pronto se da cuenta de que, probablemente, es la única per-
sona femenina correcta en el entorno lascivo de su hermosa. Su amor 
es tan fuerte que en algún momento, se instalará em lo profundo del 
corazón de Leonie.3

A mãe de Sidi, mulher belíssima, era muito assediada pelos homens, porém 
os mantinha à distância, valorizando assim, sua imagem corporal fálica. É 
nessa posição que expõe sua feminilidade ao pai de Sidonie, mostrando 
para ele a sua fraqueza de não ser um homem suficiente para ela. Sidi 
sempre fora preterida pela mãe, que a mantinha distante do pai, além de 
tratar com muito carinho seus três filhos homens. A rivalidade materna 
preservava o seu isolamento, o que provavelmente, mais tarde, a induziu 
a buscar a figura materna em outras mulheres. 

O pai, rico e poderoso, era distante, exigente, rígido com a família e ao 
mesmo tempo fraco, em uma posição de passividade perante essa esposa 

1 LACAN, (1955-1956) 1995, p. 111.
2 RIEDER; VOLGt, 2004.
3 RIEDER; VOLGt, 2004, p. 36.
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sedutora. Quando Sidi se torna adolescente, a mãe engravida do terceiro 
filho. O pai deixa de ser, então, o pai simbólico, introduzindo o pai real. É 
nesse momento que ocorre um desvio edipiano, que já se reeditava no 
tempo de latência.

Freud4 nos mostra que a origem da histeria está no desejo recalcado pelo 
pai.  A passividade da histérica perante o desejo do Outro responderia ao 
desejo de restaurar a figura paterna. Essa irrealização tem seu contraponto 
na fantasia de preencher a hiância constituída pela castração da mãe. 

Seria esse desejo de ser a única e absoluta ao lado de Leonie, nessa recusa 
ao gozo sexual, uma posição de assujeitamento ao registro do imaginário, 
como objeto falo que tampona a falta materna? Ou seria o imperativo de se 
situar em uma posição fálica perante a ‘dama’, posição própria da estrutura 
histérica? Não ter o encargo do gozo é algo que a histérica se interroga 
colocando em julgamento a questão da função paterna e seus limites.

De que estrutura estamos falando? De uma perversão constituída na 
adolescência, que não tem a garantia de uma estrutura perversa? Um 
olhar psicanalítico nos diz que a jovem, interessando-se por objetos que 
dizem da feminilidade (mulheres em situação maternal ou crianças),5 viveu 
o interdito da castração se colocando em uma posição histérica perante 
a mãe fálica, o que a levou a desejar ser reconhecida e amada pelo pai 
em sua feminilidade.

“Não há A mulher” diz Lacan.6 Isso implica a inexistência de uma identi-
dade propriamente feminina, ou seja, a ausência de um significante para 
a feminilidade. A mulher se identifica ao falo pela lógica de ser objeto de 
desejo. E o mais além dessa identificação é o reencontrar dos impasses 
da relação com o Outro materno e com o imperativo do gozo.

4 FREUD, (1932-1936) 1996, p. 127.
5 RIEDER; VOIGt, 2004, p. 405.
6 LACAN, (1972-1973) 2008, p. 79.
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Dentro dessa lógica lacaniana, a questão de Sidi seria se afastar dos ho-
mens deixando-os para a mãe e/ou mostrar ao pai que queria ser amada 
por sua feminilidade, além de ser apenas um objeto desejável? 

Argumento que Sidi queria não ser desejada, mas ser um modelo de 
perfeição buscando o amor ideal. Não é essa a procura da histérica, um 
entrelaçamento de um amor total com um desejo impossível? 

Seria a homossexualidade de Sidi aquela a que a histérica é conduzida 
por sua neurose ou a da posição perversa que a fazia se interessar por 
outra mulher experimentando um gozo inacessível ao homem? Na posição 
perversa, a mulher sustenta que está em melhores condições do que o 
homem para fazer a outra mulher gozar.

É verdade que a introdução de Freud entre essas duas mulheres 
correspondeu à inserção de uma figura masculina que a jovem ironizava 
e burlava contando seus encontros com Leonie como se fossem sonhos. 
Seriam fantasias histéricas? 

para que possamos entender um pouco dessa posição feminina, vamos 
introduzir o esquema de Lacan7 referente à relação do sujeito com o Outro 
(Esquema L):

Gênese do sujeito

Significação

7 LACAN, (1956) 1998, p. 58.
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O sujeito recebe do Outro sua própria imagem, sob a forma de uma men-
sagem inconsciente.

A jovem homossexual

O pai de Sidi dá um filho à mãe, e o que estava articulado no nível do Outro 
se articula em uma nova relação, e o pai passa para o nível do imaginário. 

Segundo Lacan:8

A dimensão imaginária aparece, pois, prevalente cada vez que se trata 
de uma perversão. Essa relação imaginária está no caminho do que se 
passa do sujeito ao Outro, ou mais exatamente daquilo que, do sujeito, 
resta se situar no Outro, na medida em que, justamente, é recalcado. 

Em relação a Sidi, podemos argumentar que uma estrutura histérica é 
constituída na via da castração e no segundo momento (adolescência) 
ocorre uma adequação fálica imaginária ao gozo do Outro, remetendo à 
perversão.

Essa ‘torção’ nos remete ao caso Dora, a jovem paciente de Freud a que 
Lacan9 se refere; e a Rose e Violette, duas pacientes homossexuais de 
Serge André, caso citado em Impostura perversa.10 

8 LACAN, (1956-1957) 1995, p. 121. 
9 LACAN, (1956-1957) 1995, p. 146. 
10 ANDRÉ, 1995. 
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Lacan, referendando Freud, esquematiza assim o caso Dora:

A mãe de Dora está ausente da situação, em oposição à da postura fálica 
da mãe de Sidonie, a jovem homossexual. O pai, amante da Sra. K, é prote-
gido por Dora nos seus encontros com ela. Ao longo do caso, fica evidente 
que a Sra. K é a questão de Dora, que se apega à posição histérica: “O 
que meu pai ama nessa mulher além do que tenho?”. 

Dora e Sidonie 

Sidonie envia a seu pai uma mensagem metonímica: quer mostrar ao pai 
que se pode amar alguém, a ‘Dama’, não apenas pelo que a pessoa tem, 
mas também pelo que não tem, ou seja, o pênis. Quanto a Dora, a sua 
implicação neurótica é metafórica por se colocar como sujeito em uma 
cadeia de significantes, presa em uma teia onde não sabe se situar.

Será que podemos contrapor Violette e Sidonie a Dora e Rose?

A mãe de Rose (estrutura histérica segundo Serge André), de singular bele-
za, sedutora, assiduamente cobiçada pelos homens, fazia na presença de 
terceiros comparações ofensivas à filha, procurando desqualificá-la perante 
o pai. O pai, alcoólatra e ciumento, se divertia em imitar as mulheres, em 
verdadeiros espetáculos improvisados nos bares ou em casa, de modo que, 
querendo ‘bancar o homem’, acabava, na realidade, ‘bancando a mulher’.

A mãe de Violette (estrutura perversa) era uma figura apagada, sem con-
tato social, e o pai, um tirano doméstico, alcoólatra e machão. Violette se 
apresentava dizendo que desde pequena gostava de fazer ‘coisas do sexo’: 
“Tenho a impressão de ter sido prostituta desde sempre”.11 

11 ANDRÉ, 1995, p. 80.

Sra. K    Sr. K (com quem Dora se identifica) 

Dora    Pai (permanece o Outro por excelência)
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Serge André afirma:12 

Violette apresentava uma inversão não apenas no nível da escolha 
de objeto (objeto de desejo e não de amor), mas também no nível de 
identificação sexual.

O que podemos dizer sobre o Nome-do-pai como operativo da modalidade 
de gozo nessas quatro estruturas?

Nessa exigência do olhar do pai e para o pai apresentada pela a jovem 
Sidonie, havia uma demanda do significante faltoso que a faria mulher. 
Quanto a Dora, podemos dizer desse duplo, tão comum na histeria, do 
pai sedutor dizendo que o pai real existe, isto é, que ele tem a chave do 
gozo e o pai simbólico do édipo como o pai impotente para manter as 
promessas de desejo.

O pai de Rose e o pai de Violette se situam como o pai primevo, que goza 
ou tenta gozar de todas as mulheres, incluindo o desejo incestuoso em 
relação às filhas, o que significa a inexistência do pai edipiano. Para que 
o pai edipiano se apresente, é necessário que o pai primevo esteja morto.

Como vemos pela estrutura clínica, cada caso traz a marca da singulari-
dade. Vale ressaltar que a homossexualidade não se achava inscrita na 
fantasia da jovem homossexual, tanto é que posteriormente se tornou um 
acessório.

Nossa hipótese é que a perversão não se constitui em uma estrutura 
do sintoma, mas apenas em uma forma do sintoma, certamente, em 
uma forma do sintoma neurótico.13 

Violette tinha não a idealização de ser o falo, mas a idealização de ter o 
falo. Rose mascarava seu desejo reivindicando o amor absoluto. Quanto 
a Dora, ela sabia que o amor existe, mas não sabia onde ele estava. 

12 ANDRÉ, 1995, p. 84.
13 GERBASE, 2004, p. 47.
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termino com Serge André:14 

É importante distinguir pelo menos duas maneiras de alguém ser e 
se dizer homossexual: a maneira histérica e a maneira perversa. A 
homossexualidade não pode ser tomada por uma estrutura, nem sequer 
por uma unidade clínica, ainda que do ponto de vista social, jurídico ou 
moral, possa receber essa unidade.
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RESUMO

Este ensaio apresenta um dos cinco objetos cedíveis – a voz. 
A voz faz uma introdução no mundo: o que é ouvido da voz 
materna, do que é ouvido da nomeação da voz simbólica 
do pai. Na relação do objeto a, voz é aquilo que sua função 
introduz da relação do desejo com a angústia.
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ABSTRACT

This essay presents one out of five disposable objects – the 

voice. The voice is responsible for the subject’s introduction in 

the world: what is heard from mother’s language and towards 

father symbolic nomination. The object a voice is responsible 

for the introduction relation between desire and angst.

KEYWORDS

Object a; Voice; Desire; Angst. 

No Seminário 10: A angústia, Lacan1 faz uma vira-
da ao introduzir a noção de causa, o objeto causa 

1 LACAN, (1962-1963) 2005.
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do desejo. O objeto a não se situa como um objeto cujas qualidades 
específicas satisfariam o desejo por sua presença ou o frustraria 
por sua ausência. Sua função é ser causa do desejo, suscitá-lo. O 
objeto a não é finalidade, a meta do desejo, mas sim sua causa. 

Nesse seminário, a voz é apresentada como um os cinco objetos cedíveis 
(seio, fezes, pênis, olhar e voz), como um pedaço separável e que veicula. 
Como primitivamente alguma coisa da identidade do corpo que antecede 
o próprio corpo quanto à constituição do sujeito. Ele é o objeto que se 
extrai da relação com o grande Outro. É um representante dessas figuras. 

A aparição de a aponta um desvelamento traumático em que angústia 
se revela tal como ela é, aquilo que não engana. É o momento em que o 
campo do Outro fende-se e abre para seu fundo. Frente a esse confronto 
radical e traumático, o sujeito cede à situação. Ceder não quer dizer vacilar 
nem fraquejar, mas fazer uma cessão.

Os pontos de fixação da libido são momentos em que a natureza oferece 
à estrutura eventual de uma cessão subjetiva, por exemplo: o trauma do 
nascimento, a angústia do desmame (a criança cede o seio), a ama de leite 
(objeto natural cedido para o objeto mecânico, a mamadeira). 

A cessão de objeto surge pelo aparecimento na cadeia de fabricação hu-
mana de objetos cedíveis que podem ser equivalentes aos objetos naturais. 
Por exemplo, o objeto transicional: um pedacinho arrancado de alguma 
coisa, quase sempre uma fralda, e é bem visível, é o suporte que o sujeito 
encontra nele. O sujeito não se desfaz nesse objeto. Fortifica-se nele, em 
sua função absolutamente original de sujeito em posição de queda em 
relação ao conforto com o significante. O a aqui é o suplente do sujeito – e 
suplente na posição de precedente. 

Mas por que a voz é um objeto cedível? A voz faz uma introdução no mun-
do: o que é ouvido da voz materna, do que é ouvido da nomeação da voz 
simbólica do pai. Para Lacan,2 a função da voz é cedível, na medida em 

2  LACAN, (1962-1963) 2005.
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que com os aperfeiçoamentos técnicos, esses objetos podem ser alinhados 
nas prateleiras de uma biblioteca sob a forma de discos, CDs, fitas. Ou 
quando há possibilidade de desligar o corpo da imagem, isto é, a imagem 
especular, a imagem do corpo, e reduzi-lo ao estado cedível, sob a forma 
de fotografias ou desenhos, pinturas: conota o choque, a repugnância ou o 
horror, provocados na sensibilidade pelo surgimento totalmente repentino 
do objeto.

Lacan3 apresenta o chofar (chifre que se sopra e que faz ouvir um som), 
cujo som é posto em equivalência com a passagem do texto bíblico como 
o mugido de Deus. O interesse nesse objeto é apresentar a voz de uma 
forma exemplar: ela é potencialmente separável. De que voz se trata? Da 
voz de Deus?

A função do chofar entra em ação em momentos periódicos que seriam de 
renovação do pacto da Aliança. Ele não articula seus princípios básicos, 
os mandamentos, mas tem a função de rememorar esse pacto, inclusive 
na articulação dogmática feita a seu respeito. Essa função Zakhor, três 
emissões solenes do chofar, ao cabo dos dias de jejum [Rosh Hashana] 
se encerra no Dia do perdão [Yom Kippur] para proporcionar a audição 
dos sons do chofar três vezes repetidos. 

O som chofar [Zikkaron] é a lembrança de um som sobre o qual se medita 
nos instantes que precedem Aquedah, momento exato do sacrifício de 
Abraão, no qual Deus detém a sua mão já aquiescente e substitui a vítima 
Isaac pelo carneiro.

Mas o que significa o momento do pacto que inclui o chofar? Ele sustenta 
uma lembrança – quem tem que se lembrar? Por que achar que são os 
fiéis, se eles acabam justamente de passar um tempo de recolhimento 
em torno dessa lembrança? Qual seria a função da repetição? Seria uma 
repetição automática ou outra dimensão. Essa dimensão é que confere o 
sentido da interrogação trazida pelo lugar do grande Outro. O que se quer 

3 LACAN, (1962-1963) 2005.
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despertar é a lembrança do próprio Deus? Onde se insere esse objeto 
como separado; a que domínio ligá-lo – não na posição interior-exterior, 
mas na referência ao Outro, e às etapas da emergência e da instauração 
progressiva para o sujeito no campo de enigmas que é o grande Outro do 
sujeito? Em que momento esse tipo de objeto pode intervir em sua face 
enfim desvelada sob a forma separável? Esse objeto é a voz. Nós a conhe-
cemos bem. Conhecemos seus dejetos, suas folhas mortas, sob a forma 
das vozes perdidas da psicose, e seu caráter parasitário, sob a forma dos 
imperativos interrompidos do Supereu – a forma do a que se chama voz. 

Sua relação com esse objeto essencial que exerce a função do a, a voz, é 
aquilo que sua função introduz de dimensões novas na relação do desejo 
com a angústia.

Mas o que entra pelo ouvido? Tudo que o sujeito recebe do grande Outro 
pela linguagem, diz da experiência comum que ele recebe sob a forma 
vocal. mas existem outras vias, além das vocais para receber a linguagem 
(Helen Keller). A linguagem não é vocalização. Exemplo disso são os 
surdos. Entretanto, a linguagem liga a uma sonoridade, uma sonoridade 
instrumental. 

A voz, como a entendemos, tem alguma importância e não é por ressoar 
num vazio espacial qualquer. Ela ressoa num vazio, que é o vazio do grande 
Outro, como tal. A voz responde ao que é dito, mas não pode responder por 
isso. para que ela responda, devemos incorporar a voz como alteridade do 
que é dito. É por isso, e não por outra coisa, que, separada de nós, nossa 
voz nos soa como um som estranho. 

É próprio da estrutura do grande Outro construir um vazio, o vazio de sua 
falta de garantia. A verdade entra no mundo com o significante antes de 
qualquer controle. Ela se experimenta, reflete-se unicamente por ecos no 
real. Ora, é nesse vazio que a voz ressoa como distinta àss sonoridades 
não moduladas, mas articulada. A voz de que se trata é a voz como impe-
rativo, como aquela que reclama obediência ou convicção. Ela não se situa 
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em relação à musica, mas em relação à fala. A voz não é assimilada, ela é 
incorporada, por isso tem função que serve de modelo para nosso vazio. 

Para terminar, apresento um fragmento clínico para pensar a voz como 
um imperativo que reclama obediência e que ressoa num vazio, que é o 
vazio do grande Outro. 

João chega de férias e relata uma passagem, que tem efeitos em sua 
análise. Ao recolher uma pedra, em um lugar sagrado, escuta a voz de 
um soldado armado. “Put the stone back” [Coloque a pedra de volta]. Num 
primeiro momento, ele não entende o que foi dito, apesar de dominar a 
língua, mas devolve imediatamente a pedra.

Que voz é essa que ecoa nesse vazio? Só depois, através da experiência da 
análise, João elabora essa dimensão da relação do desejo com a angústia. 
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Freud1 introduz algo de uma essência diferente e 
nova na construção de sua teoria da interpretação 
dos sonhos.

Nesse texto ele dá à noção de sentido uma nova 
direção e uma densidade psicológica concreta, 
em que as questões que implicam o humano e sua 
existência são deslocadas para a singularidade do 

1 FREUD, (1900-1901) 1996.
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sujeito, entendido a partir de uma estrutura construída no particular: pai, 
mulher e morte. 

Isso nos diz Lacan2 no primeiro capítulo de seu Seminário 1: Os escritos 
técnicos de Freud, como um convite a pensar os conceitos da psicanálise 
e de sua técnica, no entorno dessa estrutura, para se chegar às fontes e 
suas causas. Assim como a arte do bom cozinheiro que sabe cortar, des-
tacar as articulações sem muitas resistências, a psicanálise deve dissecar 
as palavras e os conceitos.

Assim, a direção e o sentido em que a técnica da psicanálise deve ser pen-
sada e praticada, não podem deixar de considerar esse ponto de silêncio, 
em que a morte se coloca em jogo no tabuleiro.

Lacan indica o caminho possível. Dissecar para reconstruir, no limite de 
uma história, onde a lembrança não alcança toda experiência, uma reescrita 
daquilo que foi e onde o passado só interessa na medida em que pode ser 
historiado no presente.

É só nesse contexto – em experiência nascente e não na origem da ex-
periência – que uma análise pode viver, abrindo para o inconsciente, que 
se atualiza para a verdade do sujeito como falta-a-ser.

Nesse ponto sensível da estrutura, em que a palavra se desdobra até 
seu embargo e se silencia, Lacan retoma o conceito de resistência, res-
situando-o como efeito de estrutura, como um fenômeno que surge em 
resposta à verdade do sujeito, da qual a linguagem é suporte, e a palavra 
não cobre o sentido.

Historicamente, o conceito de resistência foi atravessado por ambiguidades 
e imprecisões, principalmente por autores pós-freudianos, que sustenta-
ram e nortearam uma clínica atrelando esse conceito a um mecanismo 
de defesa do ego.

2 LACAN, (1952-1954) 1986, p. 10.
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Nessas leituras, o ego é tomado como uma instância de resistência e 
defesa, como um balizador entre os impulsos inconscientes e a realidade, 
ficando, assim, como o lugar do sentido, do equilíbrio e da adaptabilidade.

mas o texto freudiano nos dá outra direção. mesmo que nele a relação 
resistência-ego-defesa esteja estabelecida em vários momentos, “o ego 
tem prazer na defesa”,3 “a resistência provém das mesmas camadas dos 
sistemas superiores da vida psíquica”.4 

A indicação de Freud, se tomarmos o bojo de seu trabalho, é sempre no 
sentido de pensar e articular a resistência como algo para além da instância 
do ego. Há um núcleo patogênico, inconsciente, infiltrado no ego e é dele 
que a resistência emana.5

A torção de 1920, no texto Além do princípio de prazer, onde as pulsões 
são redefinidas como pulsão de vida e pulsão de morte, permite a Freud 
em 1925, em Inibições, sintomas e angústia, distinguir cinco formas de 
resistência: três do Ego, recalcamento, resistência de transferência e be-
nefício secundário da doença; uma do Isso masoquista, que necessitaria 
uma reelaboração; e outra do Superego como castigo e culpa.

Mesmo que Freud ainda distinga e localize nesse texto a resistência por 
relação às três instâncias psíquicas, a definição de uma provinda do Isso 
impõe ao conceito de resistência o peso dessa nova elaboração como algo 
atravessado por algo que insiste, resiste e repete. 

Daquilo que fica fora desde o momento da sua fundação, ou porque 
foi expulso ou porque não se inscreveu. É onde Freud situa a instância 
do Isso.6 

3 LApLANCHE; pONtALIS, 1976, p. 175.
4 LApLANCHE; pONtALIS, 1976, p. 176.
5 LApLANCHE; pONtALIS, 1976, p. 180.
6 ERICSON et al., 2015, p. 286.
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No texto O ego e o id,7 o Isso tomado como inconsciente aparece enla-
çando e permeando o Eu e o Supereu. E como tal, já não pode ser visto 
como algo isolado e estanque; ao contrário, mantém uma relação íntima 
na esfera pulsional com essas outras duas instâncias, o que deixa antever 
a indicação da resistência atrelada ao circuito pulsional e, portanto, sujeita 
ao circuito da repetição.

Retomando como exemplo o masoquismo, a reação terapêutica negativa e 
a culpa, definidas como as maiores forças de resistência na clínica, pode-
se ver que o conflito psíquico a eles inerentes se dará nos trâmites do Eu 
e do Supereu, mas não é deles tributário, porque encontra seu ponto de 
partida no campo pulsional, não governado pelo prazer. Algo aí excede.

Se levarmos em consideração, em sua totalidade, o quadro que compõe 
os fenômenos do masoquismo imanentes em tantas pessoas, a reação 
terapêutica negativa e a consciência de culpa dos neuróticos, não po-
demos mais sustentar a crença de que os acontecimentos psíquicos 
são governados exclusivamente pelo afã de prazer.8

A regência aqui é da pulsão de morte, que associada a Eros, excede numa 
repetição como tendência primária da pulsão. “Um impulso inerente a vida 
psíquica, a restaurar um estado anterior de coisa.”9

Resistência de estrutura, como aquilo que da fundação se perdeu e não 
pode ser inscrito, como dirá mais tarde Lacan.10 Assim, é a partir dessa 
articulação, que Lacan coloca sua cunha para repensar o conceito de 
resistência, no sentido próprio da palavra, como aquilo que resiste. Trata-
se não de uma defesa, mas sim, de um ponto de impossibilidade de tudo 
dizer e que, como tal, se impõe como insistência de dizer e resistência 
pelo que não pode ser dito.

7 FREUD, [1923] 1996.
8 FREUD, [1920] 1969, p. 35.  
9 FREUD, (1920) 1969, p. 54.
10 LACAN (1953-1954) 1986.



O caroço da palavra  Descaminhos do sexual 89

Assim, nesse ponto nodal, em que a palavra cessa, em que ela mostra o 
caroço, é que o domínio das forças demoníacas ganham suas grandes 
proporções, no dizer de Freud, onde elas se colocam a serviço da pulsão 
de morte, sob a égide do Supereu, na forma de inscrição de uma dívida 
impagável ao que do corpo resiste à pulsão, portanto lugar da resistência, 
que se revela enlaçando repetição, gozo e morte.

Recolocar a resistência no seu ponto de partida, considerando esse pon-
to de impossibilidade de representação, permite considerar importantes 
aspectos na direção clínica. 

Implica, em primeiro lugar, considerar um terceiro elemento no campo da 
condução de uma análise e não dois, como queria Balint ao definir o campo 
analítico por “two bodies’ psychology”.11

Esse campo, de ego para ego, permite toda sorte de projeções, pois que 
atravessado por tudo que é inerente ao humano como negações, inibições, 
barragens, coloca o analista e o analisando numa posição de simetria 
onde, como diz Lacan no Seminário 1, que os sentimentos são sempre 
recíprocos, desde que se coloquem em campo dois sujeitos. 

Ao contrário disso, ao considerar uma estrutura que comporta mais que 
dois, onde a linguagem atravessa o sujeito com sua ambiguidade e seu 
ponto de irrepresentabilidade, essa simetria se quebra e permite ao analista 
trabalhar na perspectiva do campo da verdade da falta-a-ser.

Nessa direção, conduzir uma análise, onde essa falta fundamental é tomada 
como causa, como fio condutor, como terceiro elemento, possibilita ao 
sujeito abrir para seu desejo, numa construção livre das amarras do gozo 
e do sintoma.

11 BALINt citado por LACAN (1953-1954) 1986, p. 236.
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RESUMO

Composto entre 407 e 406 a.C., o texto trágico euripidiano 
As bacantes representa um dos casos mais singulares e 
enigmáticos da história do teatro grego, tanto no sentido 
dramático quanto no sentido especulativo. Aproveitando as 
oportunidades interpretativas oferecidas pelo sincretismo e 
pela polissemia do texto, o presente trabalho propõe uma 
leitura psicanalítica de alguns trechos da obra, prestando 
uma atenção particular às dinâmicas que se desenvolvem 
entre os personagens, cada um dos quais, movido pelo seu 
próprio desejo, acaba vítima de pulsões devastadoras, com 
um epílogo que propicia o reconhecimento da existência de 
uma força que transcende o plano fenomênico, uma força 
diante da qual a racionalidade humana, frágil e limitada, não 
pode oferecer nenhuma defesa.
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in the dramatic and in the speculative sense. Taking advantage of the interpretative 

opportunities offered by syncretism and the polysemy of the text, the present work 

proposes a psychoanalytic reading of some excerpts of the work, paying particular 

attention to the dynamics that develop between the characters, each of whom, moved by 

his own desire, ends up the victim of devastating drives, with an epilogue that promotes 

the recognition of the existence of a force that transcends the phenomenal plane, a force 

against which human, fragile and limited rationality cannot offer any defense.

KEYWORDS

Desire; Jouissance; Greek tragedy; Dionysus, Drive.

Os gregos, através do mito, encontraram uma maneira de refletir sobre as 
questões mais problemáticas e controversas, relativas à esfera do humano. 
Não é – e nunca deve ter sido – fácil conduzir uma investigação sobre a 
psykhé, a alma, mas os mestres da tragédia grega conseguiram pincelar 
os traços mais sublimes e sombrios das profundezas humanas, arqueando 
até as paixões mais indizíveis através de figuras literárias monumentais. É 
por isso que, ainda hoje, há referência constante ao espírito trágico.

Neste trabalho, tentei analisar o enigma constituído pelo binômio desejo e 
gozo, através dos versos imortais de As bacantes de Eurípides.

Protagonista da tragédia é o deus Dionísio. Dionísio é filho de Zeus e da 
princesa tebana Sêmele, filha de Cadmo, fundador mítico da cidade de 
Tebas. Por mais que ele seja filho do rei dos deuses, as irmãs de Sême-
le – Ágave, mãe do rei penteu, Autônoe e Ino – não acreditam no nas-
cimento divino do sobrinho. (Elas acham que Dionísio havia nascido de 
um relacionamento entre Sêmele e um homem mortal e que a história do 
relacionamento com Zeus era apenas um estratagema para mascarar um 
adultério). Então, não reconhecem Dionísio como deus e maldizem os cultos 
dionisíacos. Isso leva o deus a planejar uma vingança contra a família real 
tebana. Para cumprir tal propósito, ele enlouqueceu todas as mulheres de 
Tebas, transformando-as em bacantes, ou seja, em adoradoras dionisía-
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cas. Todas as mulheres, de fato, abandonaram a cidade e se retiraram na 
montanha Citéron para celebrar rituais em homenagem ao próprio deus.

Aqui se coloca uma primeira questão. 

Dionísio é um dos deuses mais fascinantes e contraditórios da mitologia 
grega. Ele representa a energia irreprimível da natureza, uma força vital, 
instintiva e pulsional e, por isso, é visto como uma divindade benéfica. Mas 
os antigos também lhe atribuíam uma série de simbologias ligadas a uma 
ideia de sofrimento, perseguição e loucura. 

[...] é o deus da contradição, de todas as contradições, ou melhor, de 
tudo o que, manifestando-se em palavras, é expresso em termos con-
traditórios. Dionísio é o impossível, o absurdo que se mostra verdadeiro 
com a sua presença. Dionísio é vida e morte, alegria e dor, êxtase e 
espasmo, benevolência e crueldade, caçador e presa, touro e cordeiro, 
desejo e desapego, brincadeira e violência, mas tudo isso, no imediato, 
na interioridade de um caçador que se lança cruel contra uma presa que 
sangra e morre, tudo isso experimentado junto, sem antes ou depois, 
com plenitude chocante em todos os extremos.1

Dionísio é um deus masculino, com uma natureza profundamente feminina, 
amado e odiado, é um símbolo de diversidade, de loucura, de prazer sem 
limites e de tudo o que é renegado porque assustador.

Dionísio é filho de Zeus, um deus imortal, e Sêmele, uma mulher mortal. O 
que isso significa? Significa que Dionísio se move entre homens e deuses, 
significa que ele não tem uma identidade preestabelecida. Significa que 
ele tem que assumir a própria identidade através da manifestação e do 
reconhecimento do outro. Essa identidade não predefinida faz com que, 
na tragédia, Dionísio se apresente em forma humana, como um jovem 
efeminado, como estrangeiro. Dionísio chega a Tebas se manifesta, quer 
ser reconhecido, não é reconhecido e todo o drama surge dessa falta de 
reconhecimento.

1 COLLI, 1981, p. 15-16.
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“A fórmula o desejo do homem é o desejo do outro” deve ser, como todas 
as fórmulas, manejada no seu lugar. Não é válida num único sentido”, 

2 nos diz Lacan. podemos, então, tentar de manejá-la no lugar do texto 
euripidiano, através das palavras do psicanalista italiano,

massimo Recalcati que escreve: 

[...] o desejo como desejo de reconhecimento, como o desejo de ter 
uma inscrição simbólica no Outro, o desejo da vida a ser desejada nos 
mínimos detalhes, a ser desejado por outro desejo, é uma questão de 
uma hospitalidade original que sabe como transcender o imediatismo 
natural do sangue e da biologia. Essa hospitalidade é a própria estru-
tura do reconhecimento do desejo como resposta ao desejo humano 
como desejo de reconhecimento. É uma hospitalidade que humaniza 
o desejo.3

Mas o desejo não é apenas uma questão de reconhecimento, não é apenas 
o desejo do outro desejo, mas também uma tendência a gastos inúteis, 
um desejo de prazer, levado a desfrutar além da proteção da vida. O de-
sejo, para ser fecundo, ser generativo, para nutrir outro desejo e animar 
o horizonte positivo de outros lugares, exige uma lei. Por esse motivo, o 
desejo nunca deve ser confundido com a arbitrariedade, com o capricho, 
com a inconstância, com a ausência de lei. O desejo precisa de uma lei, 
precisa de um antagonista.

Quem priva Dionísio dessa hospitalidade, quem veementemente tenta bani
-lo da cidade, é o rei Penteu. Em vão, Cadmo e Tirésias, o famoso adivinho 
cego, tentam dissuadi-lo, mas o rei de Tebas decide prender Dionísio, que 
não opõe resistência e se deixa capturar.

O confronto entre Dionísio e Penteu simboliza uma oposição entre duas 
personagens, ao mesmo tempo, antitéticas e complementares. Dionísio 
é a personificação de um poder arcano e aterrorizante, a encarnação da-

2 LACAN, (1953-1954) 1986, p. 205.
3 RECALCAtI, 2012, p. 22.
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quelas forças naturais e primordiais que a civilização tenta continuamente 
controlar ou ignorar: é, por definição, o outro, o estrangeiro, o estranho. 
penteu é um racionalista, um soberano inseguro que se ilude de dominar 
a realidade, um tirano orgulhoso e obstinado. E nós sabemos que, diante 
da força disruptiva da pulsão, a tela frágil da racionalidade humana não 
pode fazer nada.

Depois de ser preso, o deus provoca um terremoto, que permite que ele 
se liberte. Enquanto isso, notícias perturbadoras chegam da montanha 
Citéron: as bacantes são capazes de fazer jorrar vinho, leite e mel das 
rochas e, em um momento de fúria dionisíaca, correram para um rebanho 
de vacas, rasgando-as vivas com força sobre-humana. Aproveitando disso, 
Dionísio subjuga o adversário com astúcia: “Quer espionar os rituais das 
bacantes?” “Quero, quero: daria todo o ouro do mundo”,4 responde penteu.

O erro trágico de Penteu é não ter reconhecido a parte dionisíaca que 
reside em cada ser humano e não chegar a um acordo com ela. Penteu 
tenta se dar uma ordem e uma forma através de seu papel institucional, 
mas isso apenas destaca a sua fraqueza. Isso se torna evidente quando 
Dionísio sugere a ele a oportunidade de espionar as bacantes enquanto 
estão celebrando os ritos dionisíacos. 

A proposta de Dionísio pega Penteu de surpresa, o deixa totalmente de-
salojado, mas ele responde imediatamente que sim: é um processo bem 
conhecido dos psicanalistas, chamado “desmascaramento”, que quase 
sempre acarreta uma reação espantada do sujeito desmascarado. 

O deus sabe ler na psique humana como em um livro aberto e sabe que 
Penteu, o suposto racionalista, é afetado pelo voyeurismo e por um óbvio 
complexo de Édipo. Dionísio promete ao rei que irá cumprir seus desejos 
indizíveis e Penteu, atingido no ponto mais vulnerável do seu ser, não ofe-
rece mais resistência: ele até aceita vestir roupas femininas, colocando de 
lado também a própria dignidade masculina.

4 EURÍpIDES, vv. 810-811. 
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Os rituais dionisíacos eram prerrogativas apenas das mulheres: os homens 
não podiam participar nem assistir. Nos bacanais, as mulheres vivenciam 
experiências extasiantes e, por vezes, até violentas. Elas experimentam 
“a ideia de que deve haver um gozo que esteja mais além”,5 o que Lacan 
chama de gozo místico.

Então, movido por uma pulsão escópica, Penteu quer ver a mãe enquan-
to ela está realizando supostas obscenidades. Seria esse um jeito para 
reconstruir uma cena primária, onde, em ausência de um pai, então de 
uma lei, Penteu poderia escopicamente gozar sem limite do gozo da mãe?

O rei, disfarçado de mulher, segue Dionísio até a montanha, mas, uma vez 
lá, o deus atira as bacantes contra ele. As mulheres, totalmente à mercê da 
fúria mística, achando de ver um leão de montanha, arrancam a árvore na 
qual o rei havia se escondido, o capturam e literalmente o despedaçam. O 
ritual das bacantes se articulava em três etapas: (1) oreibasía, ou seja, a 
perseguição desenfreada de um animal; (2) sparagmós, ou morte do animal 
por estraçalhamento; (3) omophagía: ingestão da carne rasgada crua.6

A primeira a atacar Penteu é Ágave, a própria mãe dele, que 

[...] pegou no braço esquerdo pela mão, ao flanco do infeliz apoiou o 
pé com a sua energia, e a espádua lhe desarticulou, não apenas com 
a sua força, mas com a destreza que em suas mãos o deus incutira7 
[...] tomando a cabeça do desventurado entre as suas mãos, a segurou 
e, cravando-a no cimo do tirso, passeia-a pelo Citéron.8

A morte violenta de Penteu no ritual sacrificial do sparagmós dionisíaco 
assume um valor paradigmático, na medida em que se torna representativa 
de uma coincidência entre desejo e gozo. 

5 LACAN, (1972-1973) 1985, p. 102.
6 BRUNEL, 1997.
7 EURÍpIDES, vv.1124-1127.
8 EURÍpIDES, vv.1140-1143.
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“Toda a pulsão é virtualmente uma pulsão de morte”.9 Isso quer dizer que 
em toda pulsão existe essa possibilidade de uma transformação do prazer 
em gozo. O prazer tem características razoáveis, apaziguadoras, sem ten-
sões. O gozo, ao contrário, detém uma potência em si e se apresenta como 
“uma exigência absoluta” que a torna irresistível. O gozo vai no sentido da 
morte, da destruição. “O sujeito considerará aceitar a morte em nome do 
imperativo dito categórico”.10 Geralmente, o sujeito para antes que a pulsão 
chegue até a morte. Ele recua, horrorizado, quando o objeto real da pulsão, 
o objeto de gozo, começa a aparecer-lhe em sua crueza. Geralmente, o 
sujeito não tem acesso ao objeto real da pulsão. 

A morte de Penteu no ritual dionisíaco descreve o desejo realizado pelo 
filho, despedaçado, sacrificado, comido e, desse jeito, finalmente retornado 
ao útero materno. A mãe, para ele, como objeto primeiro e primordial de 
gozo, não é mais interdita. E penteu indo no sentido do gozo, no sentido 
da morte, alcança a própria destruição.

Na última parte da tragédia, Ágave volta para a cidade, ainda delirante, 
segurando o tirso com a cabeça do filho, convicta de que seja a cabeça de 
um puma. Cadmo, chateado na frente daquela visão, lentamente consegue 
fazer a filha Ágave voltar a si, até que ela finalmente percebe com horror 
o que ela fez. Então, Dionísio reaparece e condena Cadmo e Ágave a 
serem exilados em terras distantes. O deus triunfa e a imagem de Cadmo 
e Ágave que, comovidos, dizem adeus, conclui o texto.
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RESUMO

Qual a relação entre amor, sexo e traição? A autora parte dos 
três artigos de Freud denominados contribuições ao amor. 
Faz uma análise da canção Te perdoo, de Chico Buarque, e 
mostra como o tema da traição se faz presente entre os casais 
e como, na relação paradoxal amor e sexo, a traição pode ser 
uma forma imaginária de conjugar esses dois campos, uma 
vez que trair alimenta a fantasia fálica e, ao mesmo tempo, 
o feminino se faz presente.
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ABSTRACT

What is the relationship among love, sex and betrayal ? The 

author starts from the three articles by Freud denominated 

“Contributions to Love”. Analyze ‘Te perdoo’, Chico Buarque’s 

song, and points out how the theme treachery makes itself 

present between couples and how, in the paradoxical 

relationship love and sex, betrayal may be dealt as an 

imaginary way to combine these two fields, once betraying 

feeds the phallic fantasy and at the same time provide the 

female part makes itself present.
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O amor é latifúndio, 

sexo é invasão.1

Trair e amar são vistos, a princípio, como temas excludentes. Quem ama 
não trai, é assim que se costuma acreditar. De que maneira a psicanálise 
pode contribuir para este debate? 

De acordo com o dicionário, o verbo trair tem vários sentidos. Vejamos 
alguns: entregar, ser infiel, abandonar traiçoeiramente, não cumprir, revelar 
involuntariamente, descobrir involuntariamente. A diversidade dos sentidos 
nos mostra que existem sutilezas para tratarmos deste tema.

Apesar de Freud não ter um texto que trata especificamente da traição, nas 
suas Contribuições ao amor, publicadas em 1910, 1912 e 1917, encontramos 
reflexões importantes. Esses artigos, que têm tanta relevância clínica, abor-
dam questões que nos ajudam a pensar na relação amor, sexo e traição. 

Em Um tipo especial de escolha de objeto feita pelos homens, Freud2 
cita condições para a escolha de objeto por parte de alguns homens. A 
primeira condição seria o interesse por uma mulher comprometida. Aqui, 
o fundamental é ocupar o lugar ativo de quem trai. Rivalizar-se com outro 
homem é o objetivo pulsional. A segunda condição é que a mulher causa 
do desejo seja “de má reputação”, isto é, uma mulher capaz de trair. O 
desejo insatisfeito a levaria a se envolver com outros. O lugar do homem 
na traição, nesse caso, é passivo. Embora as posições possam mudar, 
no que diz respeito ao lugar de quem trai ou é traído – é necessário que a 
traição esteja em cena para pôr a libido em movimento. 

A fantasia de traição da mulher, que ela de algum modo coloque a relação 
em risco, que seja não-toda do homem, é um ingrediente fundamental para 
o desejo entrar em cena. Essa mulher se antagoniza com a que é tida 

1 Verso da letra da canção Amor e sexo, de Rita Lee, Roberto de Carvalho e Arnaldo 
Jabor.

2 FREUD, (1910) 1996.
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como “respeitável”, que ocuparia o lugar da que é digna do amor, aquela 
que seria amada, mas com a qual é impossível ter prazer.

Por último, Freud se refere à condição de salvar a mulher de sua incons-
tância sexual. O homem se convence de que cabe a ele salvar a mulher 
dos riscos vigiando-lhe a virtude e combatendo as tendências más. Ou 
seja, a traição também é colocada no fio do tempo, em que passado e 
futuro se entrelaçam nas indagações do presente.

Onde podemos localizar a mulher de má reputação? Freud afirma que, se 
os objetos amorosos são vistos como únicos e têm o mais alto valor para 
o amante, o objeto com que se goza é degradado e se repete em série. A 
clínica nos mostra que a concepção da mulher como degradada pode se 
revelar em qualquer uma e constitui um elemento costumeiramente es-
sencial na fantasia dos homens. A forma como degradação se apresenta 
no imaginário masculino quando o amor também está em cena, ou seja, 
na conjugalidade, é pela via do ciúme, que é a insistência da dúvida em 
relação à reputação da mulher. Dúvida que se recusa à certeza, seja do 
sim, seja do não, da realidade da traição. Acompanhando o ciúme, há uma 
suspeita de que a mulher, que se pensava única e merecedora do amor, 
teria algo de prostituta. E é a face degradada da prostituta que faz parte 
da montagem pulsional. 

O amor é uma relação sujeito a sujeito, e o circuito pulsional é sujeito-ob-
jeto. O paradoxo já se coloca aí. Além disso, ao refletir sobre o amor no 
mundo civilizado, Freud afirma que o amor é uma forma de o homem se 
proteger do desamparo, mas que acaba por revelar essa condição: imagi-
nariamente, queremos que o amor nos preencha, mas ele não acaba com 
nossa solidão estrutural. 

E a traição? Esses textos de Freud sugerem que trair revela algo do pul-
sional, numa dimensão fálica; mas também algo do amor em fracasso, 
ao mostrar a dimensão de não-todo. A traição revela objeto a tanto em 
sua dimensão de mais gozar quanto de causa de desejo. Se saber-se um 
sujeito constituído e barrado pela linguagem é condição para o amor, há 
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também que encontrar um jeito de gozar. Estaria a traição encarnando e 
oscilando entre as duas dimensões do objeto a, fazendo uma tensão entre 
elas? Seria o fantasma da traição um modo de administrar o paradoxo da 
junção/disjunção entre o campo do amor e o da pulsão sexual?

Na relação conjugal, para a mulher é colocado o impasse: como se fazer 
amar e desejar por um homem, na medida em que há uma separação entre 
sexo e amor? A escolha de parceiros demonstra conflitos radicais entre o 
campo pulsional e o amoroso. 

Lembrando Freud, mais uma vez: 

É [...] tão desvantajoso para uma mulher se um homem a procura sem a 
sua potência plena como o é se a supervalorização inicial dela, quando 
enamorado, dá lugar a uma subvalorização depois de possuí-la.3 

Em defesa do feminino, Freud lembra como é difícil para a mulher ser 
desconsiderada em sua posição de não-toda.

Ao analisar a impotência psíquica na segunda contribuição Sobre a ten-
dência universal à depreciação na esfera do amor, Freud4 irá ampliar de 
tal forma o conceito de impotência até abarcar todo o campo da sexua-
lidade. Em outras palavras, afirma que a relação sexual não existe, pois 
“a impotência psíquica é uma condição universal da civilização”.5 Conclui 
que a impotência psíquica está muito mais difundida do que se supõe e 
que certa extensão desse comportamento caracteriza, de fato, o amor do 
homem civilizado. 

A separação entre amor e sexo é a regra geral. Só poderá superar esse 
dualismo aquele que “sobrepujar seu respeito pelas mulheres e aceitar a 
ideia do incesto com sua mãe ou irmã”.6 Em outras palavras: aquele que 

3 FREUD, (1912) 1996, p. 191.
4 FREUD, (1912) 1996.
5 FREUD, (1912) 1996, p. 190.
6 FREUD, (1912) 1996, p. 191.
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admitir que a mãe é uma mulher sexuada. E que aceitou a “traição” da mãe 
inerente à resolução da trama edípica. Admitir uma mãe desejante será 
estendido para buscar uma mulher que não se localiza nem no extremo 
da que seria santa nem no extremo da prostituta. 

Na terceira contribuição, O tabu da virgindade, Freud7 afirma que o interjogo 
sexual do homem com a mulher é traumático. Exige medidas protetoras 
para ambos, não apenas em relação à virgindade da mulher, como se supõe 
de início no texto, mas que “a mulher inteira é um tabu”.8A crença de que 
a mulher (o feminino) pode paralisar a força e trazer má sorte não se res-
tringe aos povos primitivos. Desde que o mundo é mundo, o homem busca 
estratégias vãs para evitar o feminino, mas sempre se depara com ele. 

Tomo agora algumas produções literárias em busca do olhar dos poetas. O 
escritor tem um saber que está além da ciência, um saber do não sabido. 
E a traição é tema de romances, contos e letras de música. por exemplo, 
Dom Casmurro, de Machado de Assis, é um romance que gira em torno das 
elucubrações de um marido ciumento sobre a possibilidade de a esposa 
o haver traído ou não. O que se pode concluir é que Bentinho, o persona-
gem-narrador, não consegue lidar com o desejo da mulher, Capitu. Ela é 
o feminino indecifrável, condição e marca da impossibilidade do encontro. 
Há um fascínio e um horror da feminilidade perpassando toda a narrativa.

Recorro também a Clarice Lispector ao afirmar que “o amor é a experiência 
de um perigo de pecado maior”. Amar é dar um salto sem anteparos; a 
rede de proteção é mera ilusão. O real do amor escancara nosso desam-
paro, uma vez que o objeto amado não nos pertence. Imaginariamente, 
a pretensão amorosa é ser fora da lei da castração, fazer o inteiro, mas 
acaba reafirmando essa lei. Paradoxalmente, o amor precisa de um não 
para testemunhar a verdade do sujeito. O fracasso está implícito em sua 
estrutura.9

7 FREUD, (1917) 1996.
8 FREUD, (1917) 1996, p. 205.
9 BRAGA, 2003.
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Neste momento, tomo a canção Mil perdões, de Chico Buarque, que gira 
em torno da relação entre amor e sexo. Chico aborda como a traição, 
fantasiada ou concretizada em atuações, povoa a vida de um casal hi-
potético. Na letra da música, a fantasia de uma possível infidelidade gera 
telefonemas infindáveis, perguntas constantes, controles que “em vidas que 
andam juntas, ninguém faz.” O andar junto aí parece ser uma demanda 
de um amor que possa caber um quantum de solidão, pois te perdoo “por 
me amares demais”.

É preciso perdoar o excesso de amor daquele que imaginariamente pare-
ce querer tudo do outro e, por isso, torna-se sufocante, gerando “anseio 
pelo instante de sair e rodar exuberante e me perder de ti”. Nessa música, 
a fantasia de traição entra como um ingrediente da vida amorosa que, 
pergunta-se, teria a função de unir ou de separar, na medida em que ela 
mostra a impossibilidade de fazer o um? Se, no início da música, a traição 
parece dizer respeito a uma fantasia de um parceiro ciumento, a questão 
da relação de casal mostrada na letra vai se radicalizando em atuações. 
Estão incluídas agressões: “te perdoo por ergueres a mão, por bateres em 
mim” e por “querer me ver aprendendo a mentir”. Por fim, o eu lírico concede 
perdão pela própria traição: “te perdoo por te trair”. Como se esse fosse o 
único arranjo possível, um pacto do casal para sustentar aquele molde de 
relacionamento. A temática da música aponta para o amor e a sexualidade 
humana, definida pelo próprio Chico Buarque, em outra canção, como o 
que “não tem governo e nem nunca terá”.10 

É possível conjugar amor e sexo? Como explicar a insistência da pulsão 
sexual conjugada ao amor em sua radicalidade? Há um risco inerente à 
satisfação pulsional sempre incompleta, assim como para a entrega amoro-
sa, que é sem garantias. A traição aponta esse campo pantanoso do amor. 
É uma espécie de estratégia inconsciente para lidar com esse paradoxo. 
pode entrar como uma variável, justamente por ser uma tentativa imaginária 

10 Referência à canção O que será (À flor da pele), de Chico Buarque e Francis Hime 
(1976).
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de conjugar o latifúndio do amor e a invasão do sexo, tal como o verso da 
música que está na epígrafe deste trabalho. Diante da impossibilidade do 
amor de fazer o um e do sexual de trazer a satisfação completa, a traição 
pode contingenciar um meio encontro, na medida em que tenta proteger 
o sujeito do pecado maior do amor e traz um gozo possível.

Freud assombrou e ainda assombra a humanidade ao afirmar que a pul-
são sexual é desregrada e que, na conjugação amor e sexo, o feminino 
entra de maneira perturbadora. A traição aponta a disjunção/conjunção 
existente entre o campo do amor e o da pulsão. Afinal, entre os sentidos 
possíveis apontados pelo dicionário, traição significa não cumprir, revelar 
involuntariamente, descobrir a verdade radical de que o outro não nos 
pertence e que a relação sexual não existe. A radicalidade do não-todo 
ao mesmo tempo une e separa um casal. Quando é atuada, a fantasia 
de traição pode ser vista como uma amarração para certo tipo de relação 
marcada excessivamente pelo imaginário. parece que ela pode encobrir e/
ou fazer furo nas ilusões de completude. Os poetas são capazes de tocar 
no impossível do encontro sexual e apontar “a experiência de perigo de 
um pecado maior” que o real do amor acaba por nos revelar. 
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ResUMo

Este texto detalha um caso clínico que demonstra como após 
o complexo de castração, que introduz as meninas no Édipo 
vê-se que no curso normal de seu desenvolvimento – com 
as dificuldades inerentes da relação da menina com a mãe –, 
pode conduzir o sujeito a três caminhos, neste caso, conduziu 
a uma forte inibição sexual e neurose da paciente. O corte 
trazido pelo pai na figura da mãe foi inscrito no inconsciente da 
paciente de forma concreta e traumática, ainda não superada, 
trauma este que reaparece na prática da automutilação (ou 
cutting) e no terror de cortar seus cabelos.

PAlAVRAs-cHAVe

Psicanálise; O feminino; Cena traumática; Inibição sexual.

ABSTRACT

This text details a clinical case that demonstrates how after the 

castration complex, which introduces girls to the Oedipus, it is 

seen that in the normal course of their development – with the 

inherent difficulties of the girl’s relationship with her mother –, 

can lead the person to three paths, in this case, it led to strong 
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sexual inhibition and neurosis of the patient. The cut brought by the father in the figure 

of the mother was inscribed in the patient’s unconscious in a concrete and traumatic 

way, not yet overcome, a trauma that reappears in the practice of self-mutilation (or 

cutting) and in the terror of cutting her hair.

KeYWoRDs

Psychoanalysis; The feminine; Traumatic scene; Sexual inhibition.

Estefane (nome fictício) tem 18 anos, é estudante do 3.º ano do ensino 
médio, evangélica, trabalha como aprendiz em um hotel, tem pais separa-
dos, vive com a mãe, é caçula de dois irmãos. Veio à clínica com queixa 
de tristeza e depressão, sensação de um peso desde a hora em que 
acorda, um fardo e choro constante. Sente-se vazia, sem rumo, sozinha, 
diz que de vez em quando não tem forças nem para sair da cama, vive 
ansiosa, tem insônia na madrugada. Reclama que tem um fluxo contínuo 
de pensamentos, já acorda pensando e fica remoendo as coisas ruins que 
aconteceram, revivendo os fracassos.

Estuda música (organista) há cinco anos, mas não consegue evoluir na sua 
prática apesar dos extenuantes ensaios e de estudar com afinco. Fala da 
música em sua vida sempre com muito ardor, mas não consegue aprender: 
assim que a professora ensina consegue fazer e repetir a lição, mas depois 
da aula se esquece completamente do que aprendeu, como um bloqueio.

Além da depressão, apresentou outros sintomas: tem pavor de outras 
pessoas, de lugares cheios de gente e costuma ter crises de falta de ar 
e taquicardia em contexto de socialização. Falou que desliga o telefone 
para evitar ser convidada para sair e não fica com rapazes, já dispensa 
logo, numa total aversão ao homem. Tem nojo quando se vê sob o olhar 
de desejo masculino. Relatou que num relacionamento atual não permite 
que o rapaz chegue perto dela, nem para tocá-la ou beijá-la, sente-se 
muito mal mesmo, fica branca, com tremores, com nojo, “não consigo”, “é 
uma estranheza muito grande”, “passo mal mesmo, e ele vê”, “quero ficar, 
quero namorar, mas não consigo!”
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Além disso contou que já teve pensamentos de morte, de querer morrer, 
cheia de desconforto. Disse que, quando começam esses pensamentos, 
vem uma vontade de “fazer algo consigo mesma” e se machuca com pon-
ta de faca, socando vidro quebrado, ou usando uma lâmina para cortar 
levemente sua barriga, suas pernas e seus braços. 

Relatou que não sabe de onde vem essa vontade, mas é o que adianta 
quando está muito angustiada, que é um alívio no momento que faz, e 
aí tem que fazer de novo, sendo que nessas horas a sensação de morte 
é muito forte. Afirmou que não está mais fazendo isso ultimamente, que 
resiste, mas acha que agora, com essa depressão, seria mais fácil fazer 
do que resistir. Disse já ter até sonhado que se corta inteira e fica toda 
ensanguentada.

Durante a análise, espontaneamente contou que se lembra, quando tinha 
seis anos, de ter assistido a uma briga de seus pais, que sempre brigavam 
muito: estava no seu quarto, os pais entraram e discutiram no espaço entre 
a cama dela e da irmã, a mãe jogou uma xícara de café quente no peito 
de seu pai e ele avançou violentamente na sua mãe. Como a mãe estava 
com a orelha operada e costurada por causa de um tumor que retirara re-
centemente, ele puxou e arrancou a orelha dela, que ficou completamente 
pendurada, teve muito sangue. Lembra-se de uma almofada toda vermelha 
e do sangue respingado na parede, do cabelo louro da mãe empapado 
de sangue. A família veio socorrer. Os seus pais então se divorciaram, e 
ela veio a descobrir recentemente que, aparentemente, houve traição por 
parte da mãe. Sente vergonha da mãe por isso. 

Sua mãe teve então outros companheiros que a agrediam, em relaciona-
mentos abusivos. Não presenciou agressões, só escutava as brigas, mas 
hoje isso é muito claro para ela porquanto a mãe sempre aparecia com 
hematomas inexplicados, machucados que procurava esconder. E mentia. 
Não suporta pensar nisso, mas nunca conversou com a mãe. 

Numa segunda ocasião, contou que foi criada na casa avó, mas após o 
divórcio de seus pais, tiveram que sair de lá por causa de uma briga. Narrou 
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que, pouco depois do divórcio, uma vizinha agrediu a mãe dela. O irmão 
foi buscá-la mais cedo na escola, ela tinha uns oito anos e achou estra-
nho, chegou em casa, a família estava toda lá e tinha uma ambulância na 
porta. Então viu sua mãe numa maca, com a cabeça toda ensanguentada. 
Explicou que ouviu que sua mãe roubara o namorado dessa vizinha, que 
por isso queria matá-la, se juntando com uma turma e batendo na mãe 
dela toda. Aparentemente essa vizinha pegou um pedaço de pau que tinha 
uma ponta de prego, bateu na cabeça da mãe dela e puxou, o que rasgou 
o couro cabeludo. Relatou que depois, durante a recuperação, viu a mãe 
toda cheia de cortes e costurada, e lembra da avó dando banho nela, com 
a água saindo toda vermelha pelo box. 

Isso tudo remete à outra cena com o pai, quando ele agrediu sua mãe e 
arrancou a orelha dela.

A mãe a culpava pelos seus relacionamentos não darem certo, como se 
ela dificultasse os seus relacionamentos. A paciente demonstra e tem 
consciência de que sente muitos ciúmes da mãe, não gosta de seus com-
panheiros e teme por ela. 

Contou que, quando pequena, tinha medo de ser abusada sexualmente, e 
já sonhou que um dos companheiros da mãe batia nela também, ficando 
claro que tanto o sonho quanto esse medo são na realidade realizações 
de um desejo. Contou de outros sonhos com a mãe sendo violentada, com 
alguém batendo nela. Durante o dia, frequentemente vêm à cabeça dela 
imagens muito rápidas desses homens, com a sensação que virão na casa 
dela. Quando escuta algum barulho, por exemplo, como se estivessem 
entrando na casa, sente medo de que aquilo se repita. 

Sempre pontua que a falta do pai a incomoda e contou-me mais dois so-
nhos em que acordava apavorada, pois teria picotado os seus cabelos com 
uma tesoura. Teve que conferir se realmente não estava faltando algum 
pedaço. Tem muito apreço pelos seus cabelos e falou do medo de fazer 
isso realmente, pois é sonâmbula e tem uma tesoura na sua mesa, sabe 
que pode levantar e cortar seus cabelos mesmo dormindo. 
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Como se sabe, inicialmente, tanto para meninas quanto para meninos, sua 
mãe é o seu primeiro objeto de amor (ou quem lhe faça as vezes). Con-
tudo, na situação edipiana, para a menina é o pai o objeto amoroso, que 
posteriormente passará para uma escolha objetal definitiva. Esse estágio 
inicial de vinculação pré-edipiana com a mãe é muito forte e deixa fixações 
e disposições. A troca de objeto para o pai é acompanhada de muita hos-
tilidade e censura, seja pela perda do seio, seja pelo nascimento de um 
irmão, seja pela proibição da masturbação e, na menina especificamente, 
pela falta do pênis, já que a distinção anatômica entre os sexos conduz a 
consequências psíquicas. 

O complexo de castração nas meninas, assim como nos meninos, também 
se inicia com a vista do órgão do sexo oposto, mas no caso da menina ela 
percebe imediatamente que não o possui, o que é difícil de superar e leva 
às mais diversas teorias de compensação. Segundo a teoria freudiana, 
então, no curso normal do desenvolvimento do Édipo, a menina pode se 
conduzir a três caminhos: à inibição sexual e neurose, a uma masculini-
zação de seu caráter ou à feminilidade normal. 

No caso de Estefane, aparentemente, um quadro neurótico se formou, com 
o desenvolvimento de uma forte inibição sexual, quase fóbica, que não 
consegue sublimar, repetindo-a na sua relação com a música. A música 
para ela é um claro substitutivo do sexo e da interdição imposta, de modo 
que ela simplesmente não consegue evoluir na sua prática, recalcando essa 
pulsão. A dificuldade em relação à sexualidade leva a evitações fóbicas e 
à inibição de “tocar o seu órgão”. 

Isso se evidencia na sua cadeia de associações no decorrer das sessões: 
sempre que fala de uma situação que remete à sexualidade (uma paquera, 
um assédio, um olhar interessado, um rapaz que ligou), imediatamente ela 
a associa com a música (contando que entrou numa loja de música, que 
ouviu violinos no hotel, que “mexeu” no seu órgão ou que buscou retomar 
as aulas de música).

Nessa evitação dos homens, dos quais não se permite nem a aproximação 
física, há quase uma fobia. Como se sabe, a fobia permite não transpor 
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uma barreira de segurança, colocada pelo próprio sujeito, para evitar a 
castração. 

Vale lembrar que o sintoma é um substituto de uma satisfação pulsional 
que permaneceu recalcada, fora da consciência. O sintoma é uma forma 
que o inconsciente se apresenta e, apesar do desconforto, é fortemente 
ligado ao prazer. A articulação do sintoma com a fantasia é algo que per-
mite ao sujeito obter prazer. 

Contudo, no caso, Estefane pratica a automutilação, o chamado cutting, 
cortando-se: ela não simboliza algo e tem que vivê-lo no real do corpo. 
A segunda cena traumática que viveu, a agressão da vizinha que rasgou 
a cabeça de sua mãe com um prego, remete à primeira cena, do pai 
arrancando a orelha da mãe, numa relação de posterioridade, mas sem 
ressignificação. Ela simplesmente repete o trauma de ter visto sua mãe 
cortada e ensanguentada, trauma esse que reaparece no corpo e no terror 
de cortar os próprios cabelos. Tal repetição aponta para a pulsão de morte. 

Qual seria o fantasma dessa paciente? A análise ainda está em curso. 
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ResUMo 

Os chistes possuem especificidades e uma estrutura de cons-
tituição que muito os aproximam da técnica de interpretação 
psicanalítica. Perpassando pela forma e expressão da comu-
nicação intersubjetiva, pelo jogo de palavras e pensamentos 
expressos na fala, pelos equívocos e trocadilhos da lingua-
gem, o presente texto percorre o processo de elaboração 
dos chistes descortinado por Freud até chegar ao processo 
de interpretação psicanalítica e propõe uma analogia entre 
os dois processos.

PAlAVRAs-cHAVe 

Chiste; Riso; Prazer; Sentido; Interpretação.

ABSTRACT

Jokes have specificities and a structure of constitution that 

bring them very close to the technique of psychoanalytic 

interpretation. Going through the form and expression of 

intersubjective communication, the play of words and thoughts 

expressed in speech, the mistakes and puns of language, this 

text goes through the process of making jokes unveiled by 
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Freud until reaching the psychoanalytic interpretation process and proposes an analogy 

between the two processes.

KeYWoRDs 

Joke; Laughter; Pleasure; Sense; Interpretation.

A inspiração do presente texto vem de um curto vídeo do psicanalista 
Christian Dunker1 sobre o chiste e sua relação com o inconsciente no 
tocante à sua afirmação de que o chiste é o grande manual psicanalítico 
de como os analistas interpretam. Segundo Dunker, fazer interpretações, 
respostas, intervenções com os analisandos é algo estruturalmente, for-
malmente similar a uma piada. 

Isso não significa dizer que o analista faz os analisandos rirem, mas sim 
que, em suas interpretações e intervenções, o psicanalista obedece às 
propriedades formais da produção dos chistes: brevidade, desconcerto, 
iluminação (insight), processo social (representado pela transferência). 

A partir dessa afirmação de Dunker, surgiu o desejo de compreender melhor 
a contribuição dos processos envolvidos na formação dos chistes para a 
técnica de interpretação psicanalítica utilizada no atendimento clínico, o 
qual se tornou, então, o assunto do presente trabalho. 

Assim como os sonhos, os sintomas e as parapraxias (atos falhos), os 
chistes constituem formações do inconsciente. No processo de elaboração 
dos chistes, estão presentes os mesmos mecanismos de condensação e 
deslocamento por meio dos quais o inconsciente se manifesta em todas 
as suas formações. 

Marília Brandão Lemos Morais afirma:2 

Se o chiste está estruturado como uma formação do inconsciente, é por 
isto mesmo um trânsito para que alguma coisa da ordem do recalcado 

1 DUNKER, 2019.
2 MORAIS, 2008, p. 115. 
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abra passagem e se mostre [...]. O humor atua como álibi de alguma 
verdade do sujeito que, até então, não fora capaz de ser dita. 

Os ditos espirituosos manifestados nos chistes constituem uma forma 
de expressão dos conflitos psíquicos, os quais possibilitam a ruptura da 
barreira do recalque e a descarga das representações recalcadas. O riso 
do ouvinte do chiste é a manifestação da suspensão do recalque e da 
obtenção de prazer. 

[...] A produção do prazer é inerente e essencial a todo e qualquer chiste 
[...]. Evocar o prazer, que se expressa pelo riso, é primordial para que 
o chiste se constitua. Não há chiste sem o riso daquele que o ouve.3 

Freud afirma que a produção de prazer se constitui no objetivo suficiente 
para a elaboração dos chistes, mas que se deve também buscar os seus 
determinantes subjetivos. Para Freud, os determinantes subjetivos da 
elaboração do chiste comumente não se situam muito distantes daqueles 
determinantes das doenças neuróticas.

O chiste abarca um processo social. Ninguém se satisfaz em fazer um 
chiste apenas para si mesmo. Ele precisa ser dito ao Outro. O impulso de 
contar um chiste a alguém faz parte do seu processo de elaboração. A 
terceira pessoa é parte essencial para o processo de conclusão do chiste. 

Freud4 enfatiza que 

[...] o processo psíquico da construção de um chiste não parece termina-
do quando o chiste ocorre a alguém: permanece algo que procura, pela 
comunicação da ideia, levar o desconhecido processo de construção 
do chiste a uma conclusão. 

Não é possível à pessoa que elabora o chiste rir-se dele, não obstante a 
obtenção de prazer que a construção do chiste lhe proporciona. É necessá-
rio o riso do Outro para confirmar o êxito do chiste e a produção de prazer 

3 RITCHER; SOUZA, 2015, p. 174.
4 FREUD, (1905) 1996, p. 138.
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(para quem ouve o chiste e para quem o conta, ainda que o prazer que o 
chiste produz seja mais evidente na terceira pessoa que no seu criador). 

Freud5 afirma que 

[...] os chistes são confrontados pelos determinantes subjetivos tam-
bém no caso da terceira pessoa, podendo estes determinantes tornar 
inatingível sua meta de produzir excitação gratificante.

O ouvinte do chiste deve, por assim dizer, atender a certas condições para 
permitir a realização do chiste.

Freud6 esclarece que 

[...] Algum grau de benevolência ou uma espécie de neutralidade, 
uma ausência de qualquer fator que pudesse provocar sentimentos 
opostos ao propósito do chiste, constituem a condição indispensável 
para que uma terceira pessoa colabore na completação do processo 
de realização do chiste.

A pessoa que elabora um chiste produz um trabalho psíquico, na medida 
em que, para comunicar as ideias e os pensamentos veiculados no chis-
te, precisa superar as suas inibições internas (repressões, recalques) e, 
consequentemente, despender energia psíquica. 

Esse trabalho psíquico, entretanto, é poupado no ouvinte do chiste. As 
palavras do chiste por ele escutadas evocam-lhe a ideia ou o fluxo de pen-
samentos cuja construção, no elaborador do chiste, enfrentou a objeção 
de inibições internas. 

Mas esse esforço não é exigido do ouvinte. Nele, uma despesa catéxica 
é suspensa e descarregada por meio do riso. O prazer do chiste, revelado 
no riso, é alcançado com um gasto energético muito baixo por parte do 
ouvinte. Segundo Freud,7 “[...] o chiste lhe é presenteado”. 

5 FREUD, (1905) 1996, p. 139.
6 FREUD, (1905) 1996, p. 140.
7 FREUD, (1905) 1996, p. 142.
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Porém, para receber esse presente, é primordial que o ouvinte do chiste

[...] esteja em suficiente acordo psíquico com a primeira pessoa quanto 
a possuir as mesmas inibições internas, superadas nesta última pela 
elaboração do chiste. [...] Assim, todo chiste requer seu próprio público: 
partilhar o riso diante dos mesmos chistes evidencia uma abrangente 
conformidade psíquica.8

Uma outra condição para que os chistes consigam se completar consiste 
em driblar a barreira da atenção de seu ouvinte e, para isso, os chistes se 
utilizam de estratégias específicas: 

• buscam sintetizar o máximo possível sua expressão, com o intuito de 
proporcionar poucos alvos de ataque à atenção; 

• são de fácil entendimento – um chiste não deve exigir uma despesa 
ou um trabalho intelectual para ser compreendido; 

• as alusões envolvidas nele devem ser evidentes e as omissões devem 
ser preenchidas com facilidade, espontaneamente. 

As omissões na enunciação do chiste distraem a atenção na medida em 
que estimulam o preenchimento das lacunas e, desse modo, conseguem 
distrair da atenção o processo chistoso. A distração da atenção é uma 
condição essencial ao processo psíquico no ouvinte do chiste. Seu riso 
só se torna possível quando há a suspensão da sua atenção consciente. 
Outra condição para a produção de efeito do chiste no ouvinte é que o 
chiste lhe seja uma novidade, uma surpresa.

Essa especificidade dos chistes evidencia a brevidade de sua duração 
e impulsiona sua frequente reformulação. Um chiste não surte o mesmo 
efeito se contado duas vezes ao mesmo ouvinte.

Ernesto Ritcher e Alberto Shibaki9 sintetizam bem o pensamento – freu-
diano e lacaniano – a respeito do processo de elaboração dos chistes na 

8 FREUD, (1905) 1996, p. 144.
9 RITCHER; SOUZA, 2015, p. 177.
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seguinte passagem:

[...] os chistes, para que possam ocorrer, necessitam de um lugar so-
cial no vivido. Sendo o chiste eminentemente social, ele permite um 
gozo compartido. Por um lado, aquele que elabora o chiste produz 
um trabalho psíquico, permitindo que as barreiras do recalque sejam 
vencidas e o que é da ordem do recalcado possa ter expressão. Por 
outro, aquele que ri também goza; entretanto seu gozo ocorre sem o 
trabalho psíquico feito pelo primeiro; seu gozo expressa-se pelo riso. 
Seu riso, por sua vez, permite que o gozo do primeiro seja completado. 
Ou seja, compartilha-se o gozo. 

Em sua investigação sobre os processos envolvidos na elaboração do 
chiste, Freud10 concluiu que as especificidades dos chistes estão ligadas 
à sua forma e expressão. Por meio do jogo de palavras e pensamentos, o 
chiste expressa algo que não pode ser dito, ele se comunica nas entrelinhas, 
confere novos sentidos aos significantes, produz efeitos de significação. 

Segundo Luciana Balbo:11 

O chiste mostra que, quando se diz alguma coisa, se diz também 
outra. Se diz algo que não poderia ser dito pela censura da consciên-
cia. Pode-se até pensar que não existe uma linguagem consciente, a 
linguagem é a dos equívocos, dos lapsos, dos trocadilhos nos quais 
aparece uma outra dimensão daquilo que não foi conscientemente dito, 
mas que está presente.

Ainda citando Balbo:12 

O chiste nos remete à plurissignificação da palavra. É imediato, espontâ-
neo, surpreendente e não premeditado, é uma espécie de precipitação.

De certo modo, assim também é o processo de interpretação psicanalítica. 

10 FREUD, (1905) 1996.
11 BALBO, 1999, p. 19-20.
12 BALBO, 1999, p. 24.
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Para produzir transformação no analisando, as intervenções feitas pelo 
analista devem lhe soar espontâneas, surpreendentes, como algo não 
premeditado, mas desconcertante e iluminador, esclarecedor. 

Assim como entre os participantes de um chiste (ouvinte e produtor), entre 
o analista e o analisando deve existir uma conformidade psíquica para 
que as interpretações e intervenções do psicanalista construam sentido e 
efeito para o analisando. 

O chiste comunica uma ideia que circula entre seus partícipes, assim como 
na interpretação psicanalítica há uma construção e transmissão de novos 
sentidos entre analista e analisando; o sentido dado à interpretação acon-
tece também por parte do analisando que a traduz conforme seu conflito 
e sua dinâmica psíquica, sustentado pela transferência.
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ResUMo

Este artigo1 foi elaborado a partir de um caso clínico, atendido 

e supervisionado, e tem por objetivo, além de compartilhar a 

experiência, traçar uma possível hipótese do diagnóstico. O 

estudo foi metodologicamente construído a partir do estudo de 

caso em psicanálise, sendo esta a principal referência teórica. 

A partir da análise do caso, delimitou-se a hipótese de que se 

trata de um diagnóstico de neurose histérica. Apesar disso, 

não se pretendeu fechar nenhum tipo de diagnóstico, tendo 

em vista a complexidade e a problemática em sua definição. 

Nesse percurso, o objetivo maior foi apresentar a importância 

da elaboração teórica do caso na construção da hipótese, 

1 Artigo apresentado como trabalho final do Seminário 
diagnóstico, ministrado por Andrea Chagas Libanio de 
Freitas e Nara França Chagas, como requisito para a 
formação em psicanálise pela Escola Freudiana de Belo 
Horizonte/iepsi. 
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pois se trata de um momento reflexivo, de confronto entre a teoria e a prática clínica. 

PAlAVRAs-cHAVe 

Estudo de caso; Hipótese do diagnóstico; Neurose histérica.

ABSTRACT

This article was elaborated from a clinical case, attended and supervised, and aims, 

in addition to sharing the experience, to outline a possible diagnosis hypothesis. The 

study was methodologically constructed from the case study in psychoanalysis, which 

is the main theoretical reference. From the analysis of the case, the hypothesis that it 

is a diagnosis of hysterical neurosis was delimited. Despite this, no attempt was made 

to close any type of diagnosis, in view of the complexity and problems in its definition. 

Along this path, the main objective was to present the importance of the theoretical 

elaboration of the case in the construction of the hypothesis, as it is a reflective moment, 

of confrontation between theory and clinical practice. 

KEYWORDS

Case study; Diagnosis hypothesis; Hysterical neurosis.

o MétoDo e A constRUção Do cAso clínico eM PsicAná-
lise

Falar em um método psicanalítico é algo complexo. Freud não tornou seu 
método explicitamente disponível, não trabalhando com técnicas suficien-
tes para descrever um método psicanalítico propriamente dito.2 Com isso, 
observa-se que o método em psicanálise se refere a démarche, ao caminho 
que se percorre para descobrir o real, para saber em que real se entra e 
se existem outras técnicas para abrir novos caminhos, sempre colocando 
em dúvida aquilo que já está posto.3 Nesse sentido, a posição do analista 
é a de não-saber, que sempre busca algo a se descobrir.4

Sabendo dessa complexidade metodológica, Freud desenvolve seus 
trabalhos a partir de relatos de casos, que servem como caminho para a 

2 VORCARO et al., 2010.
3 LÉVY, 2001.
4 GALLO, 2012.
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construção de suas teorias. A partir da análise de um caso, pode-se traçar 
e construir novas linhas de pensamento, de pesquisa e de intervenção. A 
interrogação, a reformulação e a ultrapassagem do que já foi explicitado 
pela teoria é colocada sempre em pauta e análise no estudo de caso.5 

Vorcaro et al. afirmam que o método psicanalítico não se desenvolve so-
bre o caso em si, mas sobre o relato do caso, e o caso não se restringe 
ao paciente, mas ao encontro que a clínica promove. Daí a importância 
do estudo de caso, pois, a partir dele, se reelabora a prática e acontece 
o encontro clínico.

É na passagem da experiência psicanalítica para elaboração teórica 
que se pode localizar o método do relato de casos clínicos. O relato 
de caso é o primeiro passo, e ao mesmo tempo o passo fundamental, 
para encontro da experiência psicanalítica com a elaboração teórica: 
será por meio de um relato que se terá acesso ao caso e a tudo que 
ele puder suscitar em nós.6

o relato do caso clínico: o caso de E.

E. é uma jovem de 26 anos, que chega ao consultório com a queixa de 
fazer “xixi na cama” (SIC).7 Seu sintoma apareceu na adolescência, aos 
15 anos de idade. Relata que, naquela época, teve sintomas depressivos 
associando-os ao início do sintoma, e fez tratamento medicamentoso. A 
depressão, segundo ela, foi curada, mas ela não conseguiu se despren-
der da enurese. Nesse período, ela namorava, ficou noiva, mas terminou 
o noivado aos 19 anos. Avaliava “não ser suficiente para o noivo” (SIC), o 
que piorava devido ao sintoma. Sentia-se vergonhada. 

Num primeiro momento, a analista a questionou sobre a avaliação médica 
do sintoma. Ela informou que não havia causalidade biológica, que era 

5 VORCARO et al, 2010.
6 ZANETTI; KUPFER, 2006, p. 170.
7 SIC: Segundo informações coletadas.
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algo investigado anteriormente. Não se tratava de uma enurese clássica, 
pois o sintoma aparecia diante um ritual, e era intencional. E. relata que o 
sintoma aparece, especialmente, quando ela se sente pressionada. Quando 
não consegue lidar com algum tipo de pressão, E. pegava seu cobertor, 
se cobria com ele e urinava na cama. A angústia em sua fala era clara ao 
descrever o ritual. 

Questionada sobre sua história, E. relata o contexto conturbado em que 
cresceu. Sua mãe é solteira e teve três filhas, e ela era a filha do meio. 
Cada criança foi fruto de um relacionamento. Quando E. era pequena, sua 
mãe era dependente de álcool e drogas. Seu companheiro, pai da irmã 
mais nova, a agredia cotidianamente. Por várias vezes, E. teve que chamar 
a polícia para cessar as agressões à mãe. 

Certa vez, relatando um dia em que realizou o ritual, a perguntei sobre o 
cobertor. Imediatamente, E. começa a chorar e se lembra de uma cena 
vivenciada na infância. Em sua casa, divido à pouca condição financeira 
da família, não haviam portas separando os cômodos da casa. Por isso, 
a mãe colocava um cobertor na porta de seu quarto e mantinha relação 
sexual com o companheiro, sempre com muito barulho. E. relembra os 
barulhos e o cobertor na porta. Nesse momento, ela fez uma conexão 
entre os cobertores e sente repulsa de seu próprio cobertor.

Quando tinha 12 anos, duas senhoras da igreja a “salvaram” (SIC) de sua 
casa. E. começa a frequentar a igreja e passa a ter uma relação muito 
próxima com a religião, porém sempre vinculada a proibições e culpa (não 
podia dançar, não podia ir a shows, não podia beber, não podia ter relacio-
namentos sem ser para construir família, etc.). Aos 15 anos, por influência 
das duas senhoras e devido ao quadro depressivo em que se encontrava, 
E. vai morar com a irmã mais velha. Inicia-se o sintoma. Aos 16 anos, a 
irmã tem um sonho em que E. beijava seu marido, e a expulsa de casa, 
afirma ser uma premonição. E., então, muda-se de cidade e, com muita 
dificuldade, é ajudada por dois amigos. Começa a trabalhar e consegue 
se ingressar na faculdade. Hoje vive em condições precárias, com a renda 
de um e meio salário mínimo. 
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Atualmente diz ter relacionamento bom com as irmãs e com a mãe. Cuida 
financeiramente da mãe, apesar de sua baixa renda. A mãe não é mais 
usuária de drogas, mas ainda faz uso de bebida alcoólica. A irmã mais 
nova é homossexual, o que causa muitas brigas na família, inclusive pela 
questão religiosa de E., que permanece forte. Ela se sente responsável 
por cuidar da mãe e da irmã mais nova. 

Hoje seu sofrimento maior tem sido sua relação com a religião. E. sente 
“culpa de viver” (ex.: escuta música no fone de ouvido, para ninguém 
saber que ela está ouvindo música). Pensa não ser suficientemente boa 
para manter relacionamento amoroso. Tem dificuldades em participar de 
processos seletivos em sua área e sempre utiliza subterfúgios. 

Na condução do caso, devido aos sintomas apresentados, a hipótese 
traçada é de neurose histérica. 

sobre a formação dos sintomas na histeria

A histeria é uma forma de sofrimento estudada há vários anos. A concep-
ção médico-filosófica sobre a histeria surge com Hipócrates no século IV 
a.C., quando é considerada uma doença das mulheres. Nesse período, 
sua origem remete ao útero enquanto um organismo vivo, um animal com 
autonomia de locomoção.8 Quando as mulheres não alimentavam esse 
animal, ou seja, não tinham relação sexual, ele se tornava mais leve e 
facilitava sua locomoção no corpo. A histeria era vista como um animal 
enfurecido no corpo feminino.9 

Na época romana, a histeria era violentamente combatida. As mulheres 
tinham seu útero extirpado e utilizava-se camisas de força química. Já na 
Idade Média, a histeria ganhou cunho religioso e era considerada bruxaria. 
As mulheres tidas como bruxas eram queimadas na fogueira. Somente no 
século XVII, a medicina reivindica a posse da histeria, querendo a tratá-la 
como doença.10

8 LEITE, 2012.
9 LEITE, 2012.
10 LEITE, 2012.
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No século XIX, com os trabalhos do médico neurologista Charcot, a histeria 
ganha um novo lugar. Ele amplia o conceito de clínica e, com isso, pos-
sibilita à histeria ser ponto de interesse para os médicos.11 Ele denunciou 
as práticas intervencionistas cirúrgicas, apontou a presença da histeria 
em ambos os sexos e encontrou analogias entre anestesia e a paralisia, 
o que abriu caminho para a elaboração freudiana da causalidade psíquica 
da histeria.12 A partir daí, surgiram a experiência e o saber de Freud, dando 
origem à psicanálise e, consequentemente, outro lugar aos sintomas.

Em sua obra, Freud parte da formação dos sintomas para compreender 
as manifestações psíquicas – uma delas, a histeria. O sintoma, para ele, 
seria uma forma de gozo que se apoia no corpo ou, ainda, uma forma de 
ganho secundário, inscrito na dimensão inconsciente, que gera sofrimento. 

Na Conferência XXIII - Os caminhos da formação dos sintomas, Freud13 
explicita: 

[...] sintomas [...] são atos, prejudiciais, ou pelo menos inúteis à vida 
da pessoa, que por vezes, deles se queixa como sendo indesejados e 
causadores de desprazer ou sofrimento. O principal dano que causam 
reside no dispêndio mental que acarretam, e no dispêndio adicional 
que se torna necessário para se lutar contra eles. Onde existe extensa 
formação de sintomas, esses dois tipos de dispêndio podem resultar em 
extraordinário empobrecimento da pessoa no que se refere à energia 
mental que lhe permanece disponível e, com isso, na paralisação da 
pessoa para todas as tarefas importantes da vida. Como esse resul-
tado depende principalmente da quantidade de energia que assim é 
absorvida, os senhores verão facilmente que ser doente é, em essência, 
um conceito prático. 

Na neurose de histeria, segundo Freud, a libido encontra as fixações ne-
cessárias para romper as repressões nas atividades e experiências sexuais 

11 LEITE, 2012.
12 LEITE, 2012.
13 FREUD, (1917) 1996, p. 361.
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infantis, nos objetos que foram abandonados. Assim, essa energia retorna 
a esses objetivos. 

Retornemos agora aos sintomas. Eles criam um substituto da satisfação 
frustrada, realizando uma regressão da libido a épocas de desenvol-
vimento anteriores, regressão a que necessariamente se vincula um 
retorno a estádios anteriores de escolha objetal ou de organização. 
Descobrimos, há algum tempo, que os neuróticos estão ancorados em 
algum ponto do seu passado; agora sabemos que esse ponto é um 
período do seu passado, no qual sua libido não se privava de satisfação, 
no qual eram felizes. Buscam na história de sua vida, até encontrarem 
um período dessa ordem, ainda que tenham de retroceder tanto, que 
atinjam a época em que eram bebês de colo – tal como dela se lembram 
ou a imaginam, a partir de indícios posteriores.14 

E Freud15 continua: 

De algum modo, o sintoma repete essa forma infantil de satisfação, 
deformada pela censura que surge no conflito, via de regra transfor-
mada em uma sensação de sofrimento e mesclada com elementos 
provenientes da causa precipitante da doença. O tipo de satisfação 
que o sintoma consegue, tem em si muitos aspectos estranhos ao 
sintoma. Podemos desprezar o fato de que o sintoma se constitui em 
algo irreconhecível para o indivíduo que, pelo contrário, sente a suposta 
satisfação como sofrimento e se queixa deste. Essa transformação é 
uma função do conflito psíquico sob pressão, do qual o sintoma veio a 
se formar. Aquilo que para o indivíduo, em determinada época, constituía 
uma satisfação, na realidade passa, hoje, necessariamente a originar 
resistência e repugnância. Conhecemos bem um modelo banal, porém 
instrutivo, de uma tal mudança de atitude.

Dessa forma, partindo dos sintomas, o processo analítico chega ao conhe-
cimento das experiências infantis, às quais a libido está fixada e das quais 

14  FREUD, (1917) 1996, p. 367-368.
15  FREUD, (1917) 1996, p. 368.
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se formam os próprios sintomas. Isso ajuda a entender sua origem. A partir 
desse embasamento, o relato e o estudo de caso auxiliam na construção 
de nossa hipótese do diagnóstico. 

A hipótese de diagnóstico

Mediante o processo analítico de E., pode-se traçar algumas hipóteses 
sobre seus sintomas. A necessidade de urinar ocorre muitas vezes quan-
do o sujeito está em uma situação de pressão, de angústia ou de medo. 
É comum pessoas urinarem em circunstâncias de pavor ou de pânico. 
Então, seu sintoma tem uma vertente tensional, necessariamente ligada à 
dificuldade em lidar com situações difíceis, fato associado por ela mesma. 

O cobertor é um significante importante, pois E. precisa dele para com-
pletar seu ritual. Ao mesmo tempo, relembra do cobertor pendurado na 
porta enquanto sua mãe mantinha relação sexual. De algum modo, seu 
ritual repete seu sentimento infantil. E mesmo sendo uma sensação ruim, 
havia um prazer envolvido, ainda que fosse do outro lado do cobertor, um 
prazer imaginário, fantasiado.

Quando ocorre a associação entre os cobertores – o dela e o da mãe 
– o cobertor do ritual ganha outro significado. Deixa de ser sinônimo de 
conforto (de prazer) e passa a representar uma repulsa, o que dificulta a 
realização do ritual. E a frequência diminui. Sua associação com a religião 
também é uma forma de vivenciar a repressão do prazer, do desejo, sempre 
colando a algo externo, no outro, a responsabilidade por seus limites, e, 
consequentemente, seus problemas. 

Por outro lado, E. viveu o desamparo. Nunca se sentiu amada pela mãe, 
não tinha relacionamento com o pai, e sua irmã mais velha a expulsa de 
casa. Isso gerou impactos. E o olhar do outro ganha um espaço muito 
grande em sua vida. 

Diante os sintomas até aqui analisados, traça-se a hipótese de um diagnós-
tico de neurose histérica, pois se acredita que o sintoma surgiu à medida 
que a libido retomou objetos que foram abandonados na infância. 
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considerações possíveis

Apesar das dificuldades em se traçar um diagnóstico, este é fundamental 
na condução do caso e do tratamento. Diante disso, é necessário um em-
basamento teórico, além da elaboração de estratégias que coloquem em 
confronto a teoria e a prática psicanalítica. 

O estudo de caso é uma ferramenta que possibilita esse encontro – teoria 
e prática –, fundamental no desenvolvimento da clínica. A partir do relato 
e do estudo de caso de E., foi possível apontar para uma possibilidade de 
diagnóstico, o que facilita a intervenção, e, ao mesmo tempo, protege o 
analista de equívocos na condução do tratamento. 

No caso aqui apresentado, sugeriu-se um diagnóstico de neurose histé-
rica, a partir das referências teóricas utilizadas. Conclui-se, com isso, a 
importância da teoria do desenvolvimento do trabalho clínico, sem a qual 
fica impossível desenvolver uma intervenção satisfatória em que ocorram 
a elaboração e a reelaboração do sofrimento e, consequentemente, a 
supressão ou a diminuição dos sintomas apresentados. 
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ResUMo

Neste artigo o(a) leitor(a) encontrará um relato sobre o desafio 
de tornar-se psicanalista em um ambiente virtualizado. Tal 
desafio ocorre a partir de um projeto chamado Escuta-Viva, 
organizado por um grupo de psicanalistas voluntários que se 
propôs a uma escuta emergencial durante o período da pan-
demia. O texto apresenta a experiência de uma psicanalista 
iniciando seu ofício online, em um novo ciclo do século XXI. 
Novo ciclo em que cultura e civilização estão se transfor-
mando após a descoberta da Covid-19. A organização social 
mundial, que desde a globalização passou por mudanças 
profundas, jamais será a mesma após essa catástrofe. O 
intangível de um vírus que altera as relações sociais de 
modo tão tangível. A necessidade de isolamento social ante 
a emergência de contaminação por um vírus fatal – e, até o 
momento, sem cura – modifica o processo de sociabilidade 
e as relações de trabalho, desnudando a desigualdade de 
classes e seus privilégios. E como não poderia ser diferente, 
interferindo na maneira como é realizada a clínica psicanalíti-
ca. Será possível que encontro ‘entre corpos e a tela’ ocorra 
uma análise com seus predicados, substantivos e sujeito?
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ABSTRACT

The reader will find in this paper an account about the challenge of becoming a 

psychoanalyst in a virtualized environment, such a challenge occurs from a project 

called Escuta-Viva organized by a group of volunteer psychoanalysts who proposed to 

an emergency listening which lasts as long as the pandemic lasts. The text presents the 

experience of a newbie psychoanalyst starting her profession online in a new cycle of 

the 21st century. New cycle that culture and civilization are changing after the discovery 

of Covid-19. The world social organization, which since globalization has undergone 

profound changes, will never be the same after that catastrophe. The intangible of a virus 

that change social relationships in such a tangible way. The need for social isolation in 

the face of the emergence of contamination by a fatal virus – and so far, without cure 

– modifies the process of sociability and work relations. The pandemic unveils class 

inequality and its privileges. It also affects the way the psychoanalytic clinic is performed. 

Is it possible that in this experience between bodies and the screen an analysis takes 

place with its predicates, nouns and subject?

KEYWORDS

Online analysis; Pandemic; Covid-19; Virtualized psychoanalysis.

O cérebro eleXKtrônico faz tudo

Faz quase tudo

Quase tudo

Mas ele é mudo.

Gilberto Gil. Cérebro eletrônico. 
1969. Adaptação.1

Para se autorizar a atender é preciso coragem, aceitar os riscos e se 
deslocar da posição idealizada de ser a Psicanalista (com P maiúsculo) e 
construir-se enquanto sujeito para a posição de ‘uma Psicanalista’, uma 

1 O cérebro eletrônico faz tudo/Faz quase tudo/Quase tudo/Mas ele é mudo/O cérebro 
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construção em permanente elaboração e aperfeiçoamento, assim como 
qualquer propósito sincero que traz sentido à vida. Há um quantum de 
subjetividade e de complexos a serem enfrentados que apenas um sujeito 
pode fazer por si.

Escrever sobre o começo da clínica é uma tarefa espinhosa, especialmente 
para uma jovem psicanalista quando a estreia ocorre online e surge algo 
intangível. 

João Guimarães Rosa nos diz em Grande sertão: veredas 

O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: esquenta e esfria, 
aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da 
gente é coragem.2 

A conjuntura que vivemos nos exige coragem a cada respirar. E foi diante 
deste contexto que encarei o desafio de começar o ato de me fazer ‘Psi-
canalista’ com pê maiúsculo. Iniciar o atendimento de analisandos(as) é 
uma tarefa árdua e desafiadora ainda mais perante um cenário tão singular 
como este que nos cerca. Um cenário trágico. 

O intangível de um vírus altera as relações sociais de modo tão tangível. 
Altera as relações sociais e o modo como se organiza o trabalho em nossa 
sociedade, a partir da cisão entre aqueles(as) que permanecem em seus 
locais de trabalho presencial/físico e aqueles(as) que passam a exercer 
o trabalho de modo virtual, na residência onde moram, conhecido popu-

eletrônico comanda/ Manda e desmanda/Ele é quem manda/Mas ele não anda/Só 
eu posso pensar/Se Deus existe/Só eu/Só eu posso chorar/Quando estou triste/Só 
eu/Eu cá com meus botões/De carne e osso/Eu falo e ouço/Eu penso e posso/Eu 
posso decidir/Se vivo ou morro por que/Porque sou vivo/Vivo pra cachorro e sei/
Que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro/No meu caminho inevitável para a 
morte/Porque sou vivo/Sou muito vivo e sei/Que a morte é nosso impulso primitivo 
e sei/Que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro/Com seus botões de ferro e 
seus/Olhos de vidro (Gilberto Gil. Cérebro eletrônico.)

2 ROSA, 2001, p. 334.
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larmente por home office, expressão estrangeira muito falada atualmente 
no mundo.

A cultura e o processo de socialização estão se transformando após a 
descoberta da Covid-19. A organização social mundial, que desde a glo-
balização passou por mudanças profundas, jamais será a mesma após a 
Covid-19. É a guerra de nosso tempo histórico, uma guerra viral. Uma guerra 
no combate a um vírus que transformou nossas vidas de forma aguda.

A guerra viral aprofundou as relações virtuais. Estamos nos habituando a 
um “novo” modo de viver. O “novo” são as relações sociais à distância. Esse 
“novo” me parece um tanto anormal, sendo metamorfoseado em normal. 
Lembro-me de Bertold Brecht no poema Parada do velho novo no qual diz 

Ele se arrastava em novas muletas, que ninguém antes havia visto, e 
exalava novos odores de putrefação, que ninguém antes havia chei-
rado.3

Relações sociais via videoconferências, lives, chats, áudios, abas, links, 
memes, cliques, likes, curtidas, matchs. E muito mais. Estudamos à distân-
cia. Lemos intermediados por uma tela. Boa parte de nossa socialização 
se faz à distância. Atendemos à distância.

A pandemia é uma realidade vivenciada por todos(as), e o home office 
se tornou uma realidade para uma parte da população mundial que pode 
realizar o isolamento social para evitar a proliferação de uma doença nova, 
que ainda não tem cura.4 Podemos definir o isolamento social como o afas-
tamento de uma pessoa do convívio em sociedade. Isso pode ocorrer em 
função de guerras, catástrofes, questões sanitárias, crimes ou adoecimento 
físico ou mental de um indivíduo.5 

3 BRECHT, 2006, p. 217.
4 Reportagem do Jornal Nacional, de 30 mar. 2020. Disponível em: https://g1.globo.

com/jornal-nacional/noticia/2020/03/30/oms-reforca-que-medidas-de-isolamento-
social-sao-a-melhor-alternativa-contra-o-coronavirus.ghtml. Acesso em: 20 jul. 2020.

5 Isolamento social. Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/
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A respeito dessa temática, quanto ao momento que estamos vivendo, 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) delibera que as medidas de 
isolamento social são a melhor alternativa para conter a propagação do 
vírus. Contudo, quando falamos em isolamento social, essa é a realidade 
de uma minoria da população brasileira.6 E na função de psicanalista, eu 
faço parte desta minoria. 

Surge uma pergunta: Por que o isolamento social é um privilégio de poucas 
pessoas e não é factível para todas as pessoas? Grande parte da popula-
ção não teve a opção de se recolher em casa e é obrigada a seguir todos 
os dias para seus locais de trabalho. 

Nas fábricas que não pararam durante a pandemia, são trabalhadores 
e trabalhadoras de diversas categorias. No setor de serviços, como 
supermercados, farmácias e aplicativos do setor alimentício, são aten-
dentes, vendedores(as), entregadores(as) de aplicativos, lixeiros(as), 
trabalhadores(as) informais. São empregadas domésticas que arriscam 
suas vidas para garantir sua sobrevivência e também, “no contrassenso 
daquilo que nos mata aos poucos”,7 a sobrevivência e a manutenção do 
sistema capitalista que come “o mundo pelas beiradas, roendo tudo quase 
não sobra nada”.8 

isolamento-social.htm. Acesso em: 18 jul. 2020.
6 No dia 10 jul. 2020 apenas 36,2% da população brasileira se mantém em isolamento 

social. De acordo com os dados fornecidos pela startup brasileira Inloco. A empresa 
utiliza dados de geolocalização, a fim de calcular a movimentação de celulares pelo 
País. Disponível em: https://mapabrasileirodacovid.inloco.com.br/pt/. Acesso em: 
11 jul. 2020.

7 “O capitalismo é o senhor do tempo. Mas tempo não é dinheiro. Isso é uma 
monstruosidade. O tempo é o tecido da nossa vida.” (Antonio Candido citado por 
KEHL, 2015, p. 109).

8 Estão comendo o mundo pelas beiradas/Roendo tudo, quase não sobra nada/
Respirei fundo, achando que ainda começava/Um grito no escuro, um encontro 
sem hora marcada/Ontem eu tive esse sonho/Nele encontrava com você/Não sei 
se sonhava o meu sonho/Ou se o sonho que eu sonhava era seu/Um sonho dentro 
de um sonho/Eu ainda nem sei se acordei/Desse sonho, quero imagem e som/Pra 
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Sem falar nos trabalhadores da saúde – enfermeiros(as), auxiliares de 
enfermagem, técnicos(as) de enfermagem, técnicos(as) de radiologia, 
médicos(as) e todo um grupo de lutadores(as) imprescindíveis, que estão 
na resistência e garantem o atendimento à saúde, inclusive daqueles(as) 
que têm o privilégio de permanecer em casa.9 E sabemos a resposta. A 
pandemia desnuda a desigualdade de classes e seus privilégios.

Para dimensionar culturalmente o que estamos vivenciando é indispensá-
vel a compreensão dos indivíduos sobre si e sobre o papel que exercem 
na coletividade. O sistema social em que vivemos aparta o indivíduo da 
compreensão de si, bem como da compressão de si em relação ao todo. 

A pandemia e o isolamento social interferem diretamente em nossa exis-
tência, de inúmeras formas e sentidos diferentes. A pandemia significa “o 
tempo do abismo”.10 Suas consequências sociais nos convoca a refletir 
sobre a vida – dentro e fora de nós. Além disso, modifica o formato de 
como é realizada a clínica psicanalítica. Para lidar com esta realidade 
psicanalistas experientes, que anteriormente não consideravam a possi-
bilidade de atender online, tiveram que reelaborar essa ideia. Foi preciso 
se reinventar para encarar o ‘Real’ da pandemia.

Antonio Quinet, na live Análise on-line em tempos de quarentena,10 nos diz 
que a única regra da psicanálise é a associação livre. Os demais tópicos 
são condições, não regras. Pensamos aqui a associação livre enquanto 
um campo aberto, repleto de potencialidades na vida de um sujeito.

Para se construir a associação livre antes é necessário o encontro entre 
dois sujeitos: analisando(a) e analista. A partir desse encontro assimétrico, 

saber o que foi que aconteceu/Hoje de manhã eu acordei/Sem imagem e sem som 
(Nação Zumbi. Um sonho).

9 Para compreender a luta imprescindível daqueles(as) que trabalham no ambiente 
hospitalar, ver: PASSA PALAVRA. Contra o sacrifício: os trabalhadores da saúde 
para além do heroísmo. 13 abr. 2020. Disponível em: https://passapalavra.
info/2020/04/131022/. Acesso em: 29 jun. 2020. 

10 QUINET, 2020.
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há um caminho a ser percorrido por ambos desde as entrevistas prelimina-
res, a expressão sintomática, a função diagnóstica, a função transferencial 
até o osso de uma análise e sua definição, como diria Freud, terminável 
e interminável.11

As entrevistas preliminares são estabelecidas enquanto um trabalho pré-
vio, uma entre sala, no interior do processo de análise em um encontro 
assimétrico e inicial de dois seres humanos. 

Como nos escreve Antonio Quinet:12 

Esse corte corresponde a atravessar o umbral dos preliminares para 
entrar no discurso analítico. Esse preâmbulo a toda psicanálise é eri-
gido por Lacan em posição de condição absoluta: “não há entrada em 
análise sem as entrevistas preliminares”. Na prática depreendemos, no 
entanto, que nem sempre é possível demarcar nitidamente esse umbral 
da análise. Isto ocorre porque tanto nas entrevistas preliminares quanto 
na própria análise o que está em jogo é a associação livre.

A associação livre se dá quando um sujeito se permite ao processo de 
análise, ela não é fortuita. A entrega só ocorrerá se o sujeito estiver disposto 
a revelar algo de si. O sofrimento de existir, o sofrimento de uma existência 
nos coloca ante o desafio da análise. 

Para o(a) analista o desafio é estabelecer uma transferência que ultrapasse 
as barreiras iniciais, é se colocar simbolicamente em posição de suposto 
saber para que possa ser realizada uma presença, a tal ponto que o(a) 
analisando(a) possa endereçar algo àquela figura na construção do pro-
cesso analítico em um campo aberto e no encontro com o seu desejo. Em 
tempos de pandemia, no campo aberto virtualizado.

Por campo aberto quero designar um encontro em que o principal objetivo 
do sujeito é se confrontar com o “conhece-te a ti mesmo”.13 Todavia, esse 

11 FREUD, (1937) 1996.
12 QUINET, 2009, p. 14.
13 Plutarque. Alcibiade: Les vies parallèles (R. Flacelière & É. Chambry, Trads.). Paris: 
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‘conhece-te a ti mesmo’ é elaborado a partir de um encontro, e é a habi-
lidade da escuta do(a) analista que garantirá a assimetria necessária ao 
processo, conforme nos diz Mônica M. F. Macedo e Carolina N. B. Falcão, 
“Escuta que mantém a transferência, mas não se confunde com ela, não 
cede à convocatória constante do paciente”.14 

Na qual o(a) analisando(a) se reconhece enquanto sujeito de sua própria 
história e, a partir de uma narrativa própria – elaborada por si e para si en-
quanto sujeito –, pode reconstruir sua ficção, suas tragédias, seus dramas 
e deixar emanar seu desejo, Maria Fernanda Novo nos diz “[...] elabora no 
presente a língua que falará a boca no futuro”.15

Neste momento, a clínica psicanalítica ocorre atravessada pela tecnologia. 
Entretanto, alguns elementos da psicanálise permanecem neste ambien-
te virtualizado, por exemplo, a relação transferencial. Para pensarmos 
um destes elementos podemos destacar o manejo transferencial e suas 
implicações para a análise, a postura do(a) analista e as resistências à 
transferência por parte dos analisantes. 

A estrutura da transferência enquanto pivô para a análise se mantém no 
formato online mesmo que de forma remodelada. A minha experiência 
clínica não me permite dizer quanto aos significados da transferência pre-
sencial, mas posso assegurar que a relação transferencial ocorre online. 
O sujeito se vê ou não se vê comprometido com: o horário das sessões, 
as faltas, o processo de transmissão de suas questões mais íntimas, sua 
imagem em um ambiente com privacidade e resguardado as interferên-
cias16 ou em meio às atividades do cotidiano, o sujeito percebe a presença 

Les Belles Lettres, 2002. MENEZES, P. Conhece-te a ti mesmo. Toda Matéria. 
Disponível em: https://www.todamateria.com.br/conhece-te-a-ti-mesmo. Acesso 
em: 13 abr. 2020.

14 MACEDO; FALCÃO, 2005, p. 72.
15 NOVO, 2020.
16 Um atendimento psicanalítico pode ocorrer no quarto do analisante, em um lugar 

íntimo como sua cama, ou nos fundos do imóvel em que mora, ou ainda dentro do 
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do(a) analista em uma chamada de vídeo e investiga o ambiente em que 
este(a) se encontra.

Além disso, se vê comprometido com as interferências de rede e a queda 
da conexão, com uma imagem desfigurada de uma conexão de dados 
oscilante, ao que em termos atuais pode ser chamado de delay definida en-
quanto “uma ação do ser humano visitado pela câmera ‘em uma velocidade 
inferior à esperada’”.17 Isso é, há uma modificação nos aspectos culturais 
de nossa sociedade e ‘a velocidade do encontro’ que gostaríamos de viver. 
Essas modificações também transformam o processo transferencial, tudo 
isso ocorre em meio a um cenário catastrófico; pandêmico.

Começo minha clínica no formato online, a partir de um projeto chamado 
Escuta-Viva. Um projeto de escuta emergencial que dura o período que 
a pandemia perdurar. É com seriedade e dedicação que digo a vocês: a 
pandemia perdura há mais de 120 dias desde o início do projeto em março 
de 2020. Esse projeto é composto por um grupo de psicanalistas volun-
tários que “[...] coloca sua escuta à disposição neste momento de maior 
sensibilização, ansiedade ou temor”.18 

Como uma jovem psicanalista voluntária através da escuta – alicerçada 
na construção de infinitas possibilidades de perguntas/interpretações no 
encontro com o sujeito – inicio o processo de me fazer psicanalista por 
essa nova forma de ‘jogar xadrez’. A única experiência prévia é a realiza-
da enquanto analisanda em um espaço físico, um consultório, em que eu 
ocupava a posição do “conhece-te a ti mesmo” por uma ótica diferente da 
que ocupo agora.

Sigmund Freud em seu texto Sobre o início do tratamento, de 1913, esta-
belece uma relação entre o jogo de xadrez e o tratamento psicanalítico:

carro, na garagem, para a garantia da privacidade. 
17 A definição da palavra delay encontra-se nos dicionários online Dicio e Cambridge 

Dictionary.
18  ESCUTA-VIVA. Disponível em: https://escuta-viva.reservio.com. 
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Todo aquele que espera aprender o nobre jogo de xadrez nos livros, 
cedo descobrirá que somente as aberturas e os finais dos jogos admi-
tem uma apresentação sistemática exaustiva e que a infinita variedade 
das jogadas que se desenvolve após a abertura desafia qualquer des-
crição deste tipo. Esta lacuna na instrução só pode ser preenchida por 
um estudo diligente dos jogos travados pelos mestres. As regras que 
podem ser estabelecidas para o exercício do tratamento psicanalítico 
acham-se sujeitas a limitações semelhantes.19 

Meu jogo de xadrez inicia-se online. O xadrez da clínica virtual é novo não 
só para mim,  mas também para toda a Psicanálise.

O ‘entre vistas’, outrora possibilitado em um setting analítico presencial, em 
um espaço reservado sem interferências, agora ocorre no ‘entre poltronas 
celulares’ com significativas interferências – conexão de dados, sinais 
sonoros, privacidade ou a impossibilidade dela, etc.

Em pandemia há um encontro ‘entre o corpo e a tela’. Será possível que 
neste encontro ‘entre corpos e a tela’ ocorra uma análise com seus predi-
cados, substantivos e sujeito?

Um encontro do corpo e seus olhares e a percepção de alguns sinais cor-
porais no enquadramento de uma tela de 5” (cinco polegadas) do celular ou 
de uma tela de 15,6” (quinze vírgula seis polegadas) de um computador, no 
qual ocorre uma série de estranhamentos. Estranhamento do corpo com a 
tela, com o enquadramento do seu corpo e do corpo do outro também em 
uma tela, no encontro entre dois corpos em um mesmo ambiente virtual.

O olhar perdido para o horizonte que ocorre em uma sessão presencial 
é imensamente diferente, e sua forma de captá-lo pelo enquadre de uma 
tela é também distinto. As percepções dos silêncios e a forma como estes 
são promovidos – os suspiros, os sinais sonoros, os ruídos, as ruínas, 
os silêncios. Como se estabelece a dimensão simbólica em uma sessão 
online? Faz-se necessário o corpo em presença para se personificar os 
significantes da transferência?

19 FREUD, [1913] 1969, p. 74.
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Igualmente, nos diz Fábio Belo20 em uma live, no período das entrevistas 
preliminares do processo analítico online o momento de troca pelo cruza-
mento de olhar não existe: “os olhares não se cruzam”. Isso me faz pensar 
no Cérebro eletrônico, e também sobre o sensível do encontro ante ao 
insensível do aparelho eletrônico que faz quase tudo, “quase tudo, mas 
ele é mudo”, já dizia Gilberto Gil há mais de 50 anos. 

Estamos na construção do possível diante do abismo, essa é a possibilidade 
de acolhimento no hoje. E é com essa possibilidade que iremos lidar até 
que sejam possíveis “outros outubros”21 Será que eles virão?22
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...o amor... na análise,

 só lidamos com isso, 

e não é por outra via 

que ela opera.1

A problemática do desejo, um ponto fundamental na clínica de orientação 
psicanalítica, só se torna possível através da referência à concepção 
freudiana das primeiras experiências de satisfação. No momento da cons-
tituição do sujeito, quando essas primeiras vivências deixam uma marca 
permanente no aparelho psíquico, é possível articular algo do amor, do 
desejo e do gozo.

Da urgência da satisfação de uma necessidade física, faz-se uma marca 
de satisfação pulsional. O bebê que tem fome, chora e recebe o peito, é 
inundado por uma sensação de prazer imediato. Essa satisfação originá-
ria se dá sob a forma de um excesso, um gozar que não demandou nem 
esperou. 

A segunda experiência de satisfação, portanto, não é da mesma ordem da 
primeira: a busca já será por uma satisfação para além da necessidade, 
podendo, então, haver somente um re-investimento em um traço mnêmico, 
uma marca de memória, e não mais na experiência em si. O sujeito passa 
a buscar por aquilo que ficou marcado e perdido. A pulsão insiste, e é a 
partir desse momento que podemos falar de desejo em psicanálise. Ele 
tem por modelo a primeira experiência de satisfação e, para além dela, 
permite orientar o sujeito na busca de um objeto que possa proporcionar 
algum outro tipo de satisfação. 

Não podemos nos esquecer que, no lugar desse primeiro objeto de satis-
fação, está a mãe – ou quem exerça essa função. Deficientes de instintos 
que os orientem, tanto o bebê quanto a mãe estabelecem uma relação 

1 LACAN, (1972-1973), 2008, p. 73.
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cheia de desencontros, em que um nunca responde exatamente àquilo que 
o outro reivindica. Dependemos da palavra interpretada pelo outro para 
obter alguma satisfação. Palavra que sempre falha, nunca é completa. O 
Outro nunca entende, nem mesmo atende, totalmente a essa demanda. 
Nesse contexto, as necessidades se tornam demandas e a demanda de 
amor é a única que garante a nossa sobrevivência.

A demanda é, portanto, sempre formulada e endereçada a outrem, 
demanda de amor na qual a criança deseja ser o único objeto de desejo 
do Outro que satisfaz as suas necessidades. Esse desejo do desejo do 
Outro encarna-se no desejo de um reencontro da satisfação originária 
onde a criança foi totalmente satisfeita sob a forma de um gozar que 
não demandou nem esperou. De fato, o caráter único desse gozo pro-
cede de sua imediatitude na experiência primeira de satisfação onde, 
precisamente, ele não é mediado por uma demanda. Assim, a partir da 
segunda experiência de satisfação, a mediação da demanda confronta 
a criança à ordem da perda.2

Segundo Freud,3 aprendemos a amar o outro porque dependemos dele, 
para evitar a condição de desamparo na qual nos encontramos quando 
nascemos. A criança aprenderá a amar pessoas que “a ajudam em seu 
desamparo e satisfazem as suas necessidades”. Assim, defende a ideia 
de que todas as relações amorosas que um sujeito terá ao longo de sua 
vida serão desenhadas à semelhança das relações amorosas constituídas 
na infância. Porém, menino e menina darão contornos diferentes a esses 
protótipos de suas primeiras relações amorosas. 

Dissertando sobre o texto Manuscrito de 1931,4 Normand5 nos ensina que 
a relação inicial da criança com os pais é do tipo passivo: é alimentada, 
direcionada, punida, frustrada. 

2 DOR, 1989, p. 145.
3 FREUD, [1905] 1996, p. 210.
4 FREUD, [1931] 2018.
5 NORMAND, 2020
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É sobre essas relações que a libido infantil se lança, até que, gradual-
mente, vai se instalando uma reação por parte da criança. Isto é, a 
criança visa assumir uma postura mais ativa na relação com os adul-
tos. Diante disso, há para a libido infantil, além do narcisismo, quatro 
caminhos possíveis: a passividade em direção ao pai ou à mãe e a 
atividade em direção a ambos. É nesse contexto de conflito pulsional 
que se instaura o complexo de Édipo.6

Nós nos aprofundamos na forma como esse enredo edípico se dá com 
a menina. No texto Algumas consequências psíquicas da distinção ana-
tômica entre os sexos, Freud7 formalizou as distinções do complexo de 
Édipo masculino e feminino, afirmando que “[...] o complexo de Édipo na 
menininha oculta um problema a mais”. Esse problema se relaciona com 
a pré-história da relação edípica, em que o Édipo feminino é uma “for-
mação secundária”,8 que é precedida e preparada pelas consequências 
do complexo de castração. Ao se deparar com a presença do pênis no 
corpo do menino, a menina reconhece ali uma falta no seu próprio corpo. 
A discrepância do desenvolvimento sexual no homem e na mulher é uma 
consequência direta da subjetivação da percepção visual da diferença 
anatômica entre os sexos.

O complexo de castração desempenha, assim, um papel dissimétrico 
num e noutro sexo: ele tende a desaparecer o Édipo no menino e, pelo 
contrário, é a origem do Édipo na menina, ou seja, a origem da renúncia 
à mãe e da eleição do pai.9

Porém, em 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 com a mãe. há algo de irredutível nessa 
relação e, retorno à mãe, com toda a sua ambivalência, se mantém inelu-
tável no destino da filha.

6  NORMAND, 2020, p. 18.
7  FREUD, [1925] 2018, p. 269.
8  FREUD, [1925] 2018, p. 269.
9  ANDRÉ, 1998, p. 175.
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Serge André,10 nos conduzindo através do ensino de Lacan, nos diz algo 
sobre esse impasse:

Haveria, então, na menina, a persistência de uma relação ao Outro ma-
terno, que normalmente caduca pela intervenção da metáfora paterna. 
[...] Se a função do pai consiste em introduzir o sujeito na lei do falo, e 
se essa 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, 
insuficiente para atribuir a um sujeito o seu lugar de mulher.

O édipo feminino, portanto, não fornece a chave do ser mulher. Há algo do 
feminino que não se transmite. Porém, os modelos das relações experi-
mentadas na infância acabam por deixar uma trilha que marca um percurso 
para a menina. Na adolescência todas essas experiências edípicas serão 
atualizadas sob a imposição de um real, e ela agora precisará dar provas 
e encontrar respostas nas suas próprias experiências.

Aqui, introduzo um fragmento de um caso clínico que traz uma articulação 
entre amor, desejo e gozo nas formas como uma adolescente se arranja 
para responder as suas questões sobre a sexualidade e o feminino.

Os pais de D. procuraram atendimento psicológico para a filha, na época, 
com 13 anos de idade, ao encontrarem no celular dela uma série de men-
sagens trocadas com alguns colegas da mesma idade. Essas conversas 
tinham forte conotação sexual – falava-se sobre masturbação, modalidades 
sexuais, preferências – e ela também era convocada a colocar seu corpo, 
enviando ‘nudes’ a todos os meninos com quem conversava e de forma 
aleatória. O que mais chamou a atenção dos pais de D. foi a forma passiva 
como ela se comportava frente ao que os colegas diziam a ela e sobre ela, 
além da maneira randômica como enviava as fotos.

Ao chegar para o atendimento, D. diz que gosta mesmo de enviar essas 
mensagens e ter essas conversas, de mandar as fotos e ter “papos sobre 

10 ANDRÈ, 1998, p. 181.
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coisas mais apimentadas” e que não vê problema algum em fazer isso com 
os meninos: eles pedem e ela gosta de dar. No desenrolar das sessões, D. 
fala mais sobre essas conversas, que sempre acontecem por mensagens 
no celular, mostra os vídeos que faz dançando, mostra os ‘nudes’ que envia. 
Esse gozo do corpo se faz evidente em seu discurso e na forma como atua. 

Miller,11 dissertando sobre o Seminário 20: Mais, ainda, de Lacan,12 nos 
diz que “[...] é o corpo que está em questão quando se trata de gozo, se 
apresentando sempre como um obstáculo à relação”. Por isso, ele desta-
ca que, para além da repetição, é o corpo que está em jogo. É sempre o 
próprio corpo que goza, denunciando aí a solidão dos sujeitos.

A solidão de D. surge nas sessões que se seguem. Ela diz que essas 
conversas, essa forma de relação, só se faz possível para ela no mundo 
virtual. Toda essa desenvoltura, esse traquejo e essa desinibição eva-
nescem quando se trata do ‘mundo real’. Diz que se acha sempre muito 
tímida e inadequada, com muita dificuldade em se aproximar, conversar 
e se relacionar com os outros adolescentes, até mesmo com os garotos 
a quem envia as fotos e tem as “conversas apimentadas”. É nesse ponto 
que a angústia advém, na impossibilidade de se relacionar, de fazer laço 
com os pares.

Um dia inicia a sessão me perguntando o que quer dizer quando uma 
pessoa chama a outra de “porta”. Digo que isso é uma forma de dizer 
que a pessoa é burra. É a partir dessa ‘porta’ que outra porta se abre em 
análise: D. passa a falar sobre o relacionamento dos pais, das agressões 
verbais constantes que o pai faz à mãe, da forma submissa como a mãe 
se coloca frente a esse homem, do sofrimento que vê na mãe “e isso é o 
que mais me incomoda”, ela diz. 

Pequenas recordações, alguns comentários que ouviu, algumas cenas 
que presenciou também começam a surgir. A partir delas D. elabora a 

11 MILLER, 2012.
12 LACAN, (1972-1973) 2008.
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possibilidade da mãe de viver o prazer em outro lugar, para longe do amor. 
O ponto fantasmático de D. aparece, então, sob a seguinte fórmula: onde 
há amor, não pode haver prazer; onde há prazer não há lugar para o amor. 

Ao ser convocada pelo real do corpo e das pulsões na adolescência, ela 
vislumbra, então, que a única saída para ter acesso à sua sexualidade é 
através dessas amostras de corpo que oferece ao outro. Essa é a forma 
que ela encontra para ter um lugar de satisfação, que só se faz possível 
a partir de um desencontro. Nesse ponto, desejo e gozo se enlaçam, fa-
zendo barra ao amor. 

Impedida de amar, experimenta a sexualidade nesses relances de mensa-
gens e fotos virtuais. Dessa forma, ela se certifica de que nada acontecerá 
para além disso. Mas me pergunto: o que ela quer com isso? Se pensar-
mos essas ‘ofertas’ ao outro como demandas (e, como já sabemos – toda 
demanda é demanda de amor), podemos entender que, mesmo às aves-
sas, algo é colocado aí. Da solidão do gozo do corpo advém a angústia, 
abrindo uma porta para que D. possa fazer uma retificação subjetiva: um 
deslizamento do desejo em direção ao laço com o outro. 

Nesse ponto, se faz necessário abrir as portas que nos dizem de um outro 
tipo de amor: o amor transferencial. 

[...] sempre que numa relação terapêutica se institui a dialética em 
que um fala e o outro ouve e interpreta, o amor se faz presente. O que 
comporta a ideia de que cada um ama em função do que supõe que o 
outro sabe do que ele ignora sobre si mesmo na medida em que sem-
pre se é um mistério para si mesmo; donde reside a questão aberta do 
amor dos analisandos pelo seu analista a quem supõe um saber. No 
fundamento da transferência em psicanálise há a conjugação do amor 
com a palavra e o saber, este não mais que suposto.13

Com o estabelecimento da transferência na relação analítica, o amor ad-
vém como uma possibilidade de mudar o destino. Essa mudança subjetiva 

13 ZALCBERG, 2008, p. 6.
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acontece não sem a inclusão no campo do Outro, via o amor de transfe-
rência. Contudo, acreditamos que a autonomia produzida a partir de um 
tratamento analítico é um efeito da operação de responsabilização, em 
que o sujeito passa a se orientar a partir da substância de seu desejo, o 
que impõe um limite ao desvario do gozo. 
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ResUMo

Apresentar uma linha teórica sobre como o conceito de trans-
ferência inicialmente se apresenta no pensamento freudiano 
e como já pode ser percebido no início do tratamento é o 
objetivo deste artigo. O papel do analista como um Outro para 
o inconsciente do analisando pressupõe formulações sobre 
o recalque; a resistência; o imago parental; a compulsão à 
repetição e como esta, por sua vez, se manifesta na asso-
ciação livre e posteriormente no manejo analítico. Tal recorte 
conceitual contorna alguns estudos de caso analisados em 
sua fase inicial.
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it can already be seen at early stages of treatment. The analyst’ s place as Other for the 

unconscious of the analysand presupposes formulations about repression; resistance; 

parental imago; repetition compulsion and how these are manifested in free association 

and later in analytical management. Such conceptual scope is contained in some case 

studies analyzed in its initial phase.

KEYWORDS

Transference; Psychoanalyst imago; Preliminary experiments.

A grande riqueza da investigação psicanalítica tem sua âncora na curiosida-
de epistemológica de Freud que, desde Breuer, foi aos poucos se indagando 
sobre uma realidade para além da factual. Uma realidade psíquica ema-
ranhada por forças inconscientes, pulsionais, recalcadas e compulsivas, 
que exigiam um novo olhar para a prática clínica e as mazelas humanas. 
Nesse movimento, Freud revisita constantemente sua teoria e aprimora 
conceitos que até então se apresentavam apenas sugestivamente, como é 
o caso da transferência, que será discutida neste artigo. A proposta, então, 
é apresentar o esforço teórico freudiano que circunda essa importante 
ferramenta analítica à luz de exemplos clínicos de práticas transferenciais 
vividas no início de tratamentos. Vale dizer que são impressões teóricas 
e práticas empenhadas por uma recente aspiração analítica minha ampa-
radas por constantes supervisões e formação em andamento. 

Nas Cinco lições de psicanálise, Freud1 discorre sobre a transferência: 

[...] isto é, o doente consagra ao médico uma série de sentimentos 
afetuosos, mesclados muitas vezes de hostilidade, não justificados 
em relações reais e que, pelas suas particularidades, devem provir 
de antigas fantasias tornadas inconscientes. Aquele trecho da vida 
sentimental cuja lembrança já não pode evocar, o paciente torna a 
vivê-lo nas relações com o médico; e só por este ressurgimento na 
“transferência” é que o doente se convence da existência e do poder 
desses sentimentos sexuais inconscientes.

1 FREUD, (1910 [1909]) 2006, p. 34. 
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É possível pensar que se trata de um processo de rememoração em ato, 
embora não consciente, de um conteúdo infantil que busca quebrar as 
barreiras do recalque e vir à tona no cenário da análise. A atividade pul-
sional que não encontra sua satisfação ou sua descarga correspondente é 
direcionada para a fantasia ou nunca é trazida ao consciente, permanência 
garantida por diversos movimentos de resistência. Contudo, os movimen-
tos paradoxais da libido (em busca da satisfação) e o papel catalisador do 
analista acabam por fazer com que fragmentos dessa vida inconsciente 
sejam direcionados e repetidos no contexto da análise. 

Freud, em A dinâmica da transferência, nos esclarece que 

[...] se a necessidade que alguém tem de amar não é inteiramente 
satisfeita pela realidade, ele está fadado a aproximar-se de cada nova 
pessoa que encontra com ideias libidinais antecipadas.2

O analista, então, não escapa desse comportamento em série. Pelo con-
trário, a psicanálise incentiva o sujeito a se haver com isso na associação 
livre, conduzindo-o a lidar com essa falta estrutural presente em todos 
nós. Nesse contexto, a transferência surge como um ponto forte de resis-
tência ao tratamento, uma vez que precisa manejar a libido regredida e 
as resistências que mantêm a barreira do recalque. Então, a transferência 
deve ser capaz de remover essas forças, as mesmas responsáveis pela 
formação dos sintomas. 

Segundo Miller,3 é a partir do caso Dora, que Freud começa a se dar conta 
da transferência como um movimento que se volta para o significante4 do 
analista: o desejo do paciente passa a se apoderar do terapeuta à medida 
que ele revolve as cargas liberadas pelo recalque, o que deixa vir à luz a 

2 FREUD, (1912) 1996, p. 61.
3 MILLER, 1987.
4 “O desejo se apodera de formas errantes, que nada valem em si mesmas, que foram 

despojadas de significação, que funcionam separadas de sua significação primeira, 
no fundo funcionam como letras [...]. De fato, essas formas são significantes aos 
quais o desejo proporciona um significado diferente e novo” (MILLER, 1987, p. 59).
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inexistência de (*) uma real exterioridade do analista com relação ao in-
consciente do sujeito em análise. O que emerge da relação no tratamento 
atesta a realidade do inconsciente e nessa lógica 

Há um lugar na ‘economia psíquica’ que o analista deve ocupar. Eu me 
atreveria a dizer que é impossível fazer teoria da psicanálise se não se 
admite que o analista é uma formação do inconsciente.5 

Em outras palavras, uma vez que se mobiliza pela cura do sujeito, o psica-
nalista passa a fazer parte de sua narrativa, inserindo-se como uma peça 
dinâmica do inconsciente desse sujeito. 

Se antes a técnica psicanalítica focava em reproduzir ou recordar (seja 
por hipnose, seja pela interpretação da associação livre) as situações da 
formação do sintoma, agora o analista deposita sua atenção no que é 
trazido na superfície da mente e do discurso do analisando, detectando 
quais as resistências que movem tal caso clínico.6 Esse sujeito coloca à 
prova suas compulsões e as atualiza no processo terapêutico, fazendo da 
transferência um organismo vivo de algo do passado. 

Em Sobre a psicoterapia,7 podemos retomar uma diferenciação que escla-
rece tal ponto, quando da distinção do tratamento sugestivo e analítico. À 
semelhança do escultor, o analista retira da pedra o que está encoberto, 
isto é, traz à luz a estátua em potencial, diferentemente do pintor, que 
opera sobre uma tela em branco (sugestão). A tela traz a passividade de 
um sujeito direcionado a recordar e a, no máximo, deslocar desejos in-
conscientes disfarçados demais para serem reconhecidos como tal. Uma 
vez que a representação inconsciente é totalmente incapaz de penetrar o 
consciente,8 a transferência seria um dos instrumentos mais importantes 
de inscrição analítica sobre o processo repetitivo de angústia do sujeito.

5 MILLER, 1987, p. 60-61.
6 FREUD, (1914), 1996.
7 FREUD, (1905 [1904]) 1996.
8 LAPLANCHE; PONTALIS, 2001.
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A princípio, Freud trata a transferência apenas como “[...] um caso parti-
cular de deslocamento do afeto de uma representação para outra”,9 sem 
nenhum peso essencial para o resultado terapêutico. Mas desenvolvendo 
e investigando o que posteriormente ele mesmo denomina de neuroses 
de transferência, Freud vai traçando o lugar simbólico do analista como 
imago (paterna, materna ou outra). Ou seja, a transferência seria capaz 
de reviver as figuras parentais em questão no sofrimento psíquico incons-
ciente, seja ela amada ou hostilizada.10 Nesse caso, é preciso manobrar 
novas significações11 transferenciais para substituir a neurose comum por 
algo outro, desenvolvido a partir do reconhecimento da falta, do Édipo e 
do gozo, uma vez que entrar em análise é se haver com essa sexualidade 
infantil barrada e não realizada pela inscrição na cultura e na lei. 

Assim, o analista opera como o Outro no tratamento. Coloca em evidência 
o mecanismo das identificações, as relações de objeto e a própria cadeia 
da associação livre. Ao se colocar em análise, são desencadeadas mui-
tas reações no sujeito, sobretudo no início do tratamento, por isso vamos 
descrever algumas delas observadas nas minhas primeiras experiências 
clínicas. Em Sobre o início do tratamento, Freud12 diferencia os primeiros 
encontros analíticos e os denomina de experimentos preliminares, embora 
sejam o início de uma psicanálise propriamente dita, têm especificações e 
se submetem às suas regras. Mesmo se tratando de uma “sondagem”, já é 
possível mapear algumas resistências, como a produção de uma narrativa 
sistemática13 ou algo como uma descrença em relação ao tratamento. 

Alguns desses aspectos pude observar no analisando Emanuel (nome 
fictício), que vem para os atendimentos sempre com um discurso repetitivo 

9 LAPLANCHE; PONTALIS, 2001, p. 516.
10 FREUD, (1912) 1996.
11 “Se Freud pode dizer que todos os sintomas adquirem uma nova significação a 

partir do começo da cura analítica, é porque o sintoma é um elemento que tem uma 
significação que se dirige ao Outro” (MILLER, 1987, p. 65).

12 FREUD, (1913) 1996.
13 FREUD, (1913) 1996.
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e queixas a respeito de uma ansiedade compulsiva que não está disposto 
a investigar. Defende-se de trazer os conflitos familiares ao cenário atual, 
mas afirma que a postura da mãe em sempre ceder às suas vontades 
quando criança, fez dele alguém que hoje não suporta esperar por aquilo 
que deseja. 

Como uma forma de resistir à cadência da associação livre, Emanuel de-
manda constantes respostas às suas perguntas e não suporta o silêncio 
entre uma fala e outra. Começou a testar os conhecimentos psicanalíticos 
subjugando-os em detrimento da psiquiatria e de outras práticas contra 
ansiedade. Contudo, consoante a essas atitudes carregadas de certa hos-
tilidade, Emanuel também me associou rapidamente à imago materna de 
sustentação de suas demandas. Ligava incessantemente para confirmar 
horário, dia e local dos atendimentos, assim como para avisar que estava 
esperando ao lado de fora. Dessa forma, o manejo transferencial voltou-
-se para o esforço de não me fixar no escopo emocional da mãe e de não 
o recusar de imediato, uma vez que havia nítida ambiguidade na relação 
parental: de um lado, uma culpabilização, de outro, uma dependência 
afetiva de preenchimento de um vazio pulsional.

Então, como tentativa de fazê-lo laborar esse imediatismo e sua intransi-
gência em relação à espera, deixei-o lidar com um hiato maior para avaliar 
como ele enfrentava o silêncio e a possibilidade de preenchê-lo de forma 
mais maleável em relação às suas repetições. Contudo, ele infantilmente 
me acusou de deixá-lo sozinho com sua ansiedade. A escolha pela con-
dução de seus afetos e das resistências que lhe são próprias (do início do 
tratamento como foi o caso) mostrou que: 

Mesmo nos estágios posteriores da análise, tem-se de ter cuidado em 
não fornecer ao paciente a solução de um sintoma ou a tradução de 
um desejo até que ele esteja tão próximo delas que só tenha que dar 
mais um passo para conseguir a explicação por si só.14

14  FREUD, (1913) 1996, p. 87.
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Tal tentativa foi empenhada para que ele pudesse se deslocar do lugar de 
reivindicação e lástima e entrar propriamente no mecanismo analítico – 
cuja transferência talvez já pudesse garantir. Levando em consideração a 
ambiguidade da transferência, que se manifesta também pela resistência, 
é preciso saber operar com ela e apesar dela sem que seja, contudo, uma 
luta.15 O analisando não quer admitir a vida inconsciente que o movimento 
analítico tenta trazer à pauta, mas se situamos a transferência e a resis-
tência entre nossos esforços, almejamos uma formação de compromisso: 

[...] a libido abandona um pouco de terreno ante a demanda do ana-
lista, e há um pequeno pedaço que se solta e obtura o conduto. [...] 
Nesse sentido, a transferência assinala que o inconsciente foi atingido 
e imediatamente se manifesta através de uma infração à regra funda-
mental da psicanálise, através de um silêncio do paciente que evita o 
pensamento acerca do terapeuta.16

Desenvolvendo o conceito em uma obra mais tardia, Freud insere a trans-
ferência na dinâmica do recordar, repetir e elaborar. Isso quer dizer que as 
experiências mais arcaicas de um sujeito não são passíveis de recordação, 
mas são constantemente atuadas na vida e nas relações. Tal conjuntura 
é contemplada na lógica do Além do princípio do prazer17 e traz a transfe-
rência para a esfera do real, da pulsão de morte18 e da compulsão. 

Logo percebemos que a transferência é, ela própria, apenas um frag-
mento da repetição e que a repetição é uma transferência do passado 
esquecido, não apenas para o médico, mas também para todos os 
outros aspectos da situação atual. Devemos estar preparados para 
descobrir, portanto, que o paciente se submete à compulsão, à repe-
tição, que agora substitui o impulso a recordar, não apenas em sua 

15  MILLER, 1987.
16  MILLER, 1987, p. 64.
17 FREUD, (1920) 1996.
18 “[...] a compulsão à repetição também rememora do passado experiências que 

não incluem possibilidade alguma de prazer e que nunca, mesmo há longo tempo, 
trouxeram satisfação, mesmo para impulsos instintuais que desde então foram 
reprimidos” (FREUD, [1920] 1996, p. 14).



Griphos psicanálise n.  25162

atitude pessoal para com o médico, mas também em cada diferente 
atividade e relacionamento que podem ocupar sua vida na ocasião.19

A vida inconsciente de um sujeito não consegue ser trazida inteiramente 
para a lembrança consciente. Ainda mais se tratando de conteúdos tão 
primitivos da infância, são experiências que sofreram recalcamentos muito 
fortes e são constantemente barrados nas tentativas de regressão. Desse 
modo, Freud percebe que os traumas vão ganhando diferentes represen-
tações ao longo da vida e trazem consigo um traço repetitivo da libido não 
satisfeita, que, como compulsão, relembram o sujeito da peculiaridade de 
seu sofrimento constituinte. É importante frisar que é isso que determina 
o material que deve ser repetido pelo sujeito, estruturando a tríade que 
possibilitará o tratamento psicanalítico: resistência-repetição- transferên-
cia.20 A psicanálise desse modo ganha contornos diferentes daquele que 
pressupunha o princípio do prazer, uma vez que há uma pulsão em nós 
que insiste pela manutenção da neurose.

Como o inconsciente é reiteradamente atuado pela repetição, a doença 
deve ser tratada não como um acontecimento do passado, mas como uma 
força atual. O analista precisa, em contrapartida da resistência, evocar 
esses conteúdos ao real e remontá-los ao passado, de modo que o ana-
lisando continue a associar livremente:

A partir das reações repetitivas exibidas na transferência, somos leva-
dos ao longo dos caminhos familiares até o despertar das lembranças, 
que aparecem sem dificuldade, por assim dizer, após a resistência ter 
sido superada.21

19 FREUD, (1914) 1996, p. 93.
20 “[...] quando Freud fala de repetição na transferência das experiências do passado, 

das atitudes para com os pais, etc. esta repetição não deve ser tomada num sentido 
realista que limitaria a atualização a relações efetivamente vividas: por um lado, o que 
essencialmente é transferido é a realidade psíquica, ou seja, mais profundamente, 
o desejo inconsciente e as fantasias conexas; por outro lado, as manifestações 
transferenciais não são literalmente repetições, mas equivalentes simbólicos do 
que é transferido” (LAPLANCHE; PONTALIS, 2001, p. 520).

21 FREUD, (1914), p. 96.
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O manejo da transferência deve ser capaz de fazer da compulsão algo 
útil para o sujeito, familiarizando-o com ela e tornando-a reconhecível. A 
transferência busca com isso uma ressignificação, criando uma região 
intermediária entre a doença e o real.22 

O médico não pode, via de regra, poupar ao paciente essa face do 
tratamento. Deve fazê-lo reexperimentar alguma parte de sua vida 
esquecida, mas deve também cuidar, por outro lado, que o paciente 
retenha certo grau de alheamento, que lhe permitirá, a despeito de 
tudo, reconhecer que aquilo que parece ser realidade é, na verdade, 
apenas reflexo de um passado esquecido. Se isso puder ser conseguido 
com êxito, o sentimento de convicção do paciente será conquistado, 
juntamente com o sucesso terapêutico que dele depende.23

É importante ter em mente que “os primeiros sintomas ou ações fortuitas 
do paciente, tal como sua primeira resistência, podem possuir interesse es-
pecial e revelar um complexo que dirige sua neurose”.24 Semelhantemente, 
o lugar que o analista é colocado na performance transferencial do sujeito 
aponta para a mesma lógica (ou a falta dela, por se tratar de complexos 
em parte inconscientes), como tem sido discutido no presente artigo. 

Mariana (nome fictício), por exemplo, procura a análise com a queixa de não 
saber quem é, o que deseja e por ter um medo e uma insegurança parali-
santes. Tem uma mãe de presença ostensiva que lhe demanda cuidados, 
um pai de poucas palavras e afeto turvo em relação às suas demandas e 
irmãos em relação aos quais se julga “a ruim” por comparação. Sempre 
se emociona ao falar do pai e se descobre como ele na dificuldade em 
localizar e transmitir seu afeto e se colocar como um sujeito de mérito. 
No final de um atendimento, cujo ápice foi rogar por um abraço paterno, 
Mariana me pediu um abraço, que foi dado. Administrar o contato físico 
de forma a não ultrapassar nenhum limite prejudicial ao tratamento é com-

22 FREUD, (1914) 1996.
23 FREUD, (1920), p. 13.
24 FREUD, (1914) 1996, p. 93.
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plexo, mas cabe avaliar também qual a representação em que o analista é 
chamado a atuar junto ao analisando. Acolher em parte a sua necessidade 
de ser vista (levando em consideração as várias tentativas de amizade e 
anseio pela minha atenção às suas mudanças estéticas) pôde levá-la a 
quebrar um pouco seu mecanismo de autodepreciação, movimento de 
torque para sua insegurança (embora traga consigo aspectos de sedução 
também). Com algumas relutâncias no percurso, ela segue progredindo 
e se movimentando quanto à resistência e cada vez mais a vejo inserida 
no movimento analítico.

Os sentimentos amistosos em relação ao analista podem se mostrar de 
diversas formas e alguns exemplos observados foram movimentos de 
identificação, tentativa de laços de amizade, demandas de demonstração 
de afeto, atenção averiguadora, pontualidade, atribuição de saber e até 
mesmo fantasias eróticas. 

[...] todas as relações emocionais de simpatia, [...] acham-se genetica-
mente vinculadas à sexualidade e se desenvolveram a partir de desejos 
puramente sexuais, através da suavização de seu objeto sexual.25

É possível pincelar ainda dois exemplos observados na minha experiência 
de início de tratamento. Amanda (nome fictício) com sua atenção averigua-
dora, me mapeando enquanto protótipo feminino assim como o faz com 
outras mulheres de sua vida (algo que escancara aspectos de sua neu-
rose). E Daniela (nome fictício) que preza pela distância que o tratamento 
psicanalítico preza – inclusive muito correta em relação à pontualidade, 
frequência e pagamento – mas constrói a relação transferencial no lugar 
de saber. Para ela o analista é quem deteria o conhecimento prévio do 
“certo” e do “errado” e tem as regras do jogo à mão, além de pedir certas 
tarefas e leituras – prática não recomendada por Freud em Recomenda-
ções aos médicos que exercem a psicanálise26 – que possam incorporá-la 
integralmente num lugar autoinquiridor.

25 FREUD, (1912), p. 64.
26 FREUD (1912) 1996.
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Independentemente do formato estabelecido da transferência e, por con-
sequência, as resistências já pressupostas da atividade psíquica de cada 
sujeito e aquelas que se desenvolverão pelo próprio labor analítico, quis 
deixar clara/claros[quis esclarecer] a importância e o poder de elaboração 
que a transferência pode ter. Certamente Freud tinha razão ao dizer que 
interpretar as associações livres ou lidar com a reprodução do reprimido 
são questões que na prática são insignificantes frente às dificuldades do 
manejo transferencial.27 

É preciso ter um cuidado constante sem, contudo, prejudicar a atenção 
flutuante e desinteressada que cabe ao analista, além de estar ao dispor da 
mobilização das energias que se rearranjam constantemente. Para Freud, 
um apaixonado pelos paradoxos constituintes de nossa vida psíquica, esse 
é o labor ideal para quem segue a prática psicanalítica. 
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ResUMo

Gostaria de abordar a proposta de Freud de pensar a ado-
lescência como um novo despertar das pulsões sexuais pelo 
real biológico. Importante pensar este despertar como um 
encontro com o sexo e a morte. Momento de encontro com 
um jogo enigmático muitas vezes precipitado e perigoso.

PAlAVRAs-cHAVe

Pulsão de vida; Pulsão de morte; Gozo.

ABSTRACT

I would like to approach Freud’s proposal to think of 

adolescence as a new awakening of sexual drives by the 

biological real. It is important to think of this awakening as an 

encounter with sex and death. A moment of encounter with an 

enigmatic game often hasty and dangerous.

KEYWORDS

Life drive; Death drive; Jouissance.

Para iniciar, gostaria abordar a proposta de Freud de 
conceber a adolescência como um novo despertar 
das pulsões sexuais pelo real biológico, momento de 
reedição da sexualidade. É importante pensar esse 
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despertar como um segundo tempo de repetição de algo da estrutura que 
retorna e aponta para o impossível da satisfação pulsional. Quando Freud 
diz que o tempo da puberdade se assemelha a um túnel que precisa ser 
atravessado ao mesmo tempo pelos dois lados, podemos pensar que, 
nessa travessia, o sujeito experimentará uma divisão.

Esse é um tempo de desconstrução e reconstrução. Na infância o corpo 
da criança não é ainda sexuado na aparência, a não ser pela presença 
ou pela falta do órgão peniano. A diferença sexual, como escreve Freud, 
se dá na série: sujeito/objeto, ativo/passivo, fálico/castrado e, só no tempo 
da adolescência, masculino/feminino entrarão em jogo. 

Na infância, a criança não sabe lidar com o gozo. Ela goza ingenuamente. 
Quando goza sexualmente, ela não sabe não sabe dizer sobre sua posição 
com relação a esse gozo, já que o objeto que dá acesso ao gozo é interdi-
tado à criança. Em sua fantasia, são os adultos que estão aptos a gozar. 

Na adolescência, o sofrimento vem do fato de faltar recursos para lidar com 
o real do sexo, que chega causando uma ruptura que podemos nomear 
como o trauma do encontro com o sexo. O gozo não faz relação. Não há 
relação sexual.

Freud1 no texto O mal-estar na civilização, afirma que 

[...] as pulsões tentam restaurar um estado anterior de coisas, [...] essas 
pulsões, portanto, estão fadadas a dar uma aparência enganadora de 
serem forças tendentes à mudança e ao progresso, ao passo que, de 
fato, estão apenas buscando alcançar um antigo objetivo por caminhos 
tanto velhos quanto novos.

Levando em conta essa busca de restauração, Aurea Porto2 nos diz: 

A tentativa do sujeito adolescente será de articular esse excesso (do 
encontro com o sexo) através de fantasias que recuperam a totalidade 

1 FREUD, (1930) 1969, p. 55.
2 PORTO, 2006, p. 139.
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incestuosa da infância, como se ele tentasse renegociar, com as pul-
sões, o estado anterior das coisas.

Ilustrando o pensamento de Freud, utilizarei um caso clínico, retoman-
do três momentos na vida de um adolescente, que chamarei de José. 
Situarei cenas traumáticas que foram recalcadas na infância e retornaram 
na adolescência. 

Diante desse movimento pulsional de percorrer caminhos tanto velhos 
quanto novos ou, como diz Lacan, diante do real que não cessa de não se 
inscrever, José novamente é tomado pela agressividade que está constan-
temente dirigindo sua vida. Ele diz à analista, já em pé, na porta, saindo 
da sessão: “Amanhã você terá notícias minhas, talvez até na televisão”. 

Retornei com José para a sala e disse a ele que, dependendo do que 
fazemos, não é possível voltar atrás. Falei que deixaria o celular ligado e 
que ele poderia me chamar em qualquer horário que precisasse. Três e 
meia da madrugada ele me ligou e disse que ele mesmo teria chamado 
a polícia para contê-lo e pediu aos policiais que recolhessem todas as 
bombas, material que usaria para explodir sua sala de aula.

Nomearei esse acontecimento como a terceira cena na vida de José, diante 
da qual ele se deparou com um comportamento excessivo em relação ao 
qual ele mesmo se assustou. Foi necessário recorrer à autoridade policial 
para ser contido. Percebo nessa cena um retorno a cenas traumáticas 
vividas por José anteriormente e verifico o dizer de Freud3 “[...] as pulsões 
tendem a restaurar um estado anterior de coisas”.

É função do pai edipiano, potente, função paterna, responder pela exis-
tência do sujeito e manter os três registros enodados: o registro do real, o 
registro do simbólico e o registro do imaginário em sua função de sintoma, 
ou seja, o enodamento simbólico e imaginário que possibilitem lidar com 
o real. Isso tem muita importância, pois o real irrompe e põe à prova esse 
enodamento. O pai tem uma função paterna, Nome-do-Pai, tem a função 

3 FREUD, (1930) 1969, p. 55.
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de interdição – do gozo todo, do incesto; possibilita a relação ao Outro, 
ao Outro falta, e alguma regulação de gozo. O pai, enquanto função de 
interdição, aponta para a criança a forma de gozo. 

Na adolescência, com a destituição do pai, José recorre a um Pai mais 
potente, a polícia, para fazer barreira ao seu gozo mortífero. José não mais 
pode contar com o pai idealizado por ele na infância, já que ele se encontra 
na segunda operação subjetiva, a separação, na qual o sujeito se depara 
com um Outro faltoso. O pai ideal está em queda.

segunda cena: José frequentava uma escola onde, durante três anos, 
sofreu bullying. Ele era frequentemente submetido a humilhações verbais 
e no último ano sofria também agressões físicas. Na escola, ele não podia 
contar com o Pai enquanto função -f(x), melhor dizendo, os professores 
e a direção da escola não se posicionaram diante das agressões. O pai 
entrava como falido e não como fálico. José se fechou diante do mundo, 
foi criando uma distância e se isolando no fundo da sala de aula. Desistiu 
das relações com amigos e meninas, passando a se relacionar só pela 
internet com grupos de pessoas que organizavam ataques contra os ou-
tros. Elegeu os meninos que fizeram o massacre de Columbine em abril 
de 1999, nos Estados Unidos como seu ideal de vida. 

O laço social fundamenta-se naquilo que coloca limite ao gozo excessi-
vo para a preservação da vida. Quando o adolescente começa a se des-
vincular do social e fazer do seu ideal a morte do outro e a sua também, 
podemos observar nessas ações que o sujeito acredita que ele será o 
único a determinar seus comportamentos. 

Alguns adolescentes são tomados por essa lógica. Eles não devem nada 
a ninguém. No lugar da dívida, o outro me deve e toda palavra que for re-
lacionada com o dever é recebida como uma frustação insuportável. “Não 
dá nada para nós”, frase dita por eles (discurso da contemporaneidade: no 
lugar da dívida simbólica o devido, quem deve é o outro).
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A adolescência deve compreendida como um tempo da escrita dos Nomes-
-do-Pai, momento de encontro com os significantes que irão representar 
o sujeito diante de um Outro marcado pela incompletude. Tempo de crise, 
pois se o pai não é reconhecido como Outro autoridade, a violência será 
dirigida para esse outro incompleto. O adolescente necessitará construir 
algum semblante para dar conta dessa passagem, construir algo que lhe 
dê lugar de sujeito num momento em que está diante de um do real que 
lhe causa horror e o assusta.

O problema na situação de José é que, diante do vazio com a queda do 
pai imaginário, queda das identificações simbólicas/imaginárias, que sus-
tentam o sujeito, com a dificuldade de fazer laço social, ele recusa ver a 
castração do Outro e faz um movimento ao Outro TODO. E se o Outro é 
completo, não há lugar para o sujeito. José percebe as faltas que ele vê 
no semelhante com uma frustação insuportável, à qual ele responde com 
violência simetricamente ordenada. Com a queda do pai imaginário, o 
pai real sustenta o sujeito, ou a função fálica que indica que o Outro falta, 
será o analista, que irá sustentar essa função para José, função de corte.

Primeira cena: José relata à analista que, quando ele tinha cinco anos, 
viu e ouviu o pai dizendo que iria matar as pombinhas, porque tinha pom-
bas demais no quintal e que aquele animal não valia nada. O pai pegava 
as pombas e quebrava o pescoço delas na frente dos filhos. O que ficou 
dessa cena foi um horror diante do que o pai era capaz de fazer, e a ideia 
de que as pombas eram inocentes. 

A função do Pai é transmitir a Lei, mas quando ele transmite a Lei, também 
transmite seu modo de gozo e, consequentemente, seus excessos. 

Nessa cena, o pai aponta para o filho sua agressividade dirigida aos ino-
centes. Nessa tentativa de fazer uma interdição ao que pode acontecer com 
aquilo (pombas) que não vale nada, ele aponta para o filho um caminho 
de gozo, pois em um interdito há um dito, um dizer proibitivo, e tudo que é 
proibido é extremamente cobiçado e atraente.4 

4 VEADO, 2010, p. 164.
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Lacan5 diz: 

O gozo é proibido àquele que fala como tal ou ainda ele não pode ser 
dito senão nas entrelinhas, senão para quem quer ser o sujeito da lei, 
posto que a lei se funda sob esta interdição mesmo.

Essa primeira cena passa a dirigir a vida de José e funciona como um ímã, 
já que ele sempre retorna a ela. Essa palavra inocente é tomada como 
um significante na vida de José. Ele também é um inocente na primeira 
cena diante da agressão contra as pombas, assim como na situação em 
que sofria bullying. 

A identificação com as pombas, posição de inocente na mão do outro 
agressivo, coloca José na posição de objeto e, assim, durante três anos, 
ele foi agredido. Parece que houve uma fixação de gozo. O imaginário 
transforma a dívida simbólica em culpa, deixando José paralisado nesse 
ponto da violência: ser agredido ou agredir. 

Fica parecendo que os limites impostos pela lei abrem caminho para uma 
tentação velada, e é no momento de dar conta das consequências recua-
mos. O imaginário está impondo barreiras, visto que o sujeito se arrisca até 
se deparar com a ameaça de castração. Mesmo sentindo horror diante da 
cena agressiva, paradoxalmente, José também faz uma identificação com 
o agressor, faz um enlaçamento de gozo do pai com o seu próprio gozo, 
cada um emprestando uma parte do seu corpo para que o outro goze. 

Retomando o início do texto, bastou chegar a adolescência, momento 
de passagem em que a sexualidade cava um buraco no real, para José 
reviver o despertar das experiências traumáticas da infância. Algo já ex-
perimentado anteriormente retorna buscando uma satisfação pulsional. O 
que José quer é gozar. 

Qual é a possibilidade de saída para José diante da ideia fixa de matar 
os outros e morrer? Posso formular essa frase de outra forma: Qual a 

5 LACAN, 1992, p. 304.
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possibilidade da pulsão de vida fazer frente à pulsão de morte, nesse 
tratamento? José tem uma ideia fixada de “fazer uma coisa grande” e ser 
conhecido por esse acontecimento, como os meninos de Columbine, que 
são seguidos por muitos adolescentes e conhecidos mundialmente. Esta 
mesma ideia fixa de “fazer uma grande coisa” vem possibilitando que a 
vida se oponha à morte e que ele faça um outro ideal com o qual ele possa 
continuar vivendo. 

A adolescência é o encontro com o real do sexo e a morte. Os resíduos 
da infância de José aguentaram o tranco da cena 2, vivida na adolescên-
cia, cena do bullying. Essa é a cena que desencadeia o encontro com a 
piscadela da coisa: sexo e morte.

Como regular esse encontro com o sexo e a morte?

Aqui entra o trabalho da análise. Pela palavra do analista, que faz uma 
aposta no enquadramento simbólico, podendo provocar uma regulação 
sobre esse gozar mortífero. O analista aposta na força que a pulsão de vida 
pode exercer sobre a pulsão de morte. Com a queda do pai imaginário na 
adolescência, o pai real poderá sustentar o sujeito. O analista irá sustentar 
essa função para José, função de corte.

A significação fálica irá suportar a irrupção de gozo que acontece na ado-
lescência ou não? E agora, José? 

Thereza Bruzzi6 afirma: 

A irrupção da puberdade desperta o sujeito de seu sonho de criança 
e o convoca a reexaminar a situação edipiana e colocar à prova no 
reencontro sexual os resíduos que sobraram do naufrágio do Édipo. É 
do arsenal da pré-genital que a fantasia do adolescente se serve, desse 
arsenal o sujeito retira o [...] o traço que foi soterrado, nos dizeres de 
Freud, traço de gozo, que forçando seu caminho, se repete. 

6 BRUZZI, 2012, p. 309-310.
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Como disse Thereza Bruzzi, José se vê às voltas com os restos soterrados 
da infância e faz desses restos um traço de gozo, forçando-se a permane-
cer nessa repetição; às vezes identificado com o objeto pomba/inocente, 
outras vezes com o agressor/pai. 

José precisa encontrar uma singularidade para ter seu modo de gozo e se 
desvencilhar do modo de gozo do pai/agressor.

Freud7 diz que “[...] toda dor contém, em si, a possibilidade de uma sensação 
de prazer”. Ele nos convoca a pensar na importância de uma coisa que 
chama de “insistência ou compulsão de repetição”. E diz que o prazer é a 
repetição das vias, dos trilhamentos significantes, como irá reafirmar Lacan.

O sujeito fica aprisionado/fixado em busca de um prazer que gira em torno 
de algo que falta, que permanece como não encontrável. Esse desencontro 
é a própria possibilidade de o prazer acontecer, enquanto tal, como prazer 
de repetição de trajetos significantes.

Freud toma essa questão pela via da identificação e da idealização do pai. 
Ele diz “Um menino gostaria de ser como ele e tomar seu lugar”.8 Podemos 
simplesmente dizer que toma o pai como IDEAL. Disso é possível retirar 
a afirmação de que o Pai é o lugar da constituição originária do ser ideal 
e que a constituição primária é isso: o estabelecimento do sujeito como 
alienado no outro ideal.

José faz uma identificação com esse pai/agressor e depois desliza essa 
identificação para os meninos de Columbine/agressores/suicidas. Ele faz 
deles seu ideal, lugar de alienação no gozo do Outro. Posição perigosa 
onde o final só será a morte.

Freud9 em O problema econômico do masoquismo diz: 

7 FREUD, 1990, p. 119.
8 FREUD, (1921) 1969, p. 133.
9 FREUD, 1990, p. 119.
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Quando dor e desprazer não são mais sinais de alarme, mas podem 
ser alvos em si mesmo, o princípio do prazer é paralisado, o vigia da 
nossa vida anímica narcotizado.

Aí está o perigo da força do masoquismo, que é o prazer obtido no so-
frimento: ele é a primeira e intricada mistura da pulsão de morte com a 
pulsão de vida.

José tem um ideal de “fazer uma coisa grande”. E é exatamente esse o 
ponto que o analista pode trabalhar tentando fazer com que José continue 
vivendo. 

É nesse enlaçamento de vida e morte que a vida pode tentar alguma re-
gulação do gozo excessivo e desenfreado.
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Andrea Chagas Libanio de Freitas*

SINOPSE

Coringa , filme dirigido por Todd Phillips, estreou em 
2019 com enorme sucesso de bilheteria. Foi prota-
gonizado por Joaquim Phoenix que recebeu o Oscar 
de melhor ator pelo papel. Arthur Fleck que passou 
a se chamar: Coringa, 

O personagem Arthur Fleck representa um homem 
que  tenta a carreira de comediante  em Gothan City, 
cidade ficcional hollywoodiana. No filme, há uma 
proposital mistura de fantasia e realidade que deixa 
o espectador cheio de indagações, entre elas está   
um convite à reflexão sobre a violência. A agressi-
vidade daquele que se tornaria o maior inimigo do 
Batman parece ser uma resposta brutal diante do 
que teria sido a sua vida. A ficção tem parentesco 
com a realidade!

GOTHAN CITY - CENÁRIO

Gothan City (ou New York) dos anos 1980 estava 
mergulhada no lixo pela longa greve dos lixeiros e, 
por consequência, infestada de ratos. Em meio à 
decadência moral e econômica, há um aumento da 
criminalidade. A população de Gothan se misturava 
aos dejetos e ao lixo. 

mailto:andrea.libanio@gmail.com
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A condução da política era feita por corruptos, que governavam em be-
nefício próprio, ignorando a grande massa da população cada vez mais 
pobre, insatisfeita e revoltada. Thomas Wayne, suposto pai de Arthur, é 
um dos candidatos à prefeitura e um retrato desses políticos. Segundo ele, 
os pobres são palhaços, invejosos do sucesso e do poder dos bem-suce-
didos. A fotografia do filme aponta para esse cenário de caos e pobreza. 
Uma atmosfera sombria nos tons de cinza, fumaça, cortada pelo barulho 
das sirenes, o pano de fundo perfeito para o nosso personagem central. 

Arthur

Arthur Fleck (Coringa) está mergulhado nesse cenário e faz parte dele. Ele 
e o cenário se misturam. Ele é tratado como lixo humano. Arthur trabalha 
como palhaço em uma firma de palhaços. Don’t forget to smile [Não se 
esqueça de sorrir] é o lema da firma. O riso, aliás, é um ponto interessan-
te. O riso incontrolável, inadequado e compulsivo de nosso personagem 
poderia se encaixar no quadro de epilepsia gelástica ou talvez síndrome 
pseudobulbar (isso não está definido), embora os sintomas apontem para 
qualquer uma das duas opções. Joaquim Phoenix diz que, para a criação 
de Arthur, se inspirou em uma paciente que, enquanto convulsionava com 
o riso, segurava o pescoço em sinal de dor como se estivesse afogando. 

O riso do Coringa traz dor e denuncia o horror. “A pior parte da doença 
mental é que as pessoas esperam que você se porte como se não a tives-
se”, escreve Arthur no seu caderno de notas. 

O filme nos arrebata e nos impressiona, provavelmente pela estranheza 
que nos causa. Freud, em O estranho, afirma: 

Pode ser verdade que o estranho [Unheimlich] seja algo que é secre-
tamente familiar [heimlich-heimisch], que foi submetido à repressão e 
depois voltou, e que tudo aquilo que é estranho satisfaz essa condição.1 

1 FREUD, (1919) 1996, p. 262.
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Abre espaço aqui para uma nova estética, com a inclusão do real.

“Só espero que minha morte faça mais centavos (sentido) [cents/sense] 
que minha vida”, escreve Arthur em seu caderno de notas. Personagem 
central também é a morte, presente em todo o filme, seja pelos assassi-
nados, seja pela expectativa deles, seja pelo apagamento do sujeito. “As 
pessoas não sabiam que eu existia, nem eu mesmo sabia”.

Arthur, segundo a mãe, veio ao mundo sombrio para trazer felicidade e 
risos. A mãe o trata como Feliz, e o palhaço é uma boa máscara para esse 
fim (no sentido de finalidade e apagamento do sujeito). Com uma infância 
trágica, sofrendo abandono, abuso físico e psíquico, nosso personagem é 
tirado da mãe (Penny Fleck), que é internada no asilo de Arkan e diagnos-
ticada com o quadro de psicose delirante. Não sabemos o que acontece 
nesse hiato entre a infância e a vida adulta, mas o filme mostra a relação 
de um jovem que trata da sua mãe demente e cuida dela com carinho, 
numa relação extremamente próxima.

A relação com o pai não existe, mas há uma busca incessante e angustiante 
por aquele que poderia ocupar esse lugar. Todas essas figuras masculinas 
trazem a marca da perversão: o suposto pai, o milionário Thomas Wayne, 
o apresentador de TV Murray Franklin que o usa, o padrasto que abusa 
dele, o patrão que o explora. 

Aproveitando o filme, podemos nos perguntar: qual a estrutura do perso-
nagem Arthur Fleck? 

Poderíamos pensar em psicose? A meu ver, sim. Não adiantaria o en-
contro com esse pai, tão procurado. O estrago já estava feito. Existe uma 
busca pelo reconhecimento, pelo existir, que cai no vazio. O que Arthur 
encontra é o não encontro sem nenhuma amarração que pudesse lhe 
responder sobre ele mesmo, como uma falha no simbólico pela ausência 
do Nome-do-Pai. Lacan fala da psicose como um banquinho de três pés, 
uma estrutura “capenga”.
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Fica também outra questão: O que o “personagem” Coringa fez por Arthur 
Fleck? 

O nascimento do Coringa se dá pelos assassinatos no metrô. É depois 
deles que ganha visibilidade e fama. É o porta-voz dos oprimidos, do povo 
que é feito de palhaço. A questão social, entretanto, não é o ponto central 
para ele. Sua questão diz respeito a uma jornada interna. Os milhares de 
máscaras de palhaços, de alguma forma, respondem a algo dele. O epi-
sódio das mortes no metrô abre caminho para uma série de assassinatos 
“valorizados na terra sem lei”. 

Nesse contexto sombrio, um rasgo de romance com a vizinha. Alucinações 
e delírios nos colocam em dúvida com relação aos fatos em que se mes-
clam a realidade interna e a realidade externa. Somos convidados a entrar 
nesse delírio, capturados por ele: o Coringa é incrivelmente convincente! 
Não posso deixar de mencionar aqui a dança macabra e reveladora, o 
corpo esquálido e a trilha sonora com as músicas Smile (Charles Chaplin) 
e That’s Life (Frank Sinatra).

Finalizando, uma curiosidade: Coringa ou Curinga é originado do termo 
quimbundo que significa “matar”. O Coringa, tal como os palhaços, carrega 
em si o paradoxo da alegria e da tristeza, da sabedoria e da ignorância, 
do tudo e do nada.
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O grande circo místico, dirigido por Cacá Diegues, 
é a terceira adaptação do poema de Jorge de Lima 
com o mesmo título.

Jorge de Lima foi um poeta modernista (1893-1953) 
que tinha o místico como uma de suas temáticas 
recorrentes. No poema,  assim como no filme de 
Cacá Diegues, personagens femininas atravessam 
gerações de artistas de circo em busca de algo além, 
de um gozo a mais. O sexo e a morte, o carnal e o 
transcendente se entrelaçam de modo singular na 
vida de diferentes mulheres em tempos diversos. 

Reencontramos na trilha sonora do filme a presença 
das lindas canções de autoria de Chico Buarque e 
Edu Lobo, que fizeram  parte do musical de 1986, 
também baseado no poema e com título semelhante.

O GRANdE CIRCO 
místICO: dEsEJO E 
GOzO
Heloísa Mamede Silva Gonzaga*
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Como podemos articular este filme com as questões do gozo Outro, do 
gozo místico e do gozo feminino apresentadas por Freud e Lacan? 

Comentário 

Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas
Sofrem por seus maridos, poder e força de Atenas.
Quando eles embarcam, soldados, elas tecem longos bordados,
Mil quarentenas.
E quando eles voltam sedentos querem arrancar violentos
Carícias plenas, obscenas.
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas
Despem-se pros maridos, bravos guerreiros de Atenas.
Quando eles se entopem de vinho costumam buscar o carinho
De outras falenas.
Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam pros braços,
De suas pequenas Helenas.

Chico Buarque e Augusto Boal

Em Mulheres de Atenas, Chico Buarque nos mostra que os homens atenien-
ses, soldados violentos, infiéis e ausentes, heróis na visão das mulheres, 
se mostram, ao contrário da supremacia masculina, frágeis e submissos 
à feminilidade de suas mulheres.

 E a quem retornam os homens do Grande circo místico? O circo é um 
palco efêmero, um espaço de sonho, de realização de fantasias, que passa 
pela materialidade dos bastidores, onde os sonhos se despedaçam diante 
do real que invade. E os laços se desfazem. 

Mas é Célavi, o mestre de cerimonias, aquele que nunca envelhece, e que, 
mantendo o fio condutor do espetáculo, promove a eternidade do circo. 
Em Célavi  o encontro pulsional se faz repetição de desejo. Desejo que 
se reveste de roupas imaginárias e palavras místicas. 
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Contrapõem-se no circo matéria e alma, desejo e gozo, pecado e pureza, 
masoquismo e sadismo, atividade e passividade, masoquismo/morte, e 
eros/vida, marcado/não marcado pelo pênis-falo.

E as mulheres em que posição se encontram? Submissas, se entrelaçam 
no gozo de suportar o coito de homens sádicos e a parir seus filhos, mo-
mento feminino que não se faz desejo. 

Mas existe um algo que escapa. A nudez das gêmeas virgens geradas do 
ventre de um corpo místico profanado. Nasce então, no meio da matéria, 
da morte, e da degradação, a espiritualidade. O místico permeia o Grande 
Circo, resgatando o que nele ainda pode existir: Ⱥ mulher. 
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SINOPSE

Craig Schwartz é um titereiro (manipulador de mario-
netes) que não tem sucesso em sua vida profissional. 
Seu grande sonho é ser reconhecido como alguém 
capaz de viver outras vidas encarnadas nos bonecos 
que manipula.

Dificuldades financeiras, entretanto, o levam a pro-
curar um emprego e consegue a vaga de arquivista 
por ter as mãos ágeis. No local de trabalho, ca-
sualmente, descobre um túnel e, ao passar por ele, 
vive a experiência de se tornar o reconhecido ator 
John Malkovich por alguns minutos. A vivência o 
deixa de tal forma entusiasmado que, sob a influên-
cia de Maxine, sua colega de trabalho  por quem 
está apaixonado, decide tornar a passagem pelo 
túnel um negócio rentável. As pessoas sentem-se 
maravilhadas com a experiência de se tornarem outro 
e, paradoxalmente, se sentirem mais verdadeiras.
Essas duplicações nos convidam a entrar nesse 
jogo de espelhos e pensar em alguns temas: Afinal, 
de que somos feitos? O quanto a ilusão é verdadeira 
ou a realidade é uma ilusão? 

QuERO sER JOhN 
mAlKOvICh (1999)
Jose Mauricio Oliveira Neto*

* Psicanalista.

Escola Freudiana de Belo Hori-

zonte / iepsi.

E-mail: 

<jmauricio.oneto@gmail.com>
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COMENTÁRIO
“A verdade é pros tontos, Johnny!”

Frase de Charlie, amigo de Malkovich.

Cliente: Quando dizem que posso ser outro o que querem dizer?

Craig: É exatamente o que dissemos. Podemos colocá-lo no corpo de 
outra pessoa por 15 minutos.

Cliente: Posso ser quem eu quiser?

Craig: Bem, você pode ser John Malkovich.

Cliente: Perfeito! É minha segunda escolha, mas é maravilhoso. Sou um 
homem gordo. Sou triste e gordo.

A Dança do desespero e da desilusão inicia e antecipa o desenrolar de uma 
alegoria que discute manipulações, desejos e máscaras. A marionete (ex-
tensão de Craig) se estranha frente ao espelho, se desconstrói percebendo 
seu manipulador e finalmente se desmantela ao fim do espetáculo numa 
profunda angústia. “Você não sabe a sorte que tem de ser um macaco, 
pois consciência é uma maldição terrível. Eu penso, eu sinto, eu sofro” 
(Craig ao chimpanzé vitimizado por um “trauma infantil”). 

O estreito túnel metafísico, escuro e recoberto de uma substância viscosa 
e marrom é a entrada para a mente do ator, uma fantasia de invasão anal, 
uma evacuação de partes de um ego, uma parábola perfeitamente ade-
quada ao tempo dos avatares, perfis de Facebook, blogs, twitters e outras 
possibilidade tecnológicas de incorporações, manipulações e exposições 
mascaradas, realizações de desejos e experiências sexuais. 

Assim, aproveitando de nossa insalubre vontade de querer ser o que não 
somos, apreciar o que não temos e, principalmente, nossa vil paixão pelo 
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poder e pelo sucesso, Craig e Maxine resolvem explorar comercialmente 
o túnel. E Spike Jonze (diretor) trama sua brincadeira metalinguística com 
o próprio “Ser”. 

Enquanto Craig, Maxine e Lotte querem realizar o desejo de ver o mundo 
através dos olhos de outra pessoa, o capitão irlandês Mertin, criador do 
claustrofóbico andar 7½, “encarnado” em Lester e seu grupo querem muito 
mais do que isso: mantendo intacto o núcleo da consciência, querem pu-
lar de um corpo para outro alcançando a imortalidade e, principalmente, 
mantendo a identidade.

Como disse Lacan,1 “o homem pensa onde não é e é onde não se pensa”. 
O que transparece na superfície de cada personagem é parte do que ele, 
conscientemente, deixa ser visto; entretanto, muitas contradições existem 
no inconsciente de cada um deles. Aos poucos, esse contato dos perso-
nagens com o desejo, sempre pulsando entre pertencer a si mesmo ou ao 
outro, vai se tornando insustentável até que tudo vem à tona – Malkovich 
dentro de Malkovich. E uma fragmentação se torna inevitável, como é bem 
retratada na surreal sequência em que o mundo passa a ser Malkovich em 
pedaços, como em um caleidoscópio. 

“Quem vai querer contratar um titereiro numa economia invernal como a 
de hoje?” (Maxine).

Vale lembrar Bauman:2 

Como zumbis, esses conceitos (os velhos conceitos) são hoje mortos-
vivos. A questão prática consiste em saber se sua ressurreição, ainda 
que em nova forma ou encarnação, é possível; ou – se não for – como 
fazer com que eles tenham um enterro decente e eficaz.

Finalmente, destaco a tênue distinção de gêneros, que lembra também a 
figura topológica usada por Lacan, a banda de Moebius, que incide sobre 

1  LACAN, (1957) 1998, p. 521.
2  BAUMAN, 2001, p. 15.

https://www.google.com.br/search?newwindow=1&q=spike+jonze&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MKwyMTVS4gAxzQqyLbTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQB4PuLXLwAAAA&sa=X&ved=0CJQBEJsTKAEwFWoVChMI9NmenNznyAIViIiQCh2Q5AvM
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corpos imaginários que não deixam de apontar para um resto indistinguível 
e irrepresentável. Lotte, que se faz homem em John para se relacionar 
com Maxine, que somente a aceita como mulher no corpo masculino de 
Malkovich, e finalmente Craig que se afunda num estado de grande confu-
são e fusão acabando por “ficar filha” da esposa, da grande manipuladora 
Maxine e de Malkovich ao mesmo tempo. Consegue ficar perto de seu 
amor não correspondido através da manipulação da filha.
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SINOPSE

Dirigido por Federico Fellini, esse filme traz as marcas 
de seu diretor: uma crítica aos costumes e a forte 
presença de personagens bizarros. 

Giulietta Masina (esposa do diretor) protagoniza, 
ao lado de Marcello Mastroianni, o casal Amélia e 
Pippo que,  na juventude, fazia  uma imitação dos 
bailarinos Ginger Rogers e Fred Astaire. Após dé-
cadas de separação,  eles foram convidados por um 
programa de variedades de TV, para interpretar seu 
velho número musical. 

É nesse contexto que o diretor faz uma crítica 
contundente à alienação produzida pela TV, onde o 
fake e o sensacionalismo são marcantes. 

Além disso, o filme traz uma reflexão árdua sobre o 
processo de perda ligado ao envelhecimento. Como 
seria retornar a um papel que foi exercido na juven-
tude? Como seria o reencontro desse casal trinta 
anos depois?

O filme é da década de 1980, mas se reatualiza em 
nosso dia a dia, uma vez que a verdadeira arte traz 
consigo renovadas possibilidades de leitura. 

GINGER E FREd
Lélia Parreira Duarte*

* Professora Titular de Litera-

tura Portuguesa

da UFMG e da PUC Minas.

E-mail: 

<leliaduarte2@gmail.com>
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COMENTÁRIO 

Quando me fez o honroso convite para falar sobre Ginger e Fred, de Fellini, 
Suzana me disse que o principal motivo do convite era o meu trabalho com 
a ironia, que penso ser mesmo evidente no filme. 

Mas o que seria irônico nesse filme de Fellini?

Creio, entretanto, ver a ironia inicialmente na suposta posição de supe-
rioridade de um observador que critica a intensa azáfama de preparação 
de um show extraordinário, para o qual não parece haver perspectivas de 
sucesso. 

Apesar dessa visão e dessa expectativa negativa, apesar de todas as ex-
centricidades e dificuldades, o planejado show acontece, tornando-se afinal, 
ironicamente, um grande sucesso. Até a performance dos dançarinos, 
em vista de sua idade e de seu despreparo, acrescido do cinematográfico 
tombo de Fred, em cena, transforma-se de um desastre esperado em um 
grande espetáculo.

Teríamos aqui basicamente, a meu ver, a ironia retórica, de jogos de 
enganos de partidos em oposição. Creio, entretanto, que Fellini vai além, 
pois procura demonstrar que a ironia funciona também como estrutura 
comunicativa, aquela que explicita o emissor e valoriza o receptor/ espec-
tador, na sua capacidade de perceber problemas do ser humano e com 
eles se emocionar. 

Apareceria, assim, no filme também a ironia humoresque, ou seja, a 
ironia que, embora de forma crítica, prefere a leveza e a brincadeira que 
ocorrem em momentos de distensão, sem o fanatismo exclusivista e sem 
preocupação com o poder.

Ainda: não existiria em Ginger e Fred a constante presença do tongue-in-
cheek, de que fala Guido Almansi? O tongue-in-cheek existe quando al-
guém fala com a língua na bochecha: quem o ouve nunca tem certeza da 
intenção do falante, que pode ser séria, elogiosa, ou brincalhona e crítica.
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Penso que o tongue-in-cheek poderia ser visto no filme, por exemplo, em 
certos olhares matreiros de Pippo/Fred, que carrega consigo uma ferradura 
e seria supostamente um crítico da política, da sociedade, daquela pro-
moção televisiva e até de Ginger. Aliás, creio que o tratamento que Pippo 
dispensa à sua companheira, em geral, poderia ser visto como tongue-in-
cheek. Muitas vezes, Ginger se surpreende com falas do companheiro 
e busca rever a situação e as palavras dele, tentando apreender-lhes o 
verdadeiro sentido. Seriam claros, ainda, os sentimentos de Ginger com 
relação a Fred? Ansiosa, ela espera por ele e se decepciona com a sua 
decadência, mas quer sempre saber se ele não a teria realmente reconhe-
cido e parece sempre esperar dele um carinho ou uma palavra agradável.

Não seria Pippo, também, vítima de uma crítica que parece não entender, 
quando se vê valorizado como entendido leitor e até escritor e não se per-
cebe motivo de riso dos interlocutores? Ou estaria ele também usando o 
tongue-in-cheek, nesse momento?

E ainda: não estaria por trás do filme o cineasta com a língua na bochecha, 
divertindo-se com a preocupação de quem tenta descobrir o que diria se-
riamente a sua obra, cuja trama ele parece exibir com um matreiro sorriso? 

Parece que, segundo sua perspectiva, não existe uma verdade, pois ela 
varia conforme a época e as circunstâncias: a idade deteriora, mas não 
impede a continuidade do entusiasmo; reencontros podem renovar afetos, 
sem necessariamente reatar laços amorosos. E um show que reúne ele-
mentos esdrúxulos, fazendo prever estrondosos fracassos, pode resultar 
em um excelente filme.
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SINOPSE

O filme Fragmentado [Split], dirigido por M. Night 
Shymalan e lançado em 2016, conta com a brilhan-
te atuação de James McAvoy como o personagem 
Kevin.

Desde as primeiras cenas, somos lançados no clima 
de suspense com o sequestro de três adolescentes: 
um estranho com máscara de gás entra no carro do 
pai de uma delas e as faz adormecer. No cativeiro, 
acompanhamos o surgimento de múltiplas persona-
lidades do sequestrador (transtorno dissociativo de 
personalidade), que se desdobram para lidar com 
as jovens, as quais tentam se desvencilhar dele e 
procurar uma saída.

A identidade de Kevin se fragmenta [Split] diante de 
situações adversas vividas desde sua infância. Para 
além do cativeiro, seguimos Kevin com a terapeuta 
Dra. Fletcher. O filme abre amplo campo de questões: 
sobre as dissociações da personalidade, ainda que 
romanceadas em uma ficção; sobre a relação tera-
peuta/paciente em casos graves como o de Kevin; 
sobre a relação vítima/sequestrador.

FRAGmENtAdO
Mariel Cançado*

* Psicóloga

Participante do Espaço de 

Transmissão da EFBH/iepsi.

E-mail: 

<marielcan.mcp@gmail.com>
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COMENTÁRIO

UM FRAGMENTO DE FILME... FRAGMENTOS DE NÓS...

O que fazemos quando nos sentimos fragmentados? Kevin devora suas 
vítimas. Eu, diante da angústia do filme, fui beber na fonte de Freud (e da 
internet).

O exame psicanalítico relaciona com uma regularidade verdadeiramente 
surpreendente os sintomas mórbidos a impressões da vida erótica do 
doente; mostra-nos que os desejos patogênicos são da natureza dos 
componentes instintivos eróticos e obriga-nos a admitir que as pertur-
bações do erotismo têm a maior importância entre as influências que 
levam à moléstia [...].1

No filme, o protagonista apresenta uma desintegração de sua personali-
dade. Kevin cria defensivamente identidades para se refugiar da realidade 
complicada. Pessoas com transtorno dissociativo mudam a personalidade 
diante de situações com as quais não conseguem lidar.

Para explicitar o conceito de transtorno dissociativo de identidade (TDI), 
transcrevemos um trecho da fala do professor de psiquiatria e psicologia 
médica da Universidade de Brasília Renato Antunes:2

A ideia básica do transtorno é que a pessoa passa por um trauma 
forte, muitas vezes na infância, de cunho sexual, físico ou psíquico. 
A partir daí, fragilizada, ela desenvolve uma defesa na qual cria uma 
personagem dela mesma. Você e Kevin têm, na verdade, mais em 
comum do que parece. Todos temos várias identidades dentro de 
nós e as apresentamos, em situações variadas, ao mundo. Às vezes, 
temos pensamentos bons e, às vezes, ruins. Não há preto ou branco 
na nossa mente. Apesar da variação, mantemos tudo dentro de um só 
alter ego [outro eu]. Portadores de TDI dividem as nuances em outras 
versões de si mesmo. [...] somos o que lembramos de nós mesmos. 

1 FREUD (1910) 1996, p. 52.
2 Entrevista ao site www.jcnet.com.br em 09 abr. 2017.

http://www.jcnet.com.br
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Nossas vivências nos fazem agregar uma série de informações dentro 
de uma caixa – e esta caixa é quem somos. Quem tem TDI fragmenta 
essa caixa de memórias em várias caixinhas.3

Como não pensar na estruturação psíquica, na divisão da mente, no in-
consciente, nas pulsões parciais, na vida erótica do sujeito e na sua reali-
dade psíquica? Esse também não é o caminho da formação de sintomas, 
das defesas que erigimos diante do insuportável, do inimaginável, do não 
significável; daquilo que nos traumatiza? 

A fragmentação da personalidade se apresenta diante de situações adver-
sas, assim como a neurose se estrutura a partir da adversidade da vida 
sexual. Nossas crenças, nossas fantasias, nossas lembranças “erigem” 
nossa identidade. Somos o que acreditamos ser. O fator psicogênico tão 
evidente na histeria e, em especial, na histeria de conversão/transtorno 
dissociativo, evidencia nossa divisão psíquica: somos onde não pensamos, 
pensamos onde não somos. A tentativa de integrar essa fragmentação, 
essa divisão, é tarefa árdua, mas não menos sofrida que a dolorosa exis-
tência da alienação, da sujeição ao desejo do Outro.

Kevin não consegue integrar as facetas de sua personalidade, pedaços 
de sua história de vida:

• a criança assustada que não sabe lidar com sua sexualidade (ele pede 
um beijo e diz “não sei beijar”); 

• o adulto que tenta separar o limpo do sujo (vale lembrar como o ba-
nheiro do cativeiro, lugar da intimidade, era impecavelmente, e essa 
palavra não é à toa, limpo, sem pecado); 

• a mulher que invoca o sagrado e a religiosidade, [o feminino?] que é a 
única que consegue tocar afetivamente nas vítimas (penteia os cabelos, 
dá as mãos, alimenta, cuida); 

3 Disponível em: https://www.jcnet.com.br/noticias/geral/2017/04/496755-a-
doenca-do---fragmentado.html.
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• o estilista homossexual, que parece agir de forma passiva e não realiza 
seu desejo; 

• a besta, a agressividade indomada, que como fera ferida, age impulsi-
va, inescrupulosa e vorazmente com suas vítimas, movida pela ilusão/
crença/fantasia de que “elas sempre foram protegidas, nunca sofreram”. 

Tamanha agressividade represada transborda. Kevin se fragmenta, expon-
do sua sexualidade agredida e agredindo. O abuso sofrido na infância, a 
tirania de sua mãe (que sabia castigar) e a ausência do pai (que foi embora 
com o trem) só se detém, diante do nome completo (dado pelo Outro) e 
diante do limite do corpo, do Real: ao ver sua vítima ferida (cena final do 
cativeiro), Kevin recua. A fera se desvanece e parece, por um instante, 
acolher a criança desprotegida, dizendo: “você é diferente do resto, seu 
coração é puro”.

Somos o que o Outro diz de nós, mas não somos só isso. Somos as marcas 
de nossa existência, mas somos mais. Transitar entre nossa passividade 
e nossa agressividade, entre alienação e separação é trabalho de uma 
vida e de uma análise.
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SINOPSE

A esposa (2017) foi dirigido por Björn Rung. A pro-
tagonista é Glenn Close, cuja magnífica atuação a 
levou a concorrer ao Oscar de melhor atriz.

O título, idêntico ao do romance em que foi baseado, 
já anuncia algo sobre a trama. Joe Castleman (Jona-
than Price) e Joan (Glenn Close) são um casal com 
muitos anos de vida em comum. Ele é um escritor 
com vários títulos publicados, e ela, uma esposa do 
lar, dedicada ao marido. O filme se inicia quando Joe 
recebe um telefonema informando que havia ganhado 
o Prêmio Nobel de literatura. A viagem à Suécia para 
participar da cerimônia traz uma revirada na vida dos 
personagens.

A relação do casal vai se desvelando, cheia de con-
tradições e segredos. A partir dela, temos a possibili-
dade de refletir sobre os pactos feitos pelos casais, a 
questão masculino versus feminino e outras vertentes 
que este surpreendente filme nos traz. 

De que maneira a teoria dos discursos proposta por 
Lacan pode contribuir para pensarmos a dinâmica 
da relação Joe e Joan?

A EspOsA
Nara França Chagas*
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COMENTÁRIO

Achei interessante o filme apresentar poucos atores e poucos cenários, 
focalizando sempre os personagens. Pareceu-me que o diretor quis retratar 
muito mais o mundo interno que o mundo externo. As emoções, muitas 
vezes contidas, transparecem nos olhares, nos gestos, nos diálogos, nos 
closes. A partir daí me deixei levar nessa direção proposta. 

Como ponto de partida para este comentário, quero focar o olhar da prota-
gonista Joan, no momento em que o marido Joseph vai receber o Prêmio 
Nobel de Literatura. 

O diretor insiste em focalizar o rosto dela enquanto o marido recebe elogios 
e congratulações. E essa imagem diz muito do drama desse casal em que 
tudo parecia girar em torno dele, um escritor prestigiado e de renome, 
enquanto a esposa, como uma sombra o acompanhava com elegância 
e de forma discreta. Os agradecimentos do marido à sua musa, naquele 
momento soavam falsos. E o olhar de Joan traduzia seu ponto de basta, 
sua revolta de toda uma vida apagada para manter a imagem desse homem 
fraco na posição de um grande mestre da literatura.

A relação do casal vai sendo desvendada, através de flashbacks nos quais 
encontramos a jovem Joan, cheia de planos, interpretada pela filha de 
Glenn Close, a atriz Annie Starke. O encontro com a escritora Elizabeth 
retrata a questão do feminino, a impossibilidade de obter sucesso no mundo 
machista dos intelectuais da época.

Quando conhece Joseph, Joan estava em busca de um mestre e se deixa 
seduzir na construção de um ídolo a quem dirige toda a sua demanda de 
amor. A farsa já se delineava. “Quer que eu conserte?” Traduzindo: Quer 
que eu tampone sua falta de talento com minha vida?

Uma escritora brilhante, um escritor medíocre e uma trama de violência 
psicológica, que se manifesta em frases como “Ainda bem que minha 
mulher não escreve”.
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Quando o casal recebe a notícia da publicação do primeiro livro, eles 
pulam de alegria dizendo “Nós seremos publicados”. Em contraste, na 
comunicação do Nobel, Joe grita “Eu ganhei o Nobel”, já convencido da 
veracidade da farsa.

Outro momento significativo é o encontro de Joan com o jornalista Nathaniel 
no bar. O diálogo revela um saber que não podia se manifestar nem podia 
mais ser negado. Qual é o lugar do jornalista Nathaniel na trama? Sua 
presença, sempre em horas de tensão, aponta para a questão da verdade. 
Na conversa no bar, ele fala de um saber que ambos compartilham, mas 
que não pode ser exposto. No avião, novamente vem à tona a questão do 
saber, e Joan o proíbe de expor esse saber.

A proposta de escrever a história, ou melhor, reescrever a história com a 
inclusão da verdade, verdade do inconsciente, não teria a ver com a função 
do analista? Esse conflito, também vivido pelo filho candidato a escritor, 
ganha intensidade e culmina com a morte de Joseph.

Gostaria de pensar a posição da protagonista em relação com o discurso da 
histeria proposto por Lacan. A posição de Joan, enquanto sujeito castrado 
em busca de um mestre a quem dirige toda a sua demanda, esconde a 
verdade desse discurso no apagamento do sujeito que se oferece enquanto 
objeto para preencher a falta do Outro, mantendo esse mestre como um 
Outro sem falhas.

Mas esse discurso tem uma produção: o saber, saber da verdade da 
castração, saber do inconsciente. O olhar de Joan retrata esse saber, o 
insuportável de toda uma vida na posição de objeto em sacrifício do sujeito. 
Toda a revolta transparece nesse olhar.

Outro aspecto que gostaria de pensar é sobre a posição de Joseph nessa 
trama. A perversidade dessa relação nos faz refletir sobre essa posição 
que se utiliza do outro enquanto objeto para negar a própria castração. 
Essa posição se manifesta não apenas com Joan mas também com todas 
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as mulheres que vai encontrando, mulheres que o encaram como um ídolo 
e das quais ele se utiliza sem culpa. 

O momento em que ele é rejeitado por uma jovem fotógrafa ao passar mal 
devido a uma doença cardiovascular vai marcar a derrocada do mestre. E 
a solução do autor foi drástica.

Após a cerimônia, Joan expressa sua infelicidade e todo o seu ódio recal-
cado por anos e comunica ao marido que quer se divorciar. Eles discutem 
e Joseph tem um ataque cardíaco. Nos momentos finais, eles declaram o 
amor que sentem um pelo outro e ele morre. 

No entanto, ao final, quando a verdade é revelada e a trama é desvendada, 
não fica claro se há uma mudança de posição. A narrativa se interrompe 
sem que fique explícita a emancipação da personagem. Quando o jorna-
lista Nathaniel expressa seu pesar a Joan, ela ameaça processá-lo, caso 
ele prejudique a reputação do marido, embora se comprometa a revelar 
a verdade aos filhos. 

A cena final apresenta uma folha em branco. Como toda folha em branco, 
aceita muitas possibilidades. Podemos escrever um final como recomeço 
da personagem interpretada por Glenn Close, um recomeço em outra 
posição. Ou podemos interpretar essa folha em branco como um vazio 
após a morte do marido e a falta de significantes que representem essa 
perda. Ou podemos ainda aceitar como um desafio do diretor para que o 
espectador preencha esse final suspensivo e aberto a várias interpretações. 
Acho que podemos fazer isso aqui.
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SINOPSE

“Eu sou a revolução sexual. E eu estou chegando!”, 
assim diz a protagonista Michalina.

O filme polonês A arte de amar, da diretora Sadowska 
e do roteirista Krzysztof Rak, é biográfico. Ele permite 
trabalhar o feminino, em continuidade aos nossos 
estudos deste ano.

Em pleno regime comunista, uma ginecologista sexó-
loga polonesa luta para publicar seu livro que aborda 
a sexualidade feminina, com conteúdo que provocava 
o horror aos dirigentes da época: políticos, religiosos 
e à sociedade em geral. Michalina Wislocka viveu 
uma vida fora dos padrões e se dedicou a disseminar 
entre as mulheres a importância de conhecer seu 
corpo e de se realizar sexualmente.

Seu livro Sztuka kochania [A arte de amar], publicado 
em 1976, tornou-se o primeiro guia sexual advindo de 
um país comunista e se tornou um best seller.

Temas como o casamento, a maternidade, a pro-
fissão, a amizade, o amor e o sexo, se entrelaçam 
num emaranhado de experiências fortes e frágeis ao 
mesmo tempo.

A ARtE dE AmAR
Rosely Gazire Melgaço

* Psicanalista.

Membro da EFBH/iepsi.

E-mail: 

<roselygazire@gmail.com>
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COMENTÁRIO 

O filme nos apresenta surpreendentes revoluções, re-evoluções no campo 
sexual e amoroso no  cenário de um país socialista dos anos 1950 aos 1970.

A autora conjuga a dimensão do feminino e do feminismo, do corpo e do 
amor, de tal forma que seus questionamentos sobre padrões, normalidade, 
valores e condutas incluem, sempre, uma direção ética da primazia do 
respeito e do bem-estar da mulher e do homem. 

Michalina, como médica ginecologista e sexóloga, dedica-se ao acolhimen-
to das mulheres, mas tem um olhar, também, dirigido ao homem e à família. 

A sua escrita do best seller, livro dito de conteúdos só sexuais, só foi 
possível quando ela foi apresentada ao feminino e a um novo amor. Até 
então, não conseguia palavras para deixar cair por seus dedos, em sua 
máquina de escrever.

Seu primeiro casamento sucedeu-se à sua curiosidade e descoberta do 
real do sexo, mas não foi suficiente para que ela realizasse uma relação. 
Desde ali, ela aponta uma opção pelo amor, deixando o sexo para uma 
outra mulher. A espiral sexo e amor, construída dessa forma, apresenta-se 
embaralhada, com um destino impossível e consequências de profundo 
sofrimento com o envolvimento dos filhos.

Esse é um aspecto relevante apontado no filme pelas protagonistas Micha-
lina, Vanda e Ela: o querer ser amada como total realização. A infidelidade 
do homem não competia com o sentimento de ser única no amor dele. 
Entretanto, por vezes, o furo de tal arranjo aparece, não se sustenta. No 
filme é expresso na ambição de Vanda de ser sujeito, do direito de ser 
amada por um homem exclusivo, ao romper com o esquema triangular, e 
com a mentira lavrada em cartório.

O psicanalista Serge André, no livro O que quer uma mulher?  nos diz: 
“Se as mulheres querem ser amadas não é porque esse anseio tem a ver 
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com uma passividade natural, como pensava Freud, mas porque querem 
ser sujeitos, lá onde o significante as abandona”.

Com a dimensão de falta que o feminino – teorizado na psicanálise – evi-
dencia, e que aqui compartilhamos, essa condição do querer ser amada, 
de ser sujeito, não se reduz à mulher. O homem, também incluído nas re-
presentações do feminino, está sujeito a essa condição de falta e de busca.

O feminino na psicanálise representa o não-todo e remete ao enigmático 
e ao vazio. Portanto, são marcas tanto da mulher quanto do homem. 

O feminino não é o feminismo. Este é um movimento social que defende 
a mulher e luta por seus direitos, lugar e papel na sociedade.

O desenvolvimento do filme trabalha a disjunção dessas duas vertentes, 
feminismo e feminino, de forma muito interessante, capacitando cada uma 
de seu rigor e relevância, ao caracterizá-las sob o prisma do singular, não 
só do coletivo. Um enlaçamento que permite preservar as especificidades 
de um e de outro campo.

É no segundo envolvimento amoroso que Michalina faz descobertas – não 
mais da adolescente diante do  real do sexo, e sim em outra dimensão 
– descobertas de si mesma, da sua feminilidade, do seu corpo, do sexo 
com o prazer incluído. E, vale ressaltar, apresentadas por um homem, 
atravessado pelo feminino, que a coloca como causa de seu desejo. Ele 
a veste de um feminino construído pelas próprias mãos, para revelá-lo, o 
que a surpreende, e ela lhe diz não saber dele, até então. 

Sua frase ao final do filme “Um cego não escreve um livro sobre cores”, 
tem sua construção iniciada na transmissão que recebeu desse homem, 
que lhe diz da impossibilidade de ela pretender falar de sexualidade, sem 
se revelar, cega de si mesma. Poderia enfrentar o poder dos homens com 
o seu próprio discurso, vestir-se sem esconder sua feminilidade, também 
forte e vigorosa. 
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A partir daí, mesmo com sua anterior intuição disso, ela consegue luz na 
conjugação do sexo e do amor, como algo que exige labor, trabalho, e os 
coloca no estatuto da Arte! Uma ressignificação da fogueira, com as pala-
vras das pessoas ao redor, ao iluminar sobre a singularidade, o imprevisível 
e o inusitado nas relações amorosas. Em um clarão, surge, emoldurado 
em poesia, o nome: a arte de amar. 

Assim posto, abrem-se portas para o feminino portanto para a falta, o risco, 
a falta de garantias, e, mesmo realizando trabalho na ciência, na busca de 
métodos e técnicas eficazes, Michalina se torna Mishka.

Quando ela diz para a jovem filha, que já está em tempo de deixar a casa 
materna: “Mas você vai me deixar sozinha?” A filha responde com leveza: 
“Você sempre foi sozinha, mãe!”.

A persistência e a solidão da protagonista revelam um desejo decidido do 
qual ela não recua. Marcha com passos firmes em sua direção, mesmo 
quando os obstáculos se tornam aparentemente, intransponíveis.

A escritora Lya Luft em Mulher no palco, revela:

Não me queiram prender como a um inseto
No alfinete da interpretação:
Se não me podem amar, me esqueçam.
Sou uma mulher sozinha num palco, 
E já me pesa demais todo esse ofício.
Basta que a torturada vida das palavras
Deite seu fogo ou mel na folha quieta,
Num texto qualquer com o meu nome embaixo.

Para concluir, lanço a vocês um enigma, retratado no filme como um se-
gredo. Michalina, inicialmente, usa seus cabelos soltos, depois uma faixa 
e ao final, nos anos 1970, sempre um lenço estampado. 

Qual é o segredo que sussurra?
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SINOPSE

O filme A caça, dirigido pelo dinamarquês Thomas 
Vinterberg, traz o drama de Lucas a partir da fala de 
uma criança da creche onde trabalha, dizendo que 
ele tinha pipi que aponta para cima como uma vara. 
Klara, de 5 anos, tem imaginação fértil, diz isso res-
sentida, confusa na sua paixão infantil por Lucas. Ela 
faz isso repetindo o que ouvira do irmão mais velho 
na noite anterior e essa fala vai crescendo em equí-
vocos junto à direção da escola, junto aos pais, na 
cidade, dando início a uma onda de violência contra 
o protagonista, sem possibilidades de defesa. Uma 
caça desenfreada.

A acusação vai ser tratada de forma equivocada 
pelas pessoas envolvidas, numa tensão crescente, 
conduzida com competência pelo diretor. Afinal, 
trata-se de um caso de pedofilia numa escolinha, 
cometido por um empregado em contato direto com 
muitas crianças. 

A CAçA
vIvER É mEsmO 
muItO pERIGOsO
Sebastião Aimone Braga*

* Bancário e professor, 

aposentado.

E-mail: 

<sebastiaoaimone@gmail.

com>
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COMENTÁRIO

Até que ponto somos caça ou caçadores? Exercitamos os dois lados 
conforme as circunstâncias? Em nossos dias, vale pensar na justiça que 
incorporamos, julgando fatos e pessoas, muitas vezes sem fundamenta-
ção. Vale o que dizem as autoridades?  Até que ponto um olhar, um afeto, 
uma fantasia falam mais que todos os argumentos oficiais? Esclarecida a 
situação, tudo isso poderá ser esquecido?

A possibilidade de também refletir sobre como a sexualidade infantil se 
estrutura e perdura na nossa vida de forma surpreendente, dando origem 
a situações que fogem ao controle, é um tema abordado com mestria, 
numa aula de cinema. 

Quando Klara tenta desmentir para a direção e os pais, não só não lhe dão 
crédito, mas também a incentivam a dizer sem medo o que aconteceu. Seus 
silêncios são preenchidos. Há uma histeria coletiva, agressões crescentes, 
mal-entendidos. Nem a liberação da polícia diante da falta de provas, da 
fala imaginosa e incoerente das outras crianças, nem o perdão do pai de 
Klara, nada ajudará Lucas. A cena final do filme mostra que a comunidade 
ainda o considera um pedófilo, mesmo um ano depois. A caça continua.

O diretor vai distribuindo a narrativa numa divisão de tempo muito clara. 
Começa em novembro, depois dezembro, véspera de Natal e, por fim o 
outono, um ano depois. Em novembro e dezembro, os fatos se precipitam. 
As vésperas do Natal, em seu contexto de paz, canções natalinas, podem 
ser um tempo de reconciliação. Lucas vai até a igreja, expõe-se indignado 
e impondo ao amigo Theo, que reconheça sua verdade. Ele era seu melhor 
amigo. Num episódio anterior, o pai de Klara dissera saber quando o amigo 
estava mentindo, fazia um negócio com o olho, como um tique. Como de 
fato, Theo reconhece a inocência de Lucas e vai à sua casa, leva-lhe gu-
loseimas, estabelecem diálogo curto, cheio de significados. Klara também 
tem esse tique. Quando interrogada pela diretora e pelo psicólogo, torce 
o rosto nas suas inseguranças.
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Ao longo do filme, o diretor volta a recorrer a imagens, metáforas, que aju-
dam o espectador a acompanhar a trama. Tudo marcado com competência. 
O título A caça, por exemplo, é trabalhado de diversas formas. O contexto 
cultural da comunidade, de que o jovem adquire licença para a caça aos 
16 anos, passando a ter o direito à arma. É a situação de Marcus, filho de 
Lucas, que é introduzido no clube dos homens pelo pai e pelo padrinho. 
Pertence também ao universo da caça, a primeira cena de Lucas com 
as crianças na creche. Elas o espreitam dos seus esconderijos e pulam 
sobre ele, atacam, falam em perigo, arma nova, todo o contexto de uma 
caça. Pano de fundo para contar a perseguição ao protagonista. A caça 
propriamente dita.

Metáfora significativa se dá quando, na primeira cena, Lucas encontra 
Klara perdida. Ela não podia andar fora da linha, não conseguia olhar 
para cima e para baixo ao mesmo tempo para acertar o caminho de casa. 
Seguem juntos com Fanny, a cadela de Lucas, e ele a entrega aos pais 
dela, Theo e Agnes. No final, os protagonistas se encontram e Klara não 
sabe o que fazer, muitas linhas no piso, não sabia como se guiar. Lucas 
vai até ela, pega-a no colo, cuidadoso e diz: vamos bem devagar, cuidado 
com os passos largos. Outra alegoria. Os outros envolvidos não tiveram 
o mesmo cuidado. Bem que Klara voltou atrás, se desmentiu no início do 
interrogatório. Também disse para a mãe que tinha falado bobagem. De 
nada adiantou. O episódio ressoava em cada um, em sua subjetividade. 
Na reunião dos pais com a diretoria da escola, com a fala de que Klara 
tinha sido vítima de abuso sexual ali e parecia haver outros casos, alguém 
comenta que a acusação era muito grave, sabia que as consequências 
seriam sérias. E foi o que aconteceu. No entanto, as pessoas apoiavam 
no dito de que criança não mente ou “minha filha nunca mentiu, por que 
mentiria agora?” Algo a ser discutido.

Questões como a sexualidade infantil, demonstrações físicas de afeto, 
brincadeiras infantis com muito toque, violência em nome da justiça, mui-
tos temas. Até que ponto nós somos caça e caçador? São questões que 
trazemos para os dias atuais. Procuro ser justo nos meus julgamentos? 
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Faço uso da violência para castigar alguém sem comprovar a acusação? 
Lanço ao vento minha suspeita, sem controle e sem retorno?

Andar em cima da linha, olhar para frente e para baixo ao mesmo tempo. 
Muitas linhas e a insegurança dos nossos passos, dos julgamentos. O ou-
tro pode me ajudar. Também pode me precipitar num círculo de violência, 
numa caça sem limites. 

Parafraseando Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. O sertão e a caça 
estão em toda parte.
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SINOPSE

Cyril (Thomaz Doret) é um garoto de 12 anos deixado 
pelo pai em um orfanato. Ele insiste em exigir sua bici-
cleta de volta, na tentativa de efetuar um percurso que 
o levaria de encontro ao pai. Samantha (Cecile De 
France) é uma jovem cabeleireira que o encontra por 
acaso e acolhe a demanda do menino, devolvendo-
lhe a bicicleta. Mas Cyril quer mais: ele quer um pai, 
ele precisa de alguém que exerça a função paterna.

Comentário

O filme O garoto da bicicleta surgiu na Roda de 
Prosa por se tratar de um menino em busca do pai, 
na medida em que a temática da paternidade e da 
adoção, iniciada com o filme visto anteriormente, 
Uma amizade sem fronteiras, é retomada neste de 
maneira bastante intrigante.

Cyril defende-se do mundo como pode. A mordida é 
sua marca. Correr e subir em árvores são recursos 
muitas vezes usados como fuga. A bicicleta está 
presente em quase todos os momentos, como se ali, 

O GAROtO dA 
bICIClEtA
Sonia Leão Henriques

* Psicanalista.

Aleph – Escola de Psicanálise

E-mail: 

<soniariques@yahoo.com.br>
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no lugar do pai ausente, as pedaladas lançassem o garoto desamparado 
adiante, para algum lugar seu.

Num primeiro encontro, Samantha é jogada ao chão e diz apenas: “Não 
me aperte tão forte”, autorizando, assim, o enlaçamento e anunciando uma 
forma peculiar de conduzir a vida.

O menino passa boa parte do filme procurando pelo pai e atribuindo-lhe 
qualidades que existiam somente no pai por ele idealizado. “Ele jamais a 
venderia” [a bicicleta], “ele tem um capacete dourado”, frases que demons-
tram sua crença no pai.

À medida que Cyril ia seguindo a trilha que o levaria ao pai e ao mesmo 
tempo desnudava sua idealização, Samantha se mantinha firme, impondo 
limites e dizendo verdades, com uma certa doçura. Ela não cedeu, não 
enfeitou situações, inclusive, sustentou o desejo de estar com Cyril até 
mesmo quando o “namorado” lhe impôs uma escolha. Para nenhum dos 
dois serviria qualquer um.

Uma cena nos leva a pensar sobre a adoção. Aquela em que Cyril entra 
no quarto do casal. Logo após, Samantha vai ao quarto dele e o abraça. 
“Está quente”. “O quê?” “Sua respiração”. É a acolhida com afeto o fator 
essencial para a humanização e a consequente responsabilidade ética na 
vida adulta de qualquer pessoa. Será esse o momento inicial da estrutu-
ração familiar? Mas virão muitos outros.

No encontro com o pai, a rejeição é posta na mesa. No calor da cozinha, 
à beira do fogão, o pai dá ao filho apenas um pacote de chips. “Não tem 
problema”, responde Cyril ao reencontro frustrante, com aquele pai que só 
se sustentava debaixo da saia de uma ou outra mulher (mãe, namorada).

Mas uma terceira mulher entrou na história de outra forma e tomou a atitude 
de fazê-lo dizer ao filho que não o queria. E é ainda, com mais acolhimento, 
que Samantha acalma Cyril ante o desespero que o assola.
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Em seguida, vem a sedução do “traficante”, dando-lhe um suposto poder, 
chamando-o de Pit Bull. Qual caminho seguir? O olhar silencioso de Cyril 
quando se detém na avó doente parece uma aposta no futuro. E assim, 
no episódio do roubo, mais uma vez Samantha se mantém determinada 
em sua escolha: trazer a Lei para a vida de Cyril. Avisa ao orfanato sobre 
o delito e depois comparece à audiência de conciliação.

Agora, a bicicleta que antes fazia a ligação de Cyril com o pai, passa a ser 
o ponto de encontro entre Samantha e o menino.

O filme começa com vozes ao fundo, que se misturam enquanto passam 
as letras [a escrita] na tela e termina com um som musical. Os diretores, 
em entrevista, disseram que usaram a música não com intenção de dra-
matizar a história, mas 

[...] como se houvesse algo de divino nela, até mesmo sugerir a pre-
sença de Deus. A música surge para expressar o afeto, o carinho e 
o amor que Samantha oferece a Cyril. Ela espera aplacar a violência 
que existe dentro do garoto. 

Nem é preciso dizer mais.
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SINOPSE

Dirigido por Jordan Peele, Corra! foi lançado/estreou 
em 2017. O filme concorreu a quatro estatuetas na 
premiação do Oscar de 2018 e levou o prêmio de 
melhor roteiro original.

A trama se desenvolve a partir da relação de um jo-
vem negro e uma moça branca. Chris (Daniel Kaluua) 
viaja com a namorada para conhecer os pais da 
moça, mas desde o início coisas estranhas chamam 
a atenção do rapaz criando um clima de suspense 
que leva a descobertas perturbadoras. O racismo, 
visto como a exploração de uma raça sobre outra, 
pode chegar a destinos inusitados. 

Freud ressalta que na literatura, assim como no ci-
nema, o estranho surge a partir da proximidade com 
o familiar. Essa aproximação é fundamental para 
criar o clima favorável ao suspense/terror. Levado 
habilmente pelas mãos do diretor, o expectador de 
Corra! é tomado por um clima de apreensão desde 
o início, sem saber aonde vai chegar. 

Lançamos uma pergunta para conversarmos: A que 
nos remete o estranho a que assistimos em Corra!? 

CORRA!
Suzana Marcia Dumont Braga

* Psicanalista.

Membro da EFBH/iepsi.
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COMENTÁRIO

Como a nossa Roda de prosa tem a psicanálise como um (entre outros) 
operador de leitura dos filmes que discutimos, tomamos a liberdade de 
abordar dois tópicos significativos para a teoria psicanalítica que podem 
auxiliar nossa conversa. 

O primeiro diz respeito ao conceito de estranho, tema do ensaio de Freud 
com o mesmo nome, publicado em 1919. Nele, o pai da psicanálise chama 
a nossa atenção para um tipo de produção estética que nos causa medo 
e horror e refere-se à atração que essas estranhas produções exercem 
sobre nós. Corra! é um exemplo disso. O espectador, levado habilmente 
pelas mãos do diretor Jordan Peele, é tomado por um clima de apreensão 
desde o início.

Para esclarecer sobre o estranho, Freud recorre aos contos de terror de 
Hoffmann e mostra a mestria do escritor para tratar essa temática usando 
algumas estratégias narrativas. 

Convidamos os participantes desta roda para fazermos juntos uma leitura 
de Corra! a partir de alguns destes pontos levantados por Freud. Vejamos:

• O estranho é a categoria do assustador que remete ao que é familiar. 

• O estranho é como uma fonte enterrada ou um açude seco. Sempre 
se tem a sensação de que vai brotar de novo. Deveria ter permanecido 
secreto e oculto, mas veio à luz.

• Um recurso para colocar em cena o estranho é deixar o leitor na incer-
teza se uma determinada figura seria um ser humano ou um autômato, 
sem que isso se esclareça imediatamente. Ressalta algo limítrofe no 
humano e deixa o espectador em dúvida se está sendo conduzido pelo 
mundo real ou puramente fantástico. 

• O fenômeno do duplo é recorrente nos temas que causam estranheza. 
Ele pode ser apresentado por personagens que parecem semelhantes 
e/ou que vivem processos mentais parecidos.
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• O duplo anuncia algo muito primitivo, supostamente superado, mas 
que retorna, agora convertido num objeto de terror, que transforma 
deuses em demônios. 

• A repetição provoca sensação de desamparo. Ela nos impõe a ideia 
do que seria algo fatídico e inescapável. 

• O sujeito fica em dúvida sobre quem é seu eu, ou seja, produz uma 
divisão subjetiva. 

• O duplo pode ser um anunciador da morte.

Jordan Peele, em Corra!, usa as estratégias da narrativa do terror para 
colocar em cena uma trama que tem relevância social. O racismo é mos-
trado como apropriação radical de uma raça sobre outra. O negro, a um 
só tempo, seria aquele de quem se pode abusar assim como quem possui 
atributos que o outro quer para si. A psicanálise não tem tomado o racismo 
como foco, mas nos dá subsídios teóricos para refletir sobre ele.

O outro tópico que nos ajudaria em nossa conversa sobre o filme é o 
campo do gozo, particularmente, o  mais-de-gozar, uma forma de falar de 
um gozo que ultrapassa os limites da vida na cultura. A civilização impõe 
restrições a todos em prol da sobrevivência coletiva e, por isso, uma cota 
de renúncia ao gozo de cada um é necessária para que a cultura sobreviva. 
Entretanto, o mais-de-gozar está além dessa Lei e... insiste! 

O termo “gozo” tem sua origem no direito e remete à noção de usufruto, 
de desfrute de um objeto de apropriação. Mas o usufruto, se não respeitar 
limites, torna-se uma expropriação, um mais-de-gozar. A questão do corpo 
como propriedade fundamental de cada um e as relações desse corpo com 
o corpo do outro marcam um limite. Alguma coisa só é “minha” quando há 
outros para quem esse “minha” é sempre alheio. A expropriação do corpo 
do outro mostrada no filme, mostra esse mais-de-gozar num nível extremo.

A noção de estranho e de mais-de-gozar pode ser entrelaçada para nos 
ajudar a compreender o que são e por que existem relações que pretendem 
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um domínio absoluto do outro. Como uma espécie de retorno do recalcado 
social, essa expropriação se repete em todos os capítulos da nossa histó-
ria. E, embora seja fato que a civilização alcance conquistas tecnológicas, 
elas não conseguem impedir, e podem até mesmo instrumentalizar, esse 
estranho mais-de-gozar.

Como nos disse Freud, o estranho é uma fonte seca que insiste em rebrotar. 
E rebrota em Corra!, filme da nossa Roda de hoje.
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umA AmIzAdE sEm 
FRONtEIRAs1

Thereza Christina Bruzzi Curi*

SINOPSE

O título em francês Monsieur Ibrahim et les fleurs 
du Coran remete ao romance de Éric-Emmanuel 
Schimitt, no qual o filme é baseado. 

O filme aborda os temas da adolescência e da velhi-
ce, entrelaçados pelo fio da amizade, da adoção e 
da paternidade. Nesse entrelaçamento a questão da 
transmissão de uma geração a outra se faz presente.

Bruno, um jovem de 13 anos, filho de pais separados, 
apesar de no início viver com o pai, é abandonando à 
própria sorte na Rue Bleue da Paris dos anos 1960. 
Entre as prostitutas e demais pessoas do bairro, 
acompanhamos o jovem Bruno em sua iniciação, 
e é em sua passagem iniciática que ele encontra o 
Monsieur Ibrahim, dono de uma pequena mercearia 
[épicerie] do bairro. O velho “árabe” se torna seu ami-
go, o nomeia Momo, posteriormente o adota como 
filho, e o faz encontrar o desejo de viver. Com Mon-
sieur Ibrahim, Momo descobre a vida, as mulheres, 
o amor, o valor das palavras.

1 Do original Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. 
Direção: François Dupeyron, 2003.
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 “O que você dá, Momo, é seu para sempre, o que você guarda é perdido 
para sempre.” Tal como um pai, o senhor Ibrahim, é aquele que nomeia 
as coisas, dá nome às coisas, transmite ao filho a condição de lidar com a 
linguagem, o que permite a articulação ao Outro. Em psicanálise, dizemos 
que o pai é uma função.

A adolescência é uma delicada transição, uma passagem do mundo familiar 
para os laços sociais, ou seja, o jovem sai do abrigo familiar para fazer 
uma inscrição na relação com os outros no social. Para se inscrever no 
laço social portando suas próprias marcas, o jovem questiona os valores 
parentais e se depara irremediavelmente com as questões da sexualidade 
e da morte. É essa delicada passagem que vemos Bruno, nomeado Momo, 
fazer ao longo do filme acompanhado pelo Monsieur Ibrahim.

O filme abre um leque de questões para discutirmos e sobre ele teço co-
mentários sobre: pai, a travessia, a transmissão.

Comentário

1 O QUE É UM PAI?

O pai é aquele que nomeia as coisas, dá nome às coisas, que transmite 
ao filho a condição de lidar com a linguagem, o que permite a articulação 
com o Outro. O pai é uma função.2 A criança, ao entrar no mundo, está 
desamparada de palavras, é preciso que um Outro, pela via da linguagem, 
nomeie seu corpo e o mundo para ela. 

Qual é a função do pai? Se dissemos que pai é aquele que nomeia, também 
pai é o que pode dizer “é assim porque é assim” e terminar o discurso! Isso 
é um ato. Um pai é sempre aquém de sua função, mas temos acompanhado 
na atualidade pais que desistem da função de assumir atos de pais, tal como 
o pai biológico de Momo. Diferente do senhor Ibrahim, que adota Momo e 

2 “Uma função f é uma lei a qual para cada elemento x em um conjunto A faz 
corresponder exatamente um elemento f(x), em um conjunto B.”
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deixa para ele em testamento: fui pai porque Momo o demandou! Um pai 
deve sempre adotar seu filho, o que pode acontecer ao nascer, mas nem 
sempre. Para Françoise Dolto só existem pais adotivos.

Hoje vemos surgir uma multiplicação de pais: médico, professor, psicólogos, 
pedagogos, especialistas vários, que trazem saberes ortopédicos sobre 
como proceder com a criança. São tantos conselheiros multiplicando a 
autoridade, que multiplicada, aquela se enfraquece. O pai funciona se é 
único: como o Monsieur Ibrahim para Momo.

O Pai se inscreve na vida do filho pela via das identificações: trabalho de 
transformar algo externo em interno, dito de outra forma, transformar a 
mensagem recebida do Outro em sua própria mensagem. Assim, do pai 
fica um traço, uma metáfora, que tem a ver com o pai, mas não é o pai em 
carne e osso. De novo como Monsieur Ibrahim, dele ficam traços como 
as flores do Corão. As flores atravessam o filme, vivas no início ao serem 
oferecidas para uma prostituta. Elas aparecem secas no final, como um 
legado deixado por Monsieur Ibrahim para seu filho Momo.

2 A TRAVESSIA

A travessia, a iniciação. Para sair do apoio parental e encontrar as próprias 
referências, o jovem atravessa o abismo. Cabe a cada um encontrar as 
próprias amarrações que sirvam como pontos de referência, as próprias 
respostas, de modo a incluir o insensato que o invade em um novo laço 
simbólico, fora do Outro parental. Trata-se de uma torção: por ter se sub-
metido aos pais, servido a eles como objeto de desejo para agradá-los, 
passa, então, para posição subjetiva de se servir do que eles transmitiram, 
assumindo os riscos do desejo. Podemos chamar isso iniciação. Travessia.

A iniciação inclui um ato pelo qual o sujeito se torna responsável por si 
mesmo perante a autoridade. Os ritos iniciáticos eram uma resposta do 
social para a passagem adolescente. Eles desapareceram com a globali-
zação. Apesar disso, os jovens continuam tendo que fazer essa passagem. 
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Podemos nos perguntar como o jovem lida com a falta de reconhecimento 
social de sua travessia. Como vai fazer para ter a marca de adulto e au-
torizar-se dos riscos de seus desejos, como homem ou mulher, perante a 
norma, a lei? A iniciação de Momo acontece ao longo do filme e termina 
com sua inserção no laço social.

3 A TRANSMISSÃO

“Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa misé-
ria.”3 Assim, Brás Cubas termina suas memórias póstumas. Caso tivesse 
filhos não escaparia dessa transmissão. Brás Cubas não fez de sua falta 
causa de desejo por uma mulher. Ele escapou de se comprometer com 
elas todo o tempo. Assim, não teve como assumir e transmitir sua misé-
ria. O senhor Ibrahim não teve filhos biológicos, no entanto transmitiu sua 
miséria, sua falta a Momo. 

Há coisas que ele, como pai, transmitiu, mas a transmissão se dá até certo 
ponto. Há o que é transmitido nas palavras, e há algo que não se transmite, 
não porque o pai não saiba. Trata-se do impossível a transmitir sobre como 
gozar. Momo é deixado na estrada em um ponto a partir do qual ele precisa 
atravessar sozinho. Por isso, dizemos que a passagem adolescente tem a 
dimensão de ato, pois há coisas que não há palavras para dizer. 

REFERÊNCIA
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O CORPO TEREZA
Jonas Miguel Pires Samudio*

reSuMo

O ensaio propõe, a partir de uma aproximação do Livro da 

vida, e de alguns poemas, de Santa Teresa d’Ávila, uma leitura 
que privilegie o corpo, o erotismo, a invenção da língua e o 
feminino, como marcas da experiência mística, testemunha 
do gozo no mais além do falo. 

PAlAVrAS-cHAVe

gozo feminino; mística; Santa Teresa.

ABSTRACT

The essay proposes, by approaching the Book of life, and some 

poems, by Santa Teresa d’Ávila, a reading that privileges the 

body, eroticism, the invention of language and the feminine, 

as marks of the mystical experience, which are witness of 

enjoyment beyond the phallus.

KEYWORDS

Female enjoyment; Mystic; Santa Teresa.

Como não pode compreender o que entende, 

é não entender entendendo.1 

Um outro modo de pensamento e de gozo: a mística. 
E Santa Tereza,2 um paradigma no que se refere à 
mística cristã e não cristã, renascentista e não, a 

1 d’ÁViLA, 2010, p. 165.
2	 São	possíveis,	no	português	brasileiro,	várias	grafias	do	

nome Teresa, entre as quais, Tereza. Aqui, optamos, por 
razões de poética e pensamento, pela segunda.

mailto:alfjonasss@yahoo.com.br
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seu respeito muitos autores se detiveram. Por vezes, contudo, parece-
nos que, mais que à sua escrita, a principal referência a ela se dedica às 
representações artísticas da transverberação,3 que retrata um dos êxta-
ses e é portada em capa e título de vários livros.4 num deles, lemos, em 
referência à estátua:

[...] basta vocês irem olhar, numa certa igreja de Roma, a estátua de 
Bernini,	para	compreenderem	imediatamente,	enfim,	que	ela	está	go-
zando, não há dúvida! E de que ela goza? É claro que o testemunho 
essencial da mística é justamente dizer isso, que sentem isso, mas 
sobre isso nada sabem.5 

Há, pois, um não dizer do explícito, ou a impossibilidade de dizer que se 
mostra incontornável, explícita, obscena, ambígua. Ela goza, isso é certo, 
e, no mármore, testemunha que, no corpo, o gozo toma o nome de deus 
– a palavra que, na língua, aponta para seu além e seu a mais. 

Se, por um lado, é mais recorrente a referência à estátua, por outro, o tex-
to de Tereza, que registra e revive – “[...] a representação, primeiramente 
escrita, ou transcrita, acompanha sempre o acontecimento extático”6 – a 
experiência, no capítulo 29 do Livro da vida, em nada deve à concentração, 
no mármore, de sensualidade e fulguração, de espiritualidade e sexo – 
afinal,	como	teria	dito	o	Marquês	de	Sade,	ao	contemplar	a	estátua:	“[...]	é	
preciso apenas compenetrar-se, ao vê-la, de que é uma santa, pois, pelo 
ar extático de Teresa, pelo fogo de que seus traços estão abrasados, seria 
fácil enganar-se”.7 

3 Entre elas, tem precedência a escultura de Bernini (1645-1652), feita para a capela 
do Cardeal Cornaro, na igreja de Santa maria das Vitórias, em Roma.

4 Como a edição francesa de L’Érotisme,	de	Georges	Bataille,	e	a	versão	oficial	do	
Seminário 20, mais ainda, compilado a partir das lições de Jacques Lacan ([1972-
1973] 2010, p. 173) acerca do gozo feminino e não-todo e de sua proximidade com 
o	gozo	místico	–	“[...]	é	enquanto	seu	gozo	é	radicalmente	Outro	que,	em	suma,	Ⱥ	
mulher tem mais relação com deus do que tudo o que se pode dizer”.

5 LACAn, [1972-1973] 2010, p. 154.
6 POmmiER, 1991, p. 73.
7 SAdE citado por POmmiER, 1991, p. 68.
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deus, alçado ao lugar daquele que se precipita sobre o corpo, aquele que 
se vê, fazendo-o participar de uma experiência que, de modo algum, mas 
de algum modo, nega ou condena ambos, deus e corpo. nega deus ao 
declará-lo sempre distante, por vezes ausente; nega o corpo, ao admiti-lo 
e integrá-lo na impossibilidade de um gozo total. 

E	faz	dessa	impossibilidade	da	união	verdadeira	um	abrasar	e	um	inflamar	
o corpo da verdade do seu desejo: o arremesso ao a mais e ao além que a 
escrita	testemunha	como	um	tentar	que	não	alcança	um	fim	fora	de	si,	pois	
já é, pelo excesso de experiência e pela falta de linguagem para dizê-la, 
pelo fora como experiência e por seu contorno como prazer, como dor: 

[...] não é outro o momento de Teresa nesse texto. não é outra a razão 
desse discurso tagarela, excessivo, reiterador de um sempre mesmo 
amor de deus, de um gozo que se localiza mais além da linguagem, 
nesse estádio semiótico do prazer e da dor.8

instância ambígua em que se situam, de igual modo, deus e a erótica e a 
sexualidade,	numa	densidade	que	testifica	o	encontro	e	na	qual	se	situa	a	
própria linguagem precipitada à destinação de uma escrita limítrofe:

Afinal,	 o	que	busca	o	 texto	místico	senão	essa	 fala	amorosa,	essa	
adoração exaustiva de alguma coisa que, de tão íntima, de tão singular, 
de tão real, não cabe em palavras? Através do texto místico sabemos 
que o amor de deus (e o amor por deus) não cabe em palavras. E, no 
entanto, os místicos falam. falam desse amor que, embora impossível 
de dizer, é também impossível de calar. E nessa fala há um gozo, que 
se percebe na repetição excessiva de signos, na recorrência exagera-
da às exclamações, no júbilo que transparece num discurso reticente, 
prolixo, terminável.

Basta tomarmos como exemplo os poemas de San Juan de la Cruz, ou 
o discurso de Santa Teresa d’Ávila. na escrita dessa última, especial-
mente, torna-se explícito como o amor por deus exige esse caráter de 
paixão erótica [que] transita da passividade [...] à atividade.9 

8 CASTELLO BRAnCO, 1994, p. 94.
9 CASTELLO BRAnCO, 1991, p. 71-72.
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deus e sexo. E o amor. O corpo que, assumido por eles, queda abrasado, 
inflamado.	Abrasado	e	inflamado	de	Tereza.	Esse	texto	reza	a	fragilidade	
da língua, de uma língua em pedaços10 de palavras. O texto de Tereza, 
por um lado, situa-se na zona de uma escrita dedicada ao impossível de 
escrever que se escreve. Aponta para tal impossibilidade na ponta de 
suas penas: frases curtas, um tom coloquial de alguém que está próximo 
e se dirige a vários interlocutores,11 (deus, os padres que ordenaram a 
escrita, as irmãs que, de certo, teriam acesso ao texto, também aqueles 
que julgariam a ortodoxia daquilo que continham). 

não escrevendo para si, tanto que não corrige e parece escrever de um 
impulso – são frequentes as expressões “como direi agora”, “disse mal”, 
“como direi depois”, “risque o senhor isso que disse, se lhe parecer bem, 
e considere como uma carta para si”.12 

Língua	em	pedaços	de	carne,	inflamada	e	em	ardores,	testemunhada	pela	
contínua referência à experiência de doenças, padecimentos, arroubos: 

Quem não o houver provado, pensará que é desatino, e bem pode ser 
que seja, porque ousar uma criatura como eu falar de coisa tão alta e 
querer dar a entender, mesmo imperfeitamente, o que não há palavras 
sequer para esboçar – não é muito que a ponha desatinada.13

desatinada, dedicada ao encontro que, como dom, aproxima e diferencia 
vida e oração. Ela vê, na humanidade do seu Cristo, a doce, terna e ar-
rebatadora presença cotidiana: “[...] eu só podia pensar em Cristo como 
homem”.14 E 

[...] nos afazeres e perseguições e tormentos, quando não se pode 
ter tanta quietude, e em tempo de secura, é muito bom amigo Cristo, 
porque o vemos Homem e o vemos com fraquezas e tormentos, e faz 
companhia.15 

10 d’ÁViLA, 2010, p. 65.
11 SiCARi citado por BORRiELO, 2003, p. 1014.
12 d’ÁViLA, 2010, p. 152. 
13 JESUS, 1961, p. 133.
14 d’ÁViLA, 2010, p. 9.
15 d’ÁViLA, 2010, p. 204.
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Cotidiana presença provada, mesmo na certeza de não ser uma religiosa 
reta,	mas	afeita	às	facilidades,	aos	luxos	e	às	vaidades,	infiel	a	uma	disci-
plina que, de início, lhe havia chamado: afeita às conversas no locutório, 
distraída e considerando-se indigna das dádivas que deus insistia lhe 
conceder.16 

Ela é a parte não-toda do corpo rígido da igreja que se descobre arrebata-
da pelo desejo e pelo gozo do a mais: “um prazer que não é bem de todo 
dos sentidos, nem bem é espiritual”.17 nem bem isso, nem bem aquilo: um 
gozo não-todo, feminino.18 

Um	contorno	sempre	insuficiente:	“no	mais	está	incluído	o	menos”,19 em 
que “é tão grande a glória e o descanso da alma que, muito evidentemente, 
daquele gozo e deleite participa o corpo”.20

Proporção impossível, desatinada vibração desse nome, o corpo Tereza. 
Uma tentativa de escrever uma etimologia possível e futura: Tereza, natural 
de Therasia, uma ilha grega; Theros, verão, e therizo, colher.21 

O verão do seu nome, o desejo de colheita – legere, leitura: o corpo de 
mulher que se dirige ao texto, escrevendo assim seu nome: texto, o corpo 

16 d’ÁViLA, 2010, p. 75-76.
17 d’ÁViLA, 2010, p. 99.
18	 A	psicanálise,	a	 respeito	do	 feminino,	afirma:	 “Do	 lado	 feminino,	o	modo	de	se	

submeter à lei do falo, à castração, não é postulando a universalidade da lei; como 
não-toda a mulher pode se colocar do lado do falo ou não. na fórmula, segundo a 
qual ‘não há nenhuma mulher que não esteja submetida à castração’ não há exceção, 
nenhuma	está	fora	da	castração,	não	existe	a	figura	fundadora	de	um	conjunto	de	
mulheres, logo, não há nem uma que não esteja submetida à castração. Como 
não existe a condição necessária para que se estabeleça o universal, o todo não 
se constitui, logo a mulher é não-toda submetida à castração. As fórmulas do lado 
feminino indicam que a mulher não se inscreve da mesma maneira que o homem, 
mas ao mesmo tempo, não prescinde da lei do falo. Ela não está fora, mas também 
não está inteiramente submetida à lei simbólica” (HOLCK, 2011, p. 40).

19 JESÚS, 1955, p. 18.
20 d’ÁViLA, 2010, p. 158.
21 diCiOnÁRiO online.



O corpo Tereza  Interlocução 227

Tereza, o corpo te reza na escrita da experiência, “parece o Senhor querer 
que o corpo participe”,22 desatinando e segredando o que, de tão leve, levita: 
“levava-me a alma e, quase corriqueiramente, até a cabeça depois dela, sem 
que eu pudesse segurá-la e algumas vezes o corpo todo, até levantá-lo”23 
e “parecia que deixava o corpo tão leve que todo o peso dele tirava, e às 
vezes era tanto que eu quase não percebia estar pondo os pés na terra”.24

Tereza, o corpo leve: sem peso e repleto de alegria: 

isso de se afastar do corpóreo deve ser bom, com certeza, pois gente 
tão espiritual o diz. mas, na minha opinião, há de ser estando a alma 
muito avançada, porque, até então, está claro que se deve buscar ao 
Criador pelas criaturas.25

E, ao lado disso, a solidão de rezar e ler,26 já que “por mais que me qui-
sesse divertir, nunca saia da oração; até dormindo parecia estar nela”.27 
Rezar, pois, como um modo de dizer o que não se diz: entre poema e 
música,	a	prece,	destinação	da	língua	ao	infinito:	sempre	mais,	sempre	
menos, a-deus. Talvez, o fato desdobrado de que “experimenta-se o gozo 
com intervalos”,28 num dizer aos poucos, amparado nos livros, por certo, 
considerando que, “muitas vezes, abrindo o livro, não era preciso mais”.29 
O corpo Tereza, o corpo te reza, o corpo encontra um modo de ler que se 
dirige ao texto, não ao escritor, ao tema, ao conteúdo, mas à união arre-
batada e desatinada deles. 

E o corpo que O livro da vida nos conta, nessa etimologia futura de 500 
anos, parte da mão e do peito atravessados, do braço e do coração incor-
ruptos e perfumados, tais como foram encontrados anos após a morte de 

22 d’ÁViLA, 2010, p. 180.
23 d’ÁViLA, 2010, p. 178.
24 d’ÁViLA, 2010, p. 185.
25  d’ÁViLA, 2010, p. 202.
26 d’ÁViLA, 2010, p. 73.
27 JESUS, 1961, p. 229.
28 d’ÁViLA, 2010, p. 185.
29 d’ÁViLA, 2010, p. 55.
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Tereza. O corpo te reza, texto, pela mão atravessada, assim escrevendo: 
“Vida da madre Teresa de Jesus escrita por sua própria mão”,30 livro das 
misericórdias, como ela o chamou, concluído, em sua primeira versão, em 
junho de 1562, e em que ela conta: 

[...] a verdadeira e própria narração do “encontro de amor” entre ela e 
Cristo, encontro anunciado suavemente na infância, problematizado na 
adolescência, decidido “à força” pela fuga impetuosa para o Carmelo, 
no tempo da juventude, e tornado tormentoso e contraditório em longos 
anos de vida claustral, durante os quais a oração não conseguiu ser 
diálogo total e efusivo, mas revelou a “divisão do coração.31 

E conta padecimento e escrita:

Vivo já fora de mim,
desde que morro de amor;
porque vivo no Senhor,
que me escolheu para Si.
O coração lhe rendi,
e nele quis escrever
que morro de não morrer.32 

no coração, um letreiro esculpido pelo outro, o amado: “morro de não 
morrer”. morre porque não morre e, nesse não morrer, aprende um modo 
de dizer: “Esclareceu-me deus a inteligência, umas vezes com palavras, 
outras sugerindo-me o modo de me exprimir”.33 

Por vezes, quando estrangeira à língua em que escreve, Tereza a registra 
pela gramática do som, ou no latim, tal qual o escuta;34 como na citação 
do Sl 101,8, em que ela escreve “Vigilavi ed fatus sun sicud passer soli-
tarius yn tecto”,	quando	o	ortograficamente	aceito	seria	“Vigilavi et factus 

30 d’ÁViLA, 2010, p. 35.
31 SiCARi citado por BORRiELO, 2003, p. 1013.
32 JESUS, 2014, p. 165, tradução nossa.
33 JESUS, 1961, p. 133.
34 COHEn, 2010, p. 16.
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sum sicut passer solitarius in tecto” [Vigiava e fui feito como um pássaro 
solitário no teto]. 

Tal fato, se, por um lado, é índice da ignorância de Tereza acerca do latim, 
por	outro,	é	um	gesto	de	desobediência	à	língua	oficial,	da	Igreja	e	dos	
padres – pois, certamente, Tereza teria acesso a uma versão da vulgata 
– e, mais ainda, marca a invenção de sua língua pelo corpo: seu modo de 
dizer em pedaços e em exercício de erros, reconhecendo, em si, aquilo 
que, de ouvido, escrevera: “E assim me lembro desse verso, então, que 
parece que o vejo em mim”.35

nela escrito, ela, letreiro do “morro de não morrer”, mas também alguém 
que, com sua mão, escreve arrebatada: “Existem várias descrições de 
suas colegas freiras de momentos em que a viram com feições radiantes, 
escrevendo como se estivesse recebendo um ditado celestial”.36 

A se escrever escrevendo e testemunhando que, nesse movimento ambí-
guo, “o Senhor quer algumas vezes, como digo – que o corpo aproveite”37 
ainda que a marca desse gozo seja o silêncio: 

Teresa se põe a falar escrevendo, a escrever falando. Texto oral, com 
efeito, riscado por escapadas e rupturas, cortado de impaciências [...] e 
escrito	em	letras	separadas	sem	fio	cheio	nem	desligado	[...],	lançadas	
com rapidez sobre o papel como pedras arrancadas umas após as 
outras do silêncio do corpo.38 

O corpo Tereza, o corpo te reza, um fato do cotidiano: 

[...] nós não somos anjos, ao contrário, temos corpo. Querer fazer-nos 
anjos estando na terra – e tão na terra quanto eu estava – é desatino. 
Ao contrário, é preciso ter apoio, o pensamento, para a vida normal.39 

35 d’ÁViLA, 2010, p. 181.
36 COHEn, 2010, p. 123.
37 d’ÁViLA, 2010, p. 187.
38 CERTEAU, 2015, p. 304.
39 d’ÁViLA, 2010, p. 203.
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Vida normal, cotidiana. Vida que se faz livro. Livro da vida, vida do livro 
escrita no encontro amoroso:

Quando tiraram muitos livros em espanhol para que eu não os lesse, eu 
senti muito, porque ler alguns me distraía, e não poderia mais, porque 
só	deixaram	em	latim.	Disse-me	o	Senhor:	“Não	fiques	triste	que	eu	te	
darei um livro vivo” [...] Bendito seja tal livro, que deixa impresso o que 
se há de ler e fazer de um modo que não se pode esquecer!40

Corpo de Tereza, livro vivo de deus. Outro corpo que arrebata. Chama e 
incandescência que toma as vontades. Sem querer e não querer:

Via eu que o Senhor me estava falando: olhava aquela grande formo-
sura e notava a suavidade – por vezes o rigor – das palavras daquela 
formosíssima e divina boca. desejava em extremo perceber a cor de 
seus olhos e saber a sua altura para o dizer depois, mas jamais o me-
reci, nem há esforço que o consiga; antes tudo se desvanece diante 
de minha vista. Bem vejo, algumas vezes, que me olha com piedade; 
mas	tem	tanta	força	este	olhar,	que	o	não	pode	sofrer	a	alma	e	fica	em	
tão subido arroubamento que, para mais gozar do Senhor, perde esta 
formosa vista. Aqui, pois, não há querer e não querer.41 

Arroubo, para mais gozar, menos ver. Ser a mulher, corpo que te reza em 
palavras, nas palavras da escrita, sulcagem e precipitação. Corpo e poe-
ma em que se encontram dor e prazer, recebidos do outro, ilegíveis dons: 

[...] o prazer (como a dor) é uma marca do outro, a ferida de sua pas-
sagem. Escrita ilegível visto que não se destaca de quem a sente, 
mas	escrita	que	certifica	pelo	prazer	a	alteração	em	que	consiste	a	
ex-sistência.42 

Palavra de mulheres, carta, corpo que te reza, e escreve: 

40 d’ÁViLA, 2010, p. 239.
41 JESUS, 1961, p. 227.
42 CERTEAU, 2015, p. 313.



O corpo Tereza  Interlocução 231

Com uma das mãos tocar os lábios. Sentir a língua (em pedaços?), a 
dor de cabeça, o sangue de Ecce Homo. [...] Com a outra, pôr o dedo 
na ferida. Escrever.43 

Escrever: a ferida que alcançou o corpo, arremessando-o, feminino, para 
a leitura: 

Esse corpo feminino atingido por seu consentimento ao querer que lhe 
significa,	tal	como	a	flecha	do	anjo	na	estátua	de	Bernini,	a	mensagem	
dos clérigos, se oferece, pois, ao seu destinatário como a escrita pri-
meira de Teresa: eis meu corpo escrito/ferido por teu desejo.44

Escrever, pois, como alcançar um modo de dizer a ferida que o corpo sente 
como dom, por vezes, perdição e arroubo, do outro: 

não procura a alma que lhe doa esta chaga da ausência do Senhor; é 
uma seta com que lhe atravessam, por vezes, o mais vivo das entranhas 
e do coração, de tal sorte que não sabe mais o que há nem o que quer.45

Desatinada	ferida,	destinada	ferida,	deleite	de	uma	seta	inflamada:	

Estando assim, a alma a buscar a deus, sente-se, com deleite gran-
díssimo e muito suave, quase desfalecer completamente, numa es-
pécie de desmaio. Vê que lhe vão faltando o fôlego e todas as forças 
corporais, de modo que nem as mãos pode menear, a não ser a muito 
custo. Os olhos se lhe cerram involuntariamente, ou, se os conserva 
abertos, nada enxerga; se lê, não acerta com as letras, nem quase atina 
em reconhecê-las; vê os caracteres, mas, como o entendimento não 
ajudam não consegue ler, ainda que queira. Ouve, mas não entende o 
que ouve; de modo que os sentidos de nada lhe servem, senão para 
a não deixarem totalmente a seu prazer e, assim, a estorvarem. falar 
é impossível: não atina com uma só palavra e ainda que atinasse, não 
teria alento para a pronunciar, porque toda a força exterior se perde e 

43 SEnRA, 1983, p. 62.
44 CERTEAU, 2015, p. 301-302.
45 JESUS, 1961, p. 231. 
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se concentra nas da alma, que aumentam para ela melhor gozar de 
sua glória. O deleite exterior que se sente é grande e bem manifesto.46

O corpo: provação de um tal gozo. As mãos, os olhos, os ouvidos, a língua, 
a leitura: apenas o reconhecimento das letras. E o testemunho de um tal 
desatino, para melhor gozar. Caminho de um tal destino. A ausência que 
toma corpo no corpo que atravessa: o gozo a mais que do corpo toma pá-
gina e mármore. Para os leitores, para os que o veem e ouvem, o deleite 
do exterior que avança como seta e transpassa, rompendo as energias 
volitivas, o coração amante, que queda amado: 

O	corpo	fica	despedaçado,	 incapaz	de	menear	os	pés	e	os	braços;	
se está de pé, cai assentado como um objeto inanimado. nem pode 
o peito respirar à vontade; só dá uns gemidos, baixinhos pela falta de 
forças, mas bem altos pelo sentimento.

Aprouve ao Senhor favorecer-me algumas vezes com esta visão. Via 
um anjo perto de mim, [...] sob forma corporal. [...] não era grande, 
senão pequeno, formosíssimo, o rosto tão incendido que deveria ser 
dos anjos que servem muito próximo de deus [...]. Via-lhe nas mãos um 
comprido dardo de ouro, e na ponta de ferro julguei haver um pouco de 
fogo. Parecia-me meter-mo pelo coração algumas vezes, de modo que 
me chegava às entranhas. Ao tirá-lo, tinha eu a impressão de que as 
levava consigo, deixando-me toda abrasada em grande amor de deus. 
Era tão intensa a dor, que me fazia dar os gemidos de que falei; e tão 
excessiva suavidade vem gerada que não se deseja que se tire, nem 
se contenta a alma com menos do que com deus. não é dor corporal 
senão espiritual, ainda que o corpo não deixe de ter sua parte, e até 
bem grande. É um trato de amor tão suave entre a alma e deus, que 
suplico à sua Bondade o dê a provar a quem pensar que minto. Os dias 
em que recebia esta graça, andava como fora de mim, quisera não ver, 
nem	falar,	senão	ficar	abraçada	com	a	minha	pena,	que	era	pra	mim	
maior glória de todas as grandezas criadas.47 

46 JESUS, 1961, p. 134-135.
47 J;ESUS, 1961, p. 232-233.
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A partir daqui, “não há ocasião de haver mágoa nem de padecer, porque 
logo vem o gozar”.48 Repetidas vezes, ele avança: as ondas, pulsações de 
um gozo sem nome. gozo de deus imiscuído com a fraqueza das forças 
e com o excesso de sentimento: a mais, além. Abrasada amada, corpo 
resplendente, o exterior que dá contentamento. 

Poucas palavras para dizer o texto: o que se passa pela vida, na via do 
excesso que se diz por via da falta – de linguagem, ancoragem do desejo 
– e que encontra lugar no texto que o conta, entre dedos, como um rosário 
de acontecimentos. 

Uma pena para perfazer o caminho entre o coração vazado e a mão: 
escavar no lugar ermo do corpo, com as mãos postas rentes ao coração: 
texto, o corpo te reza.
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reSuMo
A arte, a psicanálise e a arquitetura se cruzam em uma 
análise crítica do cotidiano urbano, no intuito de situar os 
efeitos materiais da modernidade que incidem nos sujeitos 
que habitam as grandes cidades na contemporaneidade. Este 
texto alinhava referências fragmentárias de campos de estudo 
diferentes em um só texto-mosaico que analisa criticamente 
a cidade. na arte, aborda-se a experiência surrealista de um 
século atrás e sua potência disruptiva, que prevalece até os 
dias de hoje. na psicanálise, a experiência das caminhadas de 
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Sigmund freud por Roma é essencial para o desenvolvimento do conceito de incons-
ciente. no campo da arquitetura contemporânea, discute-se, a partir dos escritos de 
Stefano Boeri, as possibilidades trazidas pelas novas tecnologias de registro e pelas 
ferramentas imagéticas de comunicação da realidade espacial e como, atualmente, 
elas são capazes de reorientar nossa experiência do real. Ao tatear aquilo que do 
cotidiano resta inapreensível, que escapa à sistematização e à tradição acadêmica das 
artes, ao racionalismo moderno e às determinações ditadas pelas novas tecnologias, 
localizamos, nas margens da cidade e da consciência, a incerteza que se sobrepõe 
à experiência subjetiva do espaço urbano.

PAlAVrAS-cHAVe
Arquitetura; Cidade; Surrealismo; Cotidiano; inconsciente.

ABSTRACT
Art, Psychoanalysis and Architecture intersect in a critical analysis of urban daily life, 
in order to situate the material effects of modernity that affect the subjects that inhabit 
large cities in contemporary times. This text binds fragmentary references from different 
fields of study in a single mosaic-text that critically analyzes the city. From the Art field, 
we approach the surrealist practices from a century ago and their disruptive power that 
still prevails today. From Psychoanalysis, the experience of Sigmund Freud’s walks 
through Rome is essential for the development of the concept of the unconscious. From 
the contemporary theory of Architecture, we discuss, based on Stefano Boeri’s writings, 
the possibilities brought by the new representation technologies and imagery tools for 
communicating spatial reality and how, today, they are able to reorient our experience of 
the real. By examining what remains inapprehensible in the urban everyday life, which 
escapes the systematization and academic tradition of the arts, the modern rationalism 
and the determinations of new technologies, we find on the diffuse boundaries of the 
city and of the conscience the uncertainty that overlaps the subjective experience of 
urban space.

KEYWORDS
Architecture; City; Surrealism; Everyday Life; Unconscious.

Parte 1: A arte encontra e narra o desconhecido, aos pedaços

desde o advento da modernidade, o campo das artes se manifesta por 
meio de experiências de dessacralização que buscam trazer a dimensão 
da	busca	de	significado	para	o	nível	banal	da	vida.	Desde	o	século	XIX,	
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as cidades que passam por processos de industrialização experimentam 
mudanças	materiais	significativas	que	afetam	os	modos	de	vida	de	seus	
habitantes. A experiência de formação do sujeito passa, então, a ter como 
suporte a condição urbana de viver. Ao experimentar o cotidiano que se 
apresenta como algo novo, as produções e as intervenções artísticas se 
ampliam nas cidades. A prática do caminhar que se abre ao encontro do 
desconhecido e da estranheza serviu de base para os movimentos artís-
ticos de vanguarda nas primeiras décadas do século XX. As manifesta-
ções artísticas de vanguarda permitem o transporte estético para outras 
dimensões da mente humana, livres das amarras socioculturais de lógica 
e de racionalidade. Assim, tanto a produção quanto a recepção das obras 
de arte, a partir da modernidade, se abrem aos desejos, aos afetos e aos 
sonhos de uma outra realidade possível.

A experiência estética surrealista destaca o caráter revolucionário da esfera 
cotidiana, pois são os elementos banais da vida que servem de base para 
a	atualização	dos	significados	e	das	possibilidades	do	momento	atual,	e	
que se abrem para sua reinvenção. O espaço serviu de estímulo para as 
deambulações surrealistas, caminhadas sem percurso ou objetivo deter-
minado, um acaso que passa por lugares desabitados, as quais seriam 
uma ação capaz de traduzir a experimentação física espacial para mapas 
de territórios mentais e, assim, combinar as “ruas materiais” com as “ruas 
espirituais” a serem exploradas por meio do inconsciente. Com a prática 
do caminhar sem rumo por lugares e percursos ordinários, entendeu-se a 
importância de se realizar a ação estética sobre o espaço cotidiano.2 Os 
surrealistas	fizeram	inúmeras	visitas	a	bairros	e	parques	periféricos	de	Paris	
como parte importante do processo de crítica à modernidade. Os participan-
tes das deambulações exploravam as fronteiras do inconsciente enquanto 
percorriam os limites físicos da cidade, pois as margens reagiam aos 
estímulos da modernização de maneira bem diferente do centro burguês 
da cidade moderna. Ao ocupar as zonas urbanas marginais, expandiam 
também os territórios da mente. Para o movimento surrealista, a margem 

2 JACQUES, 2014.
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se revelou como zona em que as ações se dão de maneira espontânea, 
longe da atenção essencial que o centro formal da cidade recebe, e foi 
isso que permitiu que ali acontecessem passeios, encontros, trouvailles 
(encontros de objetos inesperados) e jogos coletivos.3

O surrealismo foi criado em Paris, em 1924, com a publicação do Manifesto 
surrealista, de André Breton,4 que dizia que o surrealismo não era apenas 
um movimento artístico, mas sim um modo de pensar e transformar a 
existência. A atividade surrealista tem um efeito direto sobre a vida, pois 
converge aquilo que é imaginado àquilo que é vivido ou ao que poderia 
ser a vida real. desse modo, a arte surrealista é representativa de uma 
realidade futura desejada. Ela aspira à transformação e nega a limitação da 
liberdade. nota-se que não há conforto no surrealismo: o mundo percebido 
é coletivo e corpóreo, por isso ele causa estranheza. “não vamos econo-
mizar palavras: o maravilhoso é sempre belo, qualquer coisa maravilhosa 
é bela, de fato, somente o maravilhoso é belo”.5 no primeiro Manifesto 
surrealista, Breton vai à defesa do aspecto maravilhoso da sobrerrealidade, 
que é sempre bela, pois deriva da experiência estética do sublime, de uma 
“inquietude humana incurável”.6 

michael Löwy7	afirma	que	a	subversão	radical	do	surrealismo	não	pode	ser	
separada das imagens surrealistas, que são, por excelência, a expressão 
do “inquietante” [Unheimliche] freudiano. O mundo para os surrealistas é 
tanto espaço de imagem quanto espaço de corpo. Ou seja, o surrealismo 
deve	ser	analisado	não	só	a	partir	de	sua	forma	materializada	fixa,	da	obra	
de	arte	finalizada,	mas	também	no	movimento	interno,	na	atitude	psíquica	
que reinterpreta e se sobrepõe à realidade. desse modo, seria possível 
fazer uma experiência surrealista em qualquer obra, em qualquer lugar e 
em qualquer tempo.8

3 CARERi, 2013.
4 BRETOn, 1969.
5 BRETOn, 1969, p. 14, tradução nossa.
6 BRETOn, 1969, p. 16.
7 LÖWY, 2018.
8 SÁ; VELLOSO; gRiLLO, 2010.
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O surrealismo estrutura sua estratégia crítica através da percepção da 
modernidade, que se dá por meio de imagens não racionalizadas arremes-
sadas na vanguarda do tempo vivido no presente. O movimento artístico 
parte da concepção livre que usa referências que oscilam entre o real, a 
memória e o imaginário, o consciente e o inconsciente, o centro e a margem 
do pensamento e da cidade. A partir da potência crítica do fragmento que 
se projeta à frente de seu tempo, há um deslocamento referencial da obra 
que aponta possibilidades que não são materializadas no real e apontam 
para a transformação da narrativa histórica. As imagens em fragmento 
são uma crítica à ausência e à limitação do tempo, assim, o surrealismo é 
vanguarda	por	entrar	em	conflito	com	o	próprio	presente.

Parte 2: o inconsciente está no emaranhado urbano

É interessante notar que freud se valeu da experiência urbana para ela-
borar o conceito de inconsciente. O texto O mal-estar na civilização9 faz 
contribuições importantes para a discussão sobre a atualização do espaço 
a partir de experiências subjetivas. freud10se serviu das ruínas de Roma 
para evocar a relação humana com as lembranças que nos constituem. 
Para a psicanálise, as memórias de uma vida coabitam o inconsciente, sem 
que novas experiências exijam o apagamento das mais antigas. Porém, na 
cidade, o autor destaca que percebemos somente vestígios do passado, o 
que	denota	um	conflito	entre	os	diversos	tempos	que	atravessam	o	espaço.

não acompanharemos mais as mudanças sofridas pela cidade. Per-
guntemo-nos agora o que um visitante da Roma atual, munido dos mais 
completos	conhecimentos	históricos	e	topográficos,	ainda	encontraria	
desses velhos estágios. […] das construções que um dia ocuparam 
essa moldura ele achará, quando muito, vestígios, pois elas não mais 
existem. O melhor conhecimento da Roma republicana lhe permitiria, 
no máximo, indicar onde se localizavam o templo e os edifícios públicos 
da época. nesses lugares há ruínas atualmente, não das construções 

9 fREUd, [1930] 2010.
10 fREUd, [1930] 2010.
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mesmas, porém, e sim de restaurações de épocas posteriores, feitas 
após incêndios e destruições. não é preciso dizer que esses resíduos 
todos da antiga Roma se acham dispersos no emaranhado de uma 
metrópole surgida nos últimos séculos, a partir da Renascença. Segu-
ramente, ainda muita coisa antiga se acha enterrada no solo da cidade 
ou sob as construções modernas.11

Ao apresentar brevemente as fases da Roma Antiga, indaga-se sobre o 
que seria possível reconstituir de sua história a partir dos vestígios encon-
trados e de um conhecimento histórico formal sobre o passado da cidade. 
Contudo,	aponta	a	insuficiência	desse	esforço,	visto	que	não	apenas	ruínas	
permanecem como materialidade passada, mas também demolições e 
reconstruções feitas após incêndios e outras interferências destruidoras, 
apontando que na cidade incluem-se perdas que colocam em xeque a 
possibilidade de uma conservação de um passado a ser plenamente evo-
cado ou reconstituído. na cidade, considerada materialmente, as ruínas 
e as demolições precisam dar lugar às novas construções, não havendo 
sobreposição possível de dois corpos diferentes no mesmo espaço ao 
mesmo tempo. no espaço, o antigo só poderia conviver com o novo a 
partir de seus vestígios e resíduos. Já na vida psíquica, freud insiste que 
o novo e o velho vivem lado a lado, ainda que passem pela interferência 
do recalque. 

Podemos extrair algumas orientações freudianas para olhar as cidades a 
partir da psicanálise. A metrópole, para freud, surge como um emaranhado, 
palavra	cujo	significado	remete	àquilo	que	não	se	apresenta	com	clareza,	
que é complicado, intricado. nesse emaranhado, as ruínas evidenciam 
pedaços de um caminho do qual não podemos tudo saber, mas que nos 
interrogam sob a forma de um resíduo, elemento que, de acordo com a 
epistemologia racional moderna, é tomado como digno de ser eliminado da 
paisagem por meios técnicos e estéticos. O inconsciente, por sua vez, não 
é espacializável. nele o atemporal se revela ao lado da não contradição e, 

11 fREUd, [1930] 2010, n/p.
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assim, as construções antigas convivem com o mais recente, não havendo 
uma cronologia que preserve uma distância ao tempo. 

Para freud,12 a primeira noção de limite se desenha no sujeito como fron-
teira do próprio corpo, em um esforço inconsciente de se distanciar daquilo 
que pode vir a ser uma fonte de mal-estar. Aquilo que é desconhecido é 
uma possível ameaça, possível fonte sofrimento e deve ser mantido fora. 
Essa seria a primeira versão de mundo do sujeito, um mundo de mal-estar. 
Pelos limites do corpo, separa-se o mundo externo de si. A fronteira se 
estabelece de imediato como constitutivo do sentimento de Eu, indicando 
a necessidade de certa separação, no intuito de possibilitar a delimitação 
de um Eu diante de um mundo ameaçador.

Parte 3: a cidade vista de cima não é como se esperava que 
ela fosse

Testemunhamos e vivenciamos uma fragmentação crescente dos territórios 
dentro de uma mesma cidade, culminando em um espaço urbano pouco 
articulado e não delimitado, marcado por uma crescente criação de arqui-
pélagos que não se comunicam entre si.13 Essas mudanças muitas vezes 
restam irrepresentáveis, invisíveis, sendo “familiares e ao mesmo tempo 
perturbadoras”,14 como já nos alertara freud15 em relação ao conceito 
de inquietante. A cidade, no entanto, não é sujeito, mas nos confronta 
materialidades e situações íntimas às quais somos sujeitados e das quais 
somos sujeitos.

nesta última parte do artigo, analisamos os efeitos dessa cidade incerta, 
difusa e solitária que incide e conforma as subjetividades contemporâneas. 
Entretanto, não interessa aqui enumerar efeitos, mas aproximar, como em 
um mosaico, os modos singulares de habitar a cidade. O arquiteto e urba-

12 fREUd, [1930] 2010.
13 BOERi, 2010.
14 BOERi, 2010, p. 200, tradução nossa.
15 fREUd, 2010.
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nista italiano Stefano Boeri16 contribui nesse tema. Ele descreve e analisa 
mudanças recentes na organização dos territórios nas grandes cidades 
do	século	XXI,	bem	como	nas	dificuldades	encontradas	para	representar	
simbolicamente tais mudanças a partir do uso de novas ferramentas e dos 
avanços técnicos e tecnológicos, que se desenvolvem aceleradamente 
desde o século XiX e, digitalmente, desde o século XX. 

notadamente, Boeri situa a imagem de satélite como um trauma epistemoló-
gico no que se refere às possibilidades de representação e reconhecimento 
do espaço em que se vive, fazendo cair por terra os binômios que até então 
estruturavam as cidades: centro/periferia, dentro/fora, cidade/campo, etc. 
face à impotência que se instalou frente aos pesquisadores do território, 
a saída comumente encontrada é admitir “a natureza caótica do território e 
sua impossibilidade de construir qualquer tipo de representação global”.17 
Assim, novos termos são criados para olhar essa entidade caótica, sem 
pretender necessariamente explicá-la: cidade difusa, nebulosa urbana, 
entre outros. A crise do vocabulário representativo do espaço urbano é seu 
ponto de partida para defender que o modo como olhamos e observamos 
a cidade está desgastado. 

Se nosso próprio corpo não encontra condições de perceber o espaço ao 
redor, que se organiza da maneira mais familiar possível, de maneira que 
coincida com as evidências imagéticas geradas pelas novas tecnologias, 
em constante transformação, a cidade não pode mais ser considerada uma 
resposta a uma ansiedade de dar contorno formal e objetivo aos desejos. 
A cidade deixa de ser uma resposta e passa a ser uma pergunta, aberta 
ao desconhecido, pois ela é produzida a partir de desencontros. Ela é uma 
fuga das possibilidades de sistematização.

O autor chama atenção para o que mudou nas paisagens urbanas de 
influência	modernista	europeia	nas	últimas	décadas,	destacando	que,	ao	
contrário do que se esperava, não se tratava de grandes construções e 

16 BOERi, 2010.
17 BOERi, 2010, p. 180, tradução nossa.
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modificações	em	bairros	inteiros,	grandes	vias	e	ferrovias,	mas	o	oposto.	
Trata-se de uma constelação de construções solitárias, que expressam 
fragmentos de nossa sociedade. Caracterizar os novos territórios como 
‘caóticos’ reforçaria um modo de olhar zenital, que não dá mais conta de 
pensar o urbano com as mesmas referências imagéticas e narrativas de 
outrora, que ignoram tanto a tenacidade dos códigos locais quanto as 
possibilidades digitais de representação e atualização, ao pretender uma 
suposta distância do território como melhor maneira de interpretá-lo. 

O corpo na cidade tem suas possibilidades de percepção e presença am-
pliados pelas novas ferramentas de representação visualização nos múlti-
plos territórios urbanos, que se apresentam os novos modos de habitar, de 
se relacionar e deslocar. Os modos de produção coletiva e planejamento 
urbano são inseparáveis da experiência cotidiano dos encontros e desen-
contros estéticos e narrativos. Ao observar mais atentamente as cidades 
difusas, tem-se “[...] um pulular de relações locais que se constituem e 
desarmam”18	em	um	movimento	de	redefinição	contínua.

A cidade não existe sem o corpo e sem aquilo que nele pulsa como gozo, 
que produz e que se choca com as estruturas urbanas, gozo que habita o 
cotidiano e o fragmenta. E, no mesmo movimento em que nossos modos 
de gozo constituem nossas margens, trata-se sempre de um gozo marginal 
e singular, passando por fora de qualquer tentativa de decifração. Esse fato 
nos exige novas formas de olhar, pensar e viver o espaço contemporâneo. 
As incertezas diante do desconhecido operam uma outra mudança, agora 
no estatuto de cidadão. Se antes a cidadania estava ligada ao entorno do 
local de residência, hoje esse estatuto está marcado “[...] pela montagem 
de lugares que compõem nossa errática experiência cotidiana de territó-
rio”,19 introduzindo franjas de percepção do espaço urbano. Outro mosaico 
que se abre no momento em que para cada espaço há diversos modos 
de gozo veiculados. não há uma interpretação que possa designar pre-

18 BOERi, 2010, p. 188, tradução nossa.
19 BOERi, 2010, p. 191, tradução nossa.
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viamente seu uso. Vivemos em uma “nebulosa indistinta”, com margens e 
fronteiras borradas, superpostas, atravessadas. Logo, se a sintaxe não é 
mais reconhecível, ela tampouco pode ser homogênea. nesse sentido, a 
falta de certeza na continuidade e no progresso linear deve passar a ser 
uma prerrogativa dos modos de perceber e produzir os espaços urbanos 
na contemporaneidade.

A conclusão é um mosaico de perspectivas fragmentárias

O sujeito retoma o território como algo a ser sempre construído, nunca 
garantido, ao se deparar com a queda das referências racionalistas de 
representação de planejamento, gestão e controle das cidades. A nova 
configuração	desafia	os	modos	tradicionais	e	sua	perspectiva	funcionalista	
e normativa do planejamento urbano. Os planos não alcançam a nova 
dinâmica urbana que se apresenta, pois ela desconsidera as relações 
que se estabelecem entre os pedaços e os restos, e existe na experiência 
cotidiana.

nas cidades contemporâneas, não há completude, as relações não são to-
talitárias, as cidades não são uma soma de seus fragmentos, mas, somente 
a	partir	deles,	poderemos	identificá-las	e	dar-lhes	forma.	Verificamos	que	
na cidade contemporânea não se trata mais de cartografar as margens 
espaciais, mas de percebê-las como algo que escapa. A experiência das 
vanguardas de arte nos mostram, há mais de um século, que o inquietante 
é ineliminável e que, portanto, melhor seria tomar consciência e fazer o 
esforço	de	narrá-lo	e	continuamente	ressignificá-lo	para	que,	a	partir	dele,	
sejam propostas transformações cotidianas. 

A totalidade ideal e bela, tão preciosa ao pensamento moderno, pois é 
construída a partir de um imaginário racionalista, se desvela como ilusão 
na contemporaneidade. As três experiências e teorias analisadas aqui 
se localizam à margem do tempo em que se inscrevem e apontam para 
novas perspectivas que levem em consideração o aspecto fragmentário 
das novas cidades. A cidade espelha a ruidosa relação do sujeito com o 
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corpo, pois no fragmento urbano percebemos pedaço e resto através de 
seus furos, suas sobreposições e suas indistinções. Assim, a cidade está 
naquilo que suas evidências guardam de incompleto, de inconcluso. O 
cotidiano na cidade é ruína, imagem, narrativas cotidianas e contingentes. 
A cidade não é mais uma certeza.
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RESUMO

No mundo contemporâneo, notam-se a banalização dos 
diagnósticos psiquiátricos e o crescente consumo de psi-
cofármacos como respostas para o sofrimento. Frente ao 
mal-estar, comum na vida em civilização e na relação com 
o outro, o sujeito não encontra lugar para o sofrimento e 
busca tamponá-lo. A psicanálise, na contramão da ciência, 
pressupõe um sujeito da falta e do desejo, que se faz através 
da linguagem, e, portanto, aposta na singularidade de um 
tratamento para o sofrimento psíquico.
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ABSTRACT

In today’s world, one can notice the trivialization of psychiatric 

diagnoses and the increase in the consumption of psychiatric 

medications as answers to suffering. When facing discontent, 
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common in a life in civilization and in the relationship with the other, the subject does not 

find a place for suffering and tries to buffer it. Psychoanalysis, differently from Science, 

presupposes a subject of lack and desire who is made through language and, therefore, 

focuses on the singularity of a treatment for psychiatric suffering.

KEYWORDS

Psychoanalysis; Suffering; Discontent; Medicalization; Psychiatric medication.

Drogar-se, legalmente, 

é uma marca de nossa época. 

bRUM, 2013.

Introdução

O mal-estar, inerente à vida em sociedade, é vivenciado com dificuldade 
no mundo contemporâneo, mundo regido por promessas de satisfação 
imediata e felicidade plena. Não há lugar para o sofrimento. Não se pode 
se sentir triste, incomodado, inseguro ou angustiado, sem que isso seja 
patologizado e, consequentemente, medicalizado. O último Manual Diag-
nóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM V)1 colaborou para que 
diversos sofrimentos psíquicos sejam classificados como uma doença a 
ser tratada.  
Aprendemos com Freud,2 em O mal-estar na cultura, que a vida em civiliza-
ção é repleta de mal-estar e que os indivíduos estão desamparados e sem 
garantias. Para Freud, a dor de existir diz respeito à própria constituição do 
sujeito enquanto ser falante, enquanto ser na cultura. A partir do momento 
em que o indivíduo é banhado pela linguagem, inscrito no campo simbólico, 
nada mais é programado, previsível ou generalizável. O que emerge é a 
dimensão do desejo,3 e isso não se dá sem perdas, sem mal-estar. Embora 

1 American Psychiatry Association, 2013.
2 FREUD, (1930) 2020.
3 NOGUEIRA; bARbOSA, 2011.
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essas questões sejam atemporais, as saídas atualmente utilizadas para 
as vivências humanas são massificadoras e não incluem a dimensão da 
falta na relação do sujeito com o social.

Impedido de conviver com a falta – e suas nuances como a diferença, a 
dúvida e a angústia, o homem contemporâneo, “amante da razão e da su-
posta perfeição”,4 cai na armadilha ilusória de soluções rápidas e indolores 
para curar seu mal de existir. O mal-estar é, a todo momento, negado e 
combatido. Frente a tal impasse, a resposta imediatista da indústria farma-
cológica surge, muitas vezes, como a única saída possível. 

Jerusalinsky e Fendrik5 defendem que a reação mais corriqueira ao sofri-
mento é a inclinação pela sua imediata supressão e que isso ajuda a ga-
rantir o êxito de uma psiquiatria munida de um arsenal de antidepressivos, 
ansiolíticos, antipsicóticos.

É importante pontuar que o crescimento acelerado da indústria farmacêuti-
ca comprova o aumento exacerbado do consumo. Estaríamos mesmo tão 
adoecidos psiquicamente à proporção que as indústrias avançam?

Pesquisas mostram que a produção de medicamentos é o segundo setor 
mais rentável do mundo e o segundo em concentração de capital, competin-
do apenas com os grandes bancos internacionais. Entre os medicamentos, 
situam-se no topo da pirâmide os psicofármacos, aliados à multiplicação de 
diagnósticos e ao aparecimento constante de novas síndromes no campo 
da psiquiatria contemporânea. Os antidepressivos detêm o terceiro lugar 
entre os fármacos mais vendidos no mundo.6

A partir dessas considerações, o intuito desta discussão teórica é trazer 
à luz reflexões sobre o modo como o sujeito se posiciona frente ao seu 
mal-estar diante da promessa de supressão do sofrimento através de um 

4 NOGUEIRA; bARbOSA, 2011, p. 164.
5 JERUSALINSKY; FENDRIK, 2011.
6 MACHADO; FERREIRA, 2014.
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comprimido. Trata-se não de uma ‘caça às bruxas’ em relação aos psico-
trópicos, mas de uma crítica a seu uso indiscriminado. Não se trata também 
de negar ou diminuir o saber médico, mas de questionar a hegemonia de 
sua prática contemporânea balizada pelos diagnósticos do DSM-V. 

São inquestionáveis os progressos da ciência e o bem-estar que os me-
dicamentos podem trazer à humanidade. No entanto, não se pode ignorar 
que a medicação atua no sintoma e que o sintoma diz algo do sujeito, que 
precisa ser escutado e não anulado.

Dessa forma, frente aos desafios que se impõem em nossa contempora-
neidade, nos questionamos: há lugar para o desejo no mundo dominado 
pela psicofarmacologia?

O sujeito e seu desejo

Na obra freudiana, o desejo [Wunsch] representa o retorno a traços mnê-
micos de satisfações pulsionais. Como exemplo, Freud aponta o sonho 
como uma realização alucinatória de um desejo inconsciente. Desejar é, 
portanto, procurar a identidade de percepção que permitiu, num tempo 
primitivo, a satisfação.7

De acordo com Lacan,8 a referência a essa primeira satisfação é mítica. O 
desejo lacaniano [désir] só é possível através do reconhecimento da falta. 
Segundo Lacan,9 no artigo Subversão do sujeito e dialética do desejo no 
inconsciente freudiano, a dimensão do desejo aparece ligada a uma falta 
que não pode ser preenchida por nenhum objeto real.

Na relação com o outro, há algo que se perde, há algo que não nos satisfaz 
e é justamente a partir desse mal-estar que podemos nos mover. O desejo 
é, de estrutura, desejo de outra coisa, indefinidamente. Ele faz limite ao 

7 KAUFMANN, 1996.
8 LACAN, (1960) 1998.
9 LACAN, (1960) 1998.
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gozo, pois diferente deste, o desejo pressupõe o Outro, “o desejo do ho-
mem é o desejo do Outro”, conforme consta no Seminário 11: Os quatro 
conceitos fundamentais da psicanálise.10

Machado11  pontua que as relações do gozo com o significante são muito 
diferentes da relação do desejo com o significante.  Enquanto o desejo 
está ligado à cadeia significante, onde faz trocas e onde é mais móvel, 
mais plástico, mais deslizante, as relações do gozo com o significante são 
relações de exclusão. O gozo tem que ser recusado para que se possa 
desejar e para que o desejo vigore como lei.

No discurso científico, alinhado ao discurso capitalista, não há espaço 
para o desejo operar.  A psiquiatria atual propicia uma ilusão de controle 
do próprio sujeito sobre seu mal-estar. À psiquiatrização das vivências do 
sujeito também corresponde a tentativa farmacêutica de psicofarmacolo-
gizar a própria vida, o que nos mostra que todo ato de vida de um sujeito 
é possível de ser medicado ou medicalizado.12

É importante diferenciar os conceitos de “medicalização” e “medicamen-
talização”. Segundo o Ministério da Saúde,13 a “medicalização” envolve 
processos mais vastos que não se limitam apenas ao produto medicamento 
e possui uma lógica mais sutil e perversa de controle da vida das pessoas 
e da sociedade. Já o termo “medicamentalização” se refere ao uso de 
medicamentos em situações que, anteriormente, não eram consideradas 
problemas médicos e, consequentemente, não havia um tratamento farma-
cológico para tal. Portanto, a medicamentalização pode ser considerada 
uma das consequências da medicalização.

Na obra A querela dos diagnósticos, Zarifian14 discute sobre os diagnósticos 
na psiquiatria e questiona:

10 LACAN, (1964) 1988, p. 111.
11 MACHADO, 1998.
12 SPERANZA, 2011.
13 bRASIL, 2018.
14 ZARIFIAN, 1989.
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Partindo de uma modificação comportamental sintomática, individua-
lizam-se classes terapêuticas quase ‘etiológicas’ e imobiliza-se a no-
sologia em três grandes categorias de diagnóstico. [...] Fabricou-se um 
molde, e os ‘novos’ psicotrópicos são os que entram no molde. Fica-se 
condenado a repetir indefinidamente o modelo. O diagnóstico é agora 
definido pelo tratamento que lhe é aplicado. A psicofarmacologia certa-
mente teve consequências perversas sobre a nosologia psiquiátrica.15

Assim, observa-se que o discurso médico atual se constitui como “uma 
nova moral corpórea que tampona as impossibilidades próprias da subjeti-
vidade humana com promessas ingênuas de ‘felicidade farmacológica’ ou 
cirúrgica”.16 Um dos efeitos possíveis da medicamentalização apressada 
e desregrada observada na clínica é o agravamento dos quadros clínicos 
decorrente do apagamento do sujeito e da sua responsabilidade subjetiva 
com seu sofrimento, com sua queixa.  

Na pressa em eliminar os sintomas, o desejo e seu inconsciente não en-
contram lugar de escuta. Logo, o sujeito fica impossibilitado de se interrogar 
sobre seu sintoma: sua função, sua dificuldade de perdê-lo e o gozo que 
o próprio sintoma envolve.

A posição da psicanálise

Onde há mal-estar, há sujeito. É esse o objeto da psicanálise. Enquanto 
a medicação o silencia, faz desaparecer seu sintoma, a psicanálise pres-
supõe um sujeito da falta e do desejo, que se faz através da linguagem, 
portanto aposta na singularidade de um tratamento para o sofrimento 
psíquico. 

Através da associação livre, sua regra fundamental, na análise o sujeito é 
convidado a falar de si, seus modos de gozo, sua relação com a falta e a 
encontrar saídas, que são sempre muito próprias, singulares.

15 ZARIFIAN, 1989, p. 50.
16 DANZIATO; SOUZA, 2016, p. 176.
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O que uma análise pode fazer é insistir no inconsciente para se fazer uma 
produção que toca no ponto enigmático do campo do Outro. A função do 
analista é fazer surgir algo desse vazio. Alguma borda deve ser feita para 
extrair dessa satisfação exigente algum apaziguamento. 

O caminho oferecido na análise é oposto ao caminho do gozo, na medida 
em que poderemos levar o sujeito a se deparar com o desejo, sempre 
insatisfeito. Não cabe à psicanálise moralizar ou regular a maneira de go-
zar. À psicanálise cabe causar desejo e circunscrever o gozo.17 Ao retirar 
o foco do sintoma, ao desconstruir as nomeações prontas que não são do 
sujeito, mas de um outro detentor do saber sobre ele, é possível investir 
no saber do sujeito, no acesso à verdade subjetiva. 

Para Machado e Ferreira,18 o trabalho da psicanálise é singularizar o so-
frimento psíquico. O desejo e a pulsão, que marcam o sujeito com uma 
insatisfação radical, colocam em cena a dimensão do impossível, sendo 
essa a vertente que a psicanálise oferece. A via do compromisso com o 
desejo é a única via não alienada de produção de sentidos para a vida, 
ou seja, a única cuja escolha não serve a um suposto desígnio do Outro.19

Jerusalinsky20 reforça a importância da psicanálise na atualidade, que 
continua se empenhando em levar o sujeito a reconhecer seu próprio saber 
inconsciente acerca do que o atinge, pois o inconsciente está estruturado 
como uma linguagem que deve ser decifrada.

Considerações finais

A patologização do sofrimento e a oferta crescente de psicotrópicos culmi-
nam na ilusão de que o mal-estar da vida humana se encarna em doenças 
a serem eliminadas via medicamentos.  A psicanálise, na contramão do 

17 MACHADO, 1998.
18 MACHADO; FERREIRA, 2014.
19 KHEL, 2015.
20 JERUSALINSKY, 2011.



Há lugar para o desejo no mundo ...  Questões contemporâneas 255

discurso científico e de suas das fórmulas mágicas, não oferece a promessa 
de eliminação do mal-estar. Ela não mascara o real, nem esconde a falta; 
ao contrário, através de sua ética – ética do bem-dizer – abre espaço para 
aquilo que é insuportável, indizível, impossível.

O trabalho analítico visa acolher o desamparo, oferecer sustentação para 
o mal-estar e abrir campo para o desejo. É preciso fazer circular a pala-
vra, permitir que significantes surjam e encontrem seu lugar na história 
do sujeito dividido.

Se a forma como cada um lida com sua falta, seu desejo e seus modos 
de gozo é singular, o tratamento também é singular. O tratamento via 
psicanálise é uma aposta de que há algo a fazer com o que atravessa o 
sujeito. É, definitivamente, uma aposta no desejo.
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RESUMO

Este artigo é um comentário sobre o filme To the bone, em 
que Ellen, a protagonista, sofre de um sintoma anoréxico que 
a leva a recusar o próprio corpo pulsional, com a consequente 
deserotização da própria imagem assexuada e desfalicizada.
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ABSTRACT

This work is a commentary on the film To the bone where 
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deserotization of her asexual and defalicized image.
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O filme To the bone é um exemplo bastante clarifi-
cador e expositivo da problemática relação com o 
alimento e suas possíveis caracterizações patológi-
cas, que podem chegar à recusa do corpo pulsional 
e, como última consequência, até a morte.

Em uma clínica para tratamentos, se cruzam os 
relatos de vida de seis jovens moças e um rapaz 
chamado Luke. Ele será um dos fatores que irão 
favorecer uma mudança no desenvolvimento sinto-
mático e gravemente patológico do percurso de vida 
de Ellen, a protagonista.
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O diretor da clínica marca reuniões com os familiares dos pacientes e, 
assim, se evidenciam na história de Ellen as graves carências afetivas. O 
pai nunca apareceu, a mãe vive com outra mulher e se mudou para outra 
cidade, e tanto ela quanto a madrasta de Ellen denotam na fala um forte 
egocentrismo. Parecem querer ocupar a cena, esquecendo a moça, à qual 
não é concedido o espaço da palavra. Ellen escuta e, frente à surdez do 
outro, acaba sussurrando “Sinto muito por ser um problema pra vocês, e 
não uma pessoa”.

Os familiares parecem estar preocupados mais com o aspecto físico e a 
magreza da moça do que com aquilo que ela sente e não consegue ver-
balizar. Porque a magreza, esta sim, é a face visível do problema em sua 
vertente provocatória e acusatória, pois denota a posição sintomática que 
Ellen ocupa na família. 

Os encontros com os familiares são um fracasso, e o diretor da clínica 
decide suspendê-los. Sem uma verbalização não é possível para Ellen um 
deslizamento na cadeia significante, na tentativa de responder ao enigma 
do lugar que ela ocupa no desejo do outro. 

Ellen tem uma irmã, Kelly, fruto do segundo casamento do pai, que empa-
tiza com ela, que tenta entendê-la, que lhe pergunta por que ela faz isso. 
Mas ao mesmo tempo, Kelly censura Ellen por não ter estado presente nos 
eventos mais importantes da vida dela, pois Ellen teve quatro internações 
e frequentemente estava fazendo tratamento.

Existe uma ligação afetiva entre as moças, mas Kelly ameaça cortá-la e fala 
para Ellen: “Se você morrer, eu te mato”. A luta de Ellen pela sobrevivência 
não pode acabar. Isso representaria para a irmã o desmoronamento de 
um Ideal do Eu, que pode sobreviver mesmo em circunstâncias adversas 
e escancararia para ela a realidade mais cruel que é comum a todo ser 
humano – a castração como dado fundante de cada estrutura, mesmo 
como quando na psicose dela se tenta fugir. 
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O diretor da clínica tem uma postura provocadora e desafiadora, e estimula 
Ellen a buscar novos caminhos identificatórios. Assim, propõe à moça a mu-
dança de nome e, frente aos impasses dela, assegura: “É só você querer”.

Um novo horizonte parece estar se abrindo para Ellen, que agora se chama 
Eli. Luke, o seu colega na clínica, se apaixona por ela e lhe pergunta: “Você 
sabe que é linda?”, pergunta à qual Eli não sabe responder. Luke também 
a convida para jantar fora e, antes disso, traz o biscoito preferido dela e a 
convida a colocá-lo na boca e manuseá-lo repetidamente com as mãos. 

Essa experiência tátil com o alimento, acompanhada pelo desejo do outro, 
a descolará um pouco da oralidade por ela renegada e irá lhe permitir 
usufruir do alimento, pois na sequência ela comprará o próprio biscoito e 
conseguirá comê-lo engolindo pequenos pedaços. 

Existe por parte de Luke um estímulo à busca fálica na oferta e na explica-
ção de como comer o biscoito fazendo-o deslizar nos lábios, talvez voltando 
a despertar a sexualidade que, bordejada pelo registro fálico, possa dar 
um contorno ao gozo, que frequentemente na anoréxica se transforma em 
gozo autístico, sem alteridade.

A anoréxica atua um processo de desfalicização do corpo, emagrecendo-o 
a ponto de cancelar nele os símbolos da feminilidade (seio, ciclo menstrual). 
Ela vive em um corpo assexuado, deserotizado.

Na clínica, um evento imprevisto faz vacilar a certeza das pacientes de 
serem incapazes de gerar um filho, pois uma delas, Megam, está grávida. 
A gravidez é vista a princípio pela moça como algo desestabilizante, algo 
que saiu do controle em uma realidade em que tudo é rigorosamente 
controlado. Sabe-se o valor calórico de cada alimento. Mas aos poucos, 
outra consideração prevalece, pois se considera que seria bom pensar em 
um outro também. Isso, inclusive, ajudaria a anoréxica a sair um pouco do 
egocentrismo no qual ela se fecha cultivando seu gozo autístico. 
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Algo não funciona e a puérpera, em um desesperador arrependimento 
de ter provocado crise de vômito, acaba perdendo também o bebê nesse 
processo expulsivo.

É provável que Megan não estivesse pronta para aceitar o processo de 
transformação do próprio corpo, que na gravidez passa inevitavelmente 
por mudanças corporais e ganho de peso. O possível caminho que estava 
se abrindo em direção ao outro é interrompido e, para sair do egocentris-
mo autorreferencial, Megam terá que traçar novas trilhas para que possa, 
enfim, fazer laço com o outro.

O real da morte que o aborto escancara remete os pacientes a outra 
morte, aquela do desejo do outro e pelo outro e da consistência sempre 
trêmula e precária das relações entre seres humanos, pois Eli comenta: 
“Quando dizem que te amam, amam a si mesmos, ou aquilo que podem 
pegar de você”. 

Isso se enquadra nos ideais dos pais proporcionando-lhe um possível 
resgate narcísico. Em Sobre o narcisismo: uma introdução, Freud1 afirma: 

[...] a imortalidade do ego, tão oprimida pela realidade [...] é alcançada 
por meio do refúgio na criança [...] o narcisismo dos pais renascido 
transformado em amor objetal, inequivocamente revela sua natureza 
anterior. 

Entretanto, a relação entre Eli e seu colega na clínica Luke se faz mais 
próxima, e ele tenta beijá-la. Eli aceita, mas de forma passiva e sem en-
volvimento. E quando ele se declara apaixonado, ela fica desconcertada. 
A anoréxica tem um defeito de inscrição simbólica: a ancoragem ao sig-
nificante fálico é fraca. Assim, as investidas de Luke não provocam em 
Eli um empuxo ao gozo sexual. Ao contrário, ela foge do desejo do outro 
manifestado em forma de erotismo e se afasta do rapaz.

1 FREUD, (1914) 1996. p. 98.
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Desconcertado, ao descobrir que o problema que tem no joelho e que 
interrompeu sua promissora carreira não irá sarar, Luke se declara mais 
uma vez a Eli: “Agora só tenho você”. Mas já intencionada a deixar a clíni-
ca, Eli se afasta e não encontra uma só palavra de despedida para Luke. 
Para Eli essa declaração é inquietante, pois reabre o enigma: o que eu 
sou no desejo do outro?

Ela foge do horror do saber sobre a inexistência da relação sexual, do 
buraco no real e da falta de garantia, mas busca uma resposta voltando às 
experiências primevas, a origem da relação com a mãe, uma mulher que 
admite que teve depressão pós-parto e que dava só alimento.

É devastador para a anoréxica, quando sua demanda de amor é confundida 
com a necessidade de nutrição (COSENZA, 2018).

Mas Eli encontra agora uma mãe diferente, disposta a aceitar o posicio-
namento subjetivo da filha, uma mãe que declara: “Se você quiser morrer, 
eu te respeito, mas eu te amo”. E se oferece para dar a mamadeira à filha.

Agora Eli percebe que há um lugar para ela no desejo do outro e se afasta 
para se encontrar. Sobe uma colina e se deita no chão. É um momento 
de profunda introspeção. E Eli atingida pelos raios de luz da lua, declara 
a sua aprovação falando: “Ok, tudo bem”. É o começo de uma mudança. 

Eli cai no sono. E no sonho Luke vai acordá-la e é ele que a convida a olhar 
para a imagem de um corpo emagrecido, até o osso, no qual ela parece 
se ver pela primeira vez. Nesse espelho imaginário proporcionado pela 
atividade onírica, Eli não reconhece mais um Eu Ideal, mas o Real do seu 
corpo esquelético, emaciado. Volta nessa imagem especular do corpo 
anoréxico, o Real do objeto olhar.

A angústia agora divide o sujeito. A imagem do corpo de Eli é egodistôni-
ca, não faz mais UM com seu ego autístico. Abre-se a possibilidade de o 
sintoma se tornar significante e, por isso, analisável. Assim, Eli volta para 
a clínica, desta vez sem ser levada pelo outro, mas seguindo o caminho 
do seu novo despertar. 
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Agora que o desejo da mãe primordial já foi resgatado, outros desejos serão 
acessíveis para Eli. E se abre um novo caminho trilhado pela reativação 
do real pulsional no corpo, possibilitando o advento de um novo sujeito.
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RESUMO

A proposta deste trabalho é refletir sobre a compulsão por 
procedimentos estéticos, um transtorno contemporâneo que 
pode ser relacionado como uma afecção narcísica, visto sob 
a ótica do desejo e do gozo. As hipóteses são levantadas a 
partir dos estudos freudianos sobre as pulsões sexuais e de 
autopreservação e sua relação com o narcisismo, e da apre-
sentação da segunda tópica, quando Freud traz a concepção 
psicanalítica do corpo. 
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ABSTRACT

The purpose of this work is to reflect on the addiction to 

aesthetic procedures, a contemporary disorder that can be 

described as a narcissistic condition, viewed through the optics 

of desire and pleasure. The hypotheses are formulated either 

from Freudian studies on sexual and self-preservation impulses 

and their relationship to narcissism, or from the presentation 

of the second topic, wherein Freud brings the psychoanalytic 

conception of the body.
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Vivemos uma época de culto ao corpo e à aparência. Nada contra a boa 
forma, a jovialidade, a beleza e os cuidados com o corpo, incluindo os 
procedimentos estéticos, invasivos ou não, que proporcionem conforto e 
bem-estar a quem se submete a eles. Atualmente estão disponíveis as 
mais diversas tecnologias, além de bons profissionais, para atender a todo 
o tipo de demanda nesta área. basta ter dinheiro para pagar. A questão é 
quando a pessoa extrapola, e depois de dezenas de intervenções, torna-se 
irreconhecível, às vezes deformada, e, ainda assim, não para. 

Os procedimentos reconstrutores ou mesmo estéticos pontuais, realiza-
dos com o objetivo de livrar a pessoa de algo na aparência física que a 
incomode podem proporcionar prazer, se forem bem-sucedidos, é claro. 
Podem ser saudáveis e contribuir para a pessoa tocar a vida satisfeita por 
ter resolvido a questão. Mas aqui quero abordar a busca inatingível do 
corpo perfeito, do rosto perfeito, da juventude eterna. Para a medicina, o 
nome é transtorno dismórfico corporal, uma condição psicológica que se 
caracteriza pela preocupação sem controle com a aparência. 

A reflexão é sobre o que move o ser humano nessa direção. O que há 
de desejo e gozo nesse comportamento que, apesar de recente, já é tão 
naturalizado na sociedade. O sujeito seria movido pelo desejo?

Freud jamais imaginaria um transtorno com esse formato, fruto de um 
comportamento contemporâneo potencializado pela tecnologia e inflado 
pelas postagens de fotos cada vez mais ‘perfeitas’, após serem submetidas 
a poderosos filtros fotográficos, para serem exibidas e compartilhadas nas 
redes sociais, e, desta forma, valorizar ainda mais os procedimentos ‘mi-
lagrosos’, ainda que expostos a todo tipo de comparação. Seria realmente 
inimaginável há cem anos. 

A cultura e os costumes mudam e, assim, surgem novos formatos de 
apresentação dos sintomas, mas a estrutura psíquica, ao que tudo indi-
ca, permanece. E esses sintomas tão díspares aqui tratados podem ser 
relacionados como uma neurose narcísica, ligada à relação com o corpo. 
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Freud diz que o ser humano tem originalmente dois objetos sexuais: ele 
próprio e a mulher que cuida dele. E é assim lá nos primórdios da vida, 
quando os bebês, totalmente dependentes dos cuidados do outro, na 
maioria das vezes a mãe, passam dias e noites vivenciando experiências 
intensas originadas no corpo e marcadas no inconsciente. 

Freud1 aborda a diferenciação entre libido e interesse, ou seja, entre as 
pulsões sexuais e as pulsões de autopreservação (do Eu). Nessa fase 
da vida, a energia que o ego dirige ao objeto de seus desejos sexuais, é 
denominada por ele como libido, e todas as outras relacionadas à auto-
preservação são denominadas como interesse. 

Para Freud é possível que o autoerotismo seja a prática sexual do estágio 
narcisista da alocação da libido, e a hipótese de que a libido objetal possa 
se transformar em libido do ego parece ser a única que pode resolver o 
enigma das chamadas neuroses narcísicas, caracterizadas por sintomas 
que emergem da retração da libido para longe de seu objeto, e de sua 
acumulação no ego sob forma de libido narcísica.

Mais tarde, em O ego e o id,2 onde a segunda tópica é apresentada, Freud 
define o Eu como instância corporal. Ele associa a noção de corpo à noção 
do Eu, marcando a relação do sujeito consigo mesmo e com o outro. Foi 
na segunda tópica que Freud trouxe a concepção psicanalítica de corpo, 
incluindo sua superfície, como um lugar onde podem se originar sensações 
tanto externas como internas. Essa intensa e rica vivência atua na cons-
tituição do imaginário ligado ao corpo e é fundamental para desenvolver 
a capacidade de representar a si e ao outro, enquanto entidade separada 
de si mesma, como quando o bebê se reconhece distinto da mãe. 

Se no princípio as únicas percepções de prazer eram o seio da mãe, o 
olhar da mãe, o toque da mãe, o cheiro da mãe, a voz da mãe, percebemos 
claramente que as primeiras satisfações sexuais autoeróticas são vividas 

1 FREUD, (1916-1917) 1996.
2 FREUD, (1923) 1996.
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em conexão com as funções vitais de autopreservação. Aqui a linha é tê-
nue, mas se faz necessário compreender a separação entre necessidade 
(autopreservação) e desejo (pulsão sexual). Essas experiências são as 
primeiras após a completude perdida no exato momento do parto, quando 
somos marcados pela falta que nos move, nos transforma, nos faz trans-
cender e que pode nos levar a excessos também. 

Nesta reflexão sobre aparência física, penso que o que marca o corpo 
repercute imediatamente no espaço psíquico como acontece nos bebês, 
seja em relação ao prazer, seja em relação ao desprazer. Se considerarmos 
que para Freud o desejo é o retorno a traços mnêmicos de percepção como 
uma maneira de reviver momentos de satisfação, é fato que, ao realizar o 
desejo em ato, o ser humano literalmente marca o corpo em uma jornada 
reversa, ainda que fisicamente infrutífera no que diz respeito à beleza e à 
juventude, e talvez busque preencher o vazio como na longínqua e recom-
pensada sensação de prazer contida no olhar e no toque materno, que, 
como vimos, vai muito além da necessidade do alimento.

Se considerarmos que o sujeito é também um corpo que expressa uma 
linguagem, podemos concluir que o corpo pode ser também lugar de rea-
lização de desejo inconsciente, ainda que travestido de busca por recom-
pensa e reconhecimento social, por meio do olhar do outro. É uma hipótese. 

O psicanalista italiano Massimo Recalcati3 faz uma observação bem 
interessante no tocante ao desejo. Ele diz: “[...] existe uma característica 
nociva de puro desperdício do desejo, uma dimensão maldita do desejo 
que conduz à consumação de si mesmo”. 

A busca incansável por uma imagem jovem e atraente pode ultrapassar 
ou anular o desejo, na medida em que se torna uma repetição, que em 
psicanálise remete ao gozo. Raramente utilizado por Freud, o termo “gozo” 
tornou-se um conceito na obra de Jaques Lacan. No verbete Gozo, do Di-

3 RECALCATI, 212, p. 66.
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cionário internacional da psicanálise,4 há um trecho que bem cabe nessa 
compulsão por uma aparência imaginada: 

Quem é que, em nome do prazer, não tenta desde os seus primeiros 
passos encontrar, um pouco sério, o caminho do gozo? indaga Lacan. 
[...]É a isso que se dá o nome de princípio de prazer (1970). É verdade 
que o gozo, uma vez que se entra nele, não se sabe onde irá dar: a 
coisa começa com um formigamento, uma coceira, e pode acabar por 
tocar fogo à gasolina. 

No livro Por que repetimos os mesmos erros, Nasio5 diz que o comporta-
mento compulsivo pode ter como causa não um trauma, mas uma série 
de microtraumas, cada um deles provocado pelo intolerável impacto de 
um excesso de excitação em um Eu fraco demais para assimilá-lo. O ex-
cesso tanto pode ser de sofrimento quanto de prazer, ou mesmo excesso 
de presença ou de ausência da mãe. O autor encerra o capítulo A gênese 
do gozo compulsivo dizendo: “[...] na idade adulta, o gozo explode periodi-
camente em atos compulsivos, irreprimíveis e repetitivos”.6

Aqui formulo outra hipótese: ao substituir as marcas naturais do envelheci-
mento do corpo, que apontam para a proximidade da morte, pela repetitiva 
busca da aparência imaginada, acreditando sempre que o próximo proce-
dimento vai lhe proporcionar a aparência desejada, o que o sujeito pode 
ganhar? Talvez uma aparência falsa, deformada, mas, seguramente, se é 
que existe algo seguro na vida, perde na busca pelo inatingível.

Teríamos nesse contexto uma situação de gozo? 
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RESUMO

Apresenta-se um caso de perversão e questiona-se sua 
semelhança à incidência contemporânea de tatuagens.
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ABSTRACT

A case of perversion is presented and the question of its 

similarity to the contemporary fashion of tattooing is raised.
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Neste texto dou prosseguimento a um diálogo inicia-
do entre a inscrição de rabiscos – tanto no próprio 
corpo, como no corpo do outro, num célebre caso 
de fetichismo, relatado por Paul Lemoine nos anos 
1990, a marcas que são impressas e impingidas no 
corpo, principalmente, mas não exclusivamente, de 
jovens, na atualidade, as tatuagens. Nesse caso de 
fetichismo há uma etapa – digamos assim – da his-
tória do analisando em que ele fazia inscrições em 
seu próprio corpo, derivando prazer disso, e uma 
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segunda, em que a inscrição é feita por ele no corpo de sua mulher, de 
outra pessoa, portanto, para garantir a ereção, que só acontecia com os 
rabiscos. A estrutura desse fetichismo é a da perversão, em que se coloca 
um objeto no lugar da falta.

Este caso paradigmático de fetichismo, claramente sexual, aponta para 
uma estrutura perversa, mas pergunta-se se haveria uma vinculação entre 
este caso, tão específico, e os outros de tatuagens. 

A literatura especializada aponta para uma relação entre os dois, como, por 
exemplo, Dunker (1994), para quem a maioria dos elementos fundamentais 
da tatuagem comum (sic) parecem estar presentes neste caso, a saber, “ 
a sedução, a procura do olhar do outro e a sua relação com o casamento, 
filiação e exercício da sexualidade”. Interessa-nos aqui ‘a procura do olhar 
do outro’ e ‘o exercício da sexualidade’, que discutiremos com base em 
partes desse famoso e breve texto, embora complexo e denso nos seus 
significados.

Nosso questionamento vai numa direção complementar às levantadas 
por esse autor e o questionamento é se se pode atribuir a todos os por-
tadores de tatuagens, independentemente de sua estrutura básica, um 
componente perverso. Ou se todos os tatuados teriam condições para o 
desenvolvimento de uma perversão. Ou ainda se as tatuagens, todas elas, 
teriam uma ‘leitura sexual’.

1  O CASO

O referido caso O homem da caneta Bic é relatado e analisado como 
fetichismo, focalizando quatro temas: (a) carimbos e carrinhos elétricos; 
(b) o amor da mãe; (c) reação terapêutica negativa; e (d) a palavra e a 
escrita. Apenas o terceiro não nos concerne no momento. Comentaremos 
o primeiro e o segundo, e aprofundaremos o último, a palavra e a escrita, 
pouco desenvolvido pelo autor. Com relação ao título, embora me faltem 
informações sobre o original, importa que a caneta seja uma esferográfica, 
pois, como se sabe, essas têm mais como sulcar a superfície que a rece-
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be do que a tinta de uma caneta tinteiro, por exemplo, que mancha mas 
não fere a superfície, como colocado no próprio texto: “Ou quando fala de 
tatuar, trata-se de ‘inculcar’ um desenho embaixo da pele”.

O caso: Um homem de uns 28 anos procura o analista, pois queria livrar-
se de um sintoma que o incomodava: não conseguia manter a ereção e 
penetrar a mulher se antes não rabiscasse o corpo dela com uma caneta 
esferográfica Bic. Chamava a esses rabiscos de tatuagens, mas não eram 
propriamente desenhos, mas traços, por isso os denomino rabiscos. Ele 
desejava libertar-se dos seus sintomas muito em função de sua mulher, 
que cedia a essa sua necessidade com mal-estar. O casal demora, no 
entanto, a se separar, o que vem a acontecer somente alguns anos depois 
da primeira consulta.

Essa inscrição, ou tatuagem, que se coloca como uma necessidade para 
o rapaz, conforme nos informa o texto, origina-se de uma fala da mãe: 
“Se eu perdesse um de meus filhos na multidão eu o reconheceria pelo 
sinal no braço”, quando num parque de diversões ele se perdera entre 
os carrinhos elétricos que colidiam uns nos outros. Como ele não tinha 
a marca que os irmãos possuíam, não seria encontrado pela mãe, se se 
perdesse. Ela não o distinguiria, não o veria, o que tê-lo-ia (re)enredado 
nessa busca do olhar do outro.

Do seu histórico aprendemos que ele tinha o costume de se tatuar ou ca-
rimbar e se masturbar em seguida, daí que essa etapa primeira da inscrição 
no próprio corpo seria um estádio, mais antigo, da tatuagem no corpo de 
outrem. Foram várias as ocasiões em que ele se marcou e se masturbou 
logo em seguida, incluindo uma memória bem remota:

• Na fábrica do pai (peito e coxas) e se colocou num lugar, uma árvore, 
onde poderia ser visto por outros e em seguida se masturbou;

• Já adulto: estampou o carimbo de um chefe que lhe fazia medo: “Para 
classificar” e também se masturbou;
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• Coloria seu corpo com pintura a óleo e traçava também desenhos, a 
fim de obter prazer.

“Tatuando-se, ele se identifica com a mulher, com a sua submissão no 
ato sexual e finalmente com a mãe de quem ele assim obtém o amor, por 
estar marcado como os irmãos.” Tatuar-se, segundo ele, é aviltar-se para 
ser amado. Ele tem medo da cura, pois teme perder a sexualidade se se 
livrar da prática dos rabiscos.

Assim é colocada a perversão, a criação de um objeto que ele mesmo 
controla e lhe traz prazer. Ele recusa a castração e como que cria sua 
própria lei, que o impede de ser homossexual.

Estão aí, portanto, a estrutura perversa e o fetiche: a cada vez que acon-
tece a transgressão, a perversão se intensifica e fortalece. Realmente ele 
possuía variações: carimbos, tintas no próprio corpo e, por fim, a especia-
lização da caneta bic nos seios da mulher.

Ser visto lhe dava prazer; inculcar a esferográfica no corpo da mulher 
também: ele se identifica com a mãe, com a mulher e aí consegue manter 
a ereção e obter prazer, um prazer aviltado, como ele mesmo diz.

2  A NATUREZA DESTA ‘ESCRITA’

O autor reconhece que esta escrita é muito particular e que não deve 
ser confundida com a escrita das línguas naturais. Eu diria que os sinais 
enganosos de que ele se utiliza, como se fosse uma escrita, são apenas 
símbolo de um objeto criado para fins eróticos. Essa escrita não é, portanto, 
a escrita da língua como fenômeno universal da linguagem humana. Esses 
desenhos, ou inscrições são sinais para ele mesmo e não têm valor cultural 
ou universalista, como o tem o signo linguístico, que tem existência numa 
trilogia: a cadeia sonora, a abstração da coisa, o significado dessa ligação 
da cadeia sonora com o conceito. A palavra, seja ela oral, seja escrita, 
desenhada, esculpida não é signo de algo, ou seja, não é um símbolo 
substituindo ‘diretamente’ a realidade.
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O signo linguístico, diz Saussure, seu criador, “não une uma coisa a uma 
palavra, mas um conceito a uma imagem acústica”1 ou a uma palavra es-
crita, pode-se acrescentar, embora o signo tenha sido cunhado para dar 
conta da realidade fônica das línguas, das cadeias sonoras. Este conceito, 
que se une a uma imagem acústica, é também uma outra entidade, o refe-
rente, ou seja, a abstração da realidade. E teria um formato semelhante a: 

[...] por exemplo, uma cadeira seria, segundo J. Katz, caracterizada 
pelos seguintes traços: (objeto)-(físico)-(não animado)-(artificial)-(mó-
vel)-(portátil)-(com pés)-(com encosto)-(com assento)-(para uma 
pessoa); [...].2 

É algo semelhante a essa descrição o que constitui a chamada referência, 
e o que importa é que não há uma relação direta da língua, nem com a 
realidade, nem com o referente da realidade, que é uma abstração. 

   Figura 1– Realizações reais de [kadeyrɐ]

Portanto, em primeiro lugar, as escritas ou inscrições do caso em pauta não 
são palavras, que, mesmo soltas de seu contexto de ocorrência, teriam um 
significado na cultura à qual pertencem. São apenas rabiscos, inscrições, 
que ferem uma superfície e atuam no sujeito que as pratica diretamente, 
sem intermediários. 

1 SAUSSURE, 1972, p. 80 e ss.
2 PÊCHEUX, 1988, p. 30.
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Embora o texto nomeie a atividade do rapaz de escrita, na verdade não o é. 
Trata-se de um rabisco, símbolo criado por ele mesmo, só para ele mesmo. 
Falta-lhe a universalidade típica da linguagem humana, falada ou escrita.

3  DEIXANDO EM SUSPENSO

Voltando à questão inicial de se os que se tatuam seriam candidatos a 
uma perversão, como este fetiche que nos traz Paul Lemoine: o querer ser 
visto é ponto comum, ou querer que vejam a tatuagem; o significado de 
pertencimento (pois ele queria ser marcado como os irmãos) ou modismo 
que lhe são típicos também (é moda ser tatuado, é fashion); outro ponto 
comum refere-se ao sulco que a tatuagem faz na pele, por mais leve que 
seja. Mesmo que muitas tatuagens sejam palavras, o que não é o caso 
do homem da caneta bic, elas são também sulcos, rabiscos que podem 
simbolizar diferentemente, sendo sinal de uma estrutura subjetiva.
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Ela diz no texto: 

Corpo/simulacro capaz de proporcionar o relaxamento do Gozo aos 
que não querem se haver com os percalços da sexualidade, esse Tra-
vesseiro/homem condensa a maioria das questões que nos são postas 
por aquilo que, para alguns, é a pós-modernidade...

E continua:

Eis, com nova roupagem, nosso desejado objeto perdido, paraíso mítico 
irretocável, lugar de um gozo sem barreiras que, sem êxito, tentamos 
recuperar na série de substitutos que o mundo nos oferece.

A partir do que Irma Chaves aponta das questões da pós-modernidade, 
trago reflexões sobre o impacto da tecnociência na reprodução assistida e 
faço pontuações sobre a escolha do ter um filho e das condições em que 
tal decisão é traçada: Substituto? Desejo ou Gozo? 

O psiquismo procura reencontrar o objeto segundo os traços com que ele 
foi registrado no aparato psíquico. A essa busca se dá o nome de desejo. 
Assim, das Ding [a Coisa] localiza-se nesse momento inicial, anterior a 
qualquer vivência, vazio, em que se supõe haver estado o primeiro objeto 
de satisfação. O objeto perdido norteia a busca de satisfação. É em torno 
dele que o aparelho psíquico irá se organizar. 

Parece-nos que isso é o fundamental no que se refere ao gozo, uma coisa 
indescritível que impele o sujeito a fazer algo, mesmo que tenha que se 
colocar em risco ou sofrer danos com isso. O sujeito que se aproxima do 
gozo tem uma conduta transgressora em relação ao próprio corpo, diz 
Éric bidaud.1

O gozo é um instrumental teórico que tenta dar conta do que se passa no 
registro silencioso do corpo, no campo da repetição, do além do prazer, 
da pulsão de morte, num campo desconhecido, articulado a das Ding, 
ponto inacessível.

1 bIDAUD, 1998, p. 101.
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Então, na direção da reflexão que proponho, a demanda de um filho, ob-
viamente, vai ocupar um lugar psíquico para os implicados no contexto.

Na atualidade, estamos sob o impacto de biotecnologias, aparatos e apli-
cativos que abrem novas perspectivas no campo da procriação humana, 
para além de seu primeiro objetivo de tratar a esterilidade. Provocam fas-
cínio e, ao mesmo tempo, nos arremessam em direção a desconfortáveis 
e estranhas questões. 

É comum que, no processo de gerar um filho, os pais se deparem com 
as ambivalências e as estranhezas que fazem parte do cenário que ali se 
constrói. 

Agora, particularmente naqueles que buscam ter um filho com ajuda de 
especialistas, tal fenômeno pode se apresentar com elementos mais 
intensos do novo e do desconhecido, do real que surpreende e assusta.

O imprevisível e o mal-entendido estão sempre presentes no processo de 
concepção de uma criança e na conjugação das variáveis inconscientes e 
irrepresentáveis que permeiam o psiquismo humano. Por isso, a predição e 
a tentativa de controle apresentados pela ciência causam tanto mal-estar.

Estamos num novo tempo, arrebatados por vertigens tecnológicas, diz 
François Ansermet,2 com situações inéditas que produzem um não saber, 
diante do qual é necessário fazer elaborações.

Ao se distanciar da condição estritamente reprodutora, o ser falante se 
viu às voltas com sua sexualidade, como bem formulou Freud em suas 
descobertas. 

Com o corte entre sexo e reprodução, sexualidade e procriação, o gerar 
uma criança não dependeu mais apenas das contingências do encontro 
sexual de um homem e uma mulher. 

2 ANSERMET, 2019, p. 43.



Griphos psicanálise n.  25278

Maria do Rosário Rego3 levanta uma questão interessante sobre isso: 

Se o sexual não está mais implicado diretamente na procriação, será 
que podemos dizer que o desejo está descartado das demandas de 
filho endereçadas à ciência?

Torna-se cada vez mais necessário lembrar o que Lacan nos ensinou: 
não reduzir o desejo à demanda, sobretudo nas situações em que o gozo 
encobre o desejo ou mesmo extravia a demanda do desejo nele implicada. 

Se é possível dispensar o ato sexual na procriação, não será possível, no 
entanto, escapar ao mal-estar na sexualidade.

Hoje outros contextos surpreendem: novas configurações de concepção, 
inclusive com a opção de congelar e descongelar óvulos ou espermato-
zoides em data escolhida. É possível gerar um filho a partir de projeto 
independente ou com três genitores, através de doador, barriga solidária, 
no ventre de um homem transgênero, e até mesmo com a inscrição em um 
site de coparentalidade. E ainda a possibilidade de anonimato de doadores 
de óvulos e espermatozoides deflagra que segredos, não ditos e silêncios 
podem se tornar equivocadamente alternativas na construção da história 
de uma criança.

A ciência pode ser colocada como a mãe potente que tudo pode e tudo 
sabe sobre o que dar a um bebê, contrapondo-se à mãe e ao pai real, que 
se apresentam com esterilidades, impotências e fragilidades para conceber 
e criar um filho. 

Nessas circunstâncias, é frequente que os sentimentos que naturalmente 
emergem fiquem amordaçados, silenciados, impedidos de ter voz.

Longe de negar ou combater os valiosos avanços e conquistas da ciência, e 
de todos os ganhos que ela permite, trata-se de neles incluir a fundamental 
escuta do psiquismo dos sujeitos ali envolvidos.

3 REGO, 2014, p. 293.
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É importante elucidar qual desejo sustenta a demanda de um filho. Tor-
nar-se pai, ser mãe, não é o mesmo que querer ter um filho. Este pode, 
inclusive, ser reduzido a um bem de consumo, um substituto/travesseiro 
para aplacar o vazio.

Essa escolha nem sempre é consciente – pode estar comprometida com 
emaranhados inconscientes na busca de soluções. 

Não nos cabe julgar e sim nos posicionar na escuta de um sujeito em sua 
tentativa particular de encontrar uma solução face ao mal-estar, à possi-
bilidade de um espaço de palavra e de trabalho psíquico. 
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RESumO

este artigo tem como objetivo registrar um percurso de estudo 
sobre o tema da adolescência, etapa definidora no desenvolvi-
mento da sexualidade, e apontar para os marcos que balizam 
o rearranjo do sujeito diante do encontro do real do sexo: a 
falta fundamental, os complexos familiares e a relação entre 
sujeito e objeto presentes na fantasia.

PALAvRAS-ChAvE

Adolescência, complexo de Édipo, complexos familiares, 
fantasia.

Resume

This article aims to report a study about adolescence, a 

defining stage in the development of sexuality, and to point 

to the milestones that guide the restructuring of the subject 
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when facing the reality of sex: the essential lack, family complexes, and the relationship 

between subject and object present in fantasy.

KeY WORDs

Adolescence, Oedipus complex, family complexes, fantasy.

durante os últimos dois anos, um grupo de psicanalistas se reuniu no iePsi 
para estudar o tema A adolescência: o despertar e suas encruzilhadas, e 
foi possível, sob a coordenação de thereza bruzzi curi, empreender uma 
jornada abrangente de reflexão sobre temas da clínica contemporânea e 
da formação do indivíduo na teoria psicanalítica. 

Partindo da encruzilhada proposta por freud2 nos Três ensaios sobre a teoria 
da sexualidade sobre os impasses sofridos pelo sujeito na puberdade, en-
tendemos como o momento de encontro com o real do sexo é potente para 
causar um abalo fantasmático e um rearranjo no enlaçamento dos registros 
real, simbólico e imaginário, para produzir inúmeros sintomas e para dar 
movimento à expressão do desejo.

Além da ‘necessária e difícil separação da autoridade dos pais’ e da orga-
nização da pulsão sob o ‘primado genital’, o processo de ‘encontro com o 
objeto’ amoroso é uma operação crucial a se processar no momento da 
adolescência. tarefa complexa, já anuncia a psicanálise, essa do sujeito ir 
em busca do objeto do seu desejo e se fazer objeto de captura do desejo 
do outro. E devido à sua relevância, proponho aqui discorrer sobre alguns 
marcos que balizam essa constituição intersubjetiva.

logo na introdução do Seminário 4: A relação de objeto, lacan3 situa a 
noção de objeto na obra freudiana, dizendo que está implícita quando entra 
em jogo a dimensão da realidade, implicada na ambivalência das relações 
fundamentais (no fato de que o sujeito se faz de objeto para o outro) e na 
insistência de freud ao dizer que toda tentativa humana de encontrar o 

2 freud, (1905) 1996.
3 lAcAn, (1956-1957) 1995.



Griphos psicanálise n.  25284

objeto não passa de uma tentativa de reencontrar um objeto perdido, “[...] 
o objeto que foi inicialmente o ponto de ligação das primeiras satisfações 
da criança”.4

Assim, a relação do sujeito com o objeto se fundamenta numa busca 
alucinada pelo prazer, sem consideração com a realidade e é sustentada, 
de maneira imediata e direta, por uma ilusão imaginária de reciprocidade. 
são relações chamadas ‘pré-genitais’, em que existe uma ambivalência, 
ou certa ‘indiferenciação’ na posição de sujeito e de objeto, como se o 
sujeito quisesse obter uma satisfação autoerótica, fortemente narcísica, 
sem consideração pelas leis que regem os sistemas – tal como o mítico 
desejo de união incestuosa entre a criança e a mãe.

nas palavras de lacan,5 “[...] toda a dialética do desenvolvimento indivi-
dual, como também toda dialética de uma análise, gira em torno de um 
objeto principal, que é o falo”. Vale destacar aqui o conceito de falo como 
o significante que inscreve a falta, que se coloca em lugar da falta, que 
estando presente pode ser perdido e que, ao aparecer como presença, 
possibilita a ilusão de que nada falta. temos assim, nas primeiras etapas 
do desenvolvimento infantil, a criança identificada como falo imaginário, 
em busca de atrair para si seu objeto de amor, uma vez perdido. 

juntamente com o desenvolvimento da relação objetal que busca o prazer 
imediato e a completude narcísica, Lacan aponta para importância da noção 
da falta do objeto – mola da relação do sujeito com o mundo, e destaca 
o papel da mãe como aquela que ensina a criança progressivamente a 
submeter-se às frustrações e a perceber, sob forma de tensão, a diferen-
ça que existe entre a realidade e a ilusão. Uma hiância deve ser aberta 
nessa relação para a constituição do sujeito, para a entrada de um terceiro 
elemento que fará triangulação no primitivo vínculo. A criança começa a 
ser abalada em sua ilusão narcísica de ser o falo imaginário que obtura a 
falta da mãe e goza reciprocamente com ela. A função materna, ao frus-

4 lAcAn, (1956-1957) 1995, p. 13.
5 lAcAn, (1956-1957) 1995, p. 30.
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trar a criança em sua perene reinvindicação, abre espaço para entrada 
de um novo elemento, que fará a função do pai, aquele que detêm o falo 
e o coloca como exterior à célula mãe-criança, que opera a castração e 
introduz a lei reguladora primordial.

no complexo de Édipo se organizam, ao mesmo tempo, os elementos da 
pulsão e da cultura, e sua vivência determina o tipo de escolha objetal, o 
modo como a identidade e o desejo se constituem, bem como os meca-
nismos de defesa fundamentais contra a angústia. ‘complexo’ é um termo 
que Freud tomou emprestado de Jung para definir um conjunto de ideias 
carregadas afetivamente e capazes de conduzir o curso associativo. Por 
ser organizador dos elementos psíquicos, freud fez do Édipo o pilar do 
edifício da psicanálise. É no seio da família que se desenvolvem as rela-
ções objetais primordiais carregadas de afeto, ciúmes, desejo libidinoso, 
rivalidade, ódio e amor. e é também nesse contexto que a criança apreende 
algo da ordem do sexual, através de um encontro traumático com o real. 
em Os complexos familiares na formação do indivíduo, lacan6 reitera a 
importância do Édipo ao afirmar “[...] que o destino psíquico da criança 
depende da relação que estabelece entre suas imagens parentais”.

diferentemente de um enredo preestabelecido, o Édipo em lacan nos dá 
a noção de uma estrutura em que há lugares e personagens que circulam, 
valores relativos segundo a posição que o significante principal – o falo – 
ocupa e, de acordo com a sua circulação, os personagens vão adquirindo 
valor e despertando as associações do desejo.  

Assim, temos três tempos do complexo de Édipo na teoria lacaniana. no 
primeiro tempo, a criança É o falo, e a mãe tem o falo – a função do pai 
não opera. no segundo tempo, a criança deixa de ser o falo, a mãe deixa 
de ter o falo, o pai É o falo onipotente, que se interpõe privando a criança 
e a mãe. no terceiro tempo, o pai tem o falo, mas não é o falo, o falo 
encontra-se fora do pai – é um significante reinstaurado na cultura, que 
pode ser buscado por todos. A operação essencial do Édipo é que seja 

6 lAcAn, (1938) 2003, p 30.
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assumida pela criança sua castração simbólica, que reconheça a castração 
não só da mãe, mas de toda pessoa, inclusive a do pai, o que equivale ao 
encontro com o grande outro.

A passagem pelo Édipo permite que seja incorporado o significante Nome-
do-Pai, significante mestre que, no nível de efeitos, substitui o poder de 
gozo da mãe pela lei, instaura o falo simbólico (não mais o falo imaginário 
infantil que se É, para se tornar algo que se tem, se dá e se recebe), e 
produz a emergência da significação fálica. 

lacan,7 ao teorizar sobre o Mito individual do neurótico, aponta para a 
formação de uma estrutura subjetiva básica, que confere ao sujeito uma 
personificação do seu próprio modo de desejar, construída a partir do 
romance familiar. Já em 1964, ele afirma que “[...] a produção de uma fan-
tasia se configura como atividade psíquica que possibilita a representação 
daquilo que se apresenta como inapreensível”.8

A fantasia é a tela de proteção que encobre o real e soluciona alguns 
impasses, no nível inconsciente, como o da representação dos pais como 
objeto de desejo e o da ausência da relação sexual. simultaneamente ao 
modo do sujeito se relacionar com seu objeto de desejo e de responder 
ao desejo do outro, a fantasia mantém a libido vinculada uma vez que é 
também organizadora da pulsão.

Apesar do caráter determinante da vivência infantil para o sujeito, na 
adolescência uma nova experiência se processa: a união da corrente 
amorosa e da corrente sexual num único investimento dirigido ao mesmo 
objeto. como bem sublinha lacan no Seminário 11, o dualismo aqui não 
está posto entre pulsão de vida e pulsão de morte, mas entre a pulsão e 
o amor. eis o enigma da juventude: desinvestir os objetos parentais, re-
nunciar ao ideal e gozo narcísico de ser objeto dileto dos pais, encontrar 
novas identificações em meio à crise dos semblants, substituir os objetos 
incestuosos por outros, tomar posição quanto à partilha entre os sexos.

7 lAcAn, (1953) 2008.
8 lAcAn, (1964) 2008, p.64.
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sendo assim, o processo de encontro com o objeto na adolescência nun-
ca foi tarefa fácil, uma vez que não se trata ‘apenas’ de reviver o conflito 
edípico, mas sobretudo de encontrar novas saídas para os impasses do 
desejo do sujeito, fortemente atrelado ao desejo do outro, que é da ordem 
da família, da cultura e do discurso social. 
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RESumO

A partir do filme Educação, propõe-se pensar o que é possível 
transmitir ao sujeito adolescente em sua passagem à vida 
adulta e no encontro com a sexualidade, o amor e o outro.
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ABsTRACT

From the film Education, it is proposed to think about what is 

possible to transmit to the adolescent subject in his transition 

to adult life and in the encounter with sexuality, love and Other
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Feminina

– Ô mãe, me explica, me ensina 

Me diz o que é feminina

– Não é no cabelo, no dengo ou no olhar, 

É ser menina por todo lugar.

– Então me ilumina, 

Me diz como é que termina?

– Termina na hora de recomeçar, 
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Dobra uma esquina no mesmo lugar.

Costura o fio da vida só pra poder cortar

Depois se larga no mundo pra nunca mais voltar

[...]

E esse mistério estará sempre lá

Feminina menina no mesmo lugar

joyce moreno

Tudo ao mesmo tempo agora. É assim que aparece a abertura do filme 
Educação,1 que vai apresentando as adolescentes em meio às aulas de 
matemática, literatura, culinária, bons modos, a convivência com as cole-
gas, as brincadeiras, enfim, a miscelânea da vida.

jenny é uma aluna exemplar, que junto com seu pai sonha com uma vaga 
em oxford. depois de um encontro com david, nada parece fazer o mesmo 
sentido de antes. ele é mais velho que ela, parece saber tudo sobre tudo. 
Um sedutor. Jenny fica encantada com o charme da vida fácil que David 
parece levar. e seus pais também surpreendem o espectador que assiste 
às primeiras cenas do filme e vê um pai exigente, duro, que não pensa 
noutra coisa senão que sua filha vá para Oxford.

em pouco tempo, jenny começa a perder o interesse pelos estudos e pas-
sa seu tempo envolvida com david, que, a essa altura, a oferece roupas 
caras, viagens, festas e vida fácil. em mais de uma cena, jenny se reunia 
com suas colegas e, curiosas para saber os detalhes sobre suas incur-
sões no mundo adulto, ficavam boquiabertas com os relatos. Exultavam 
com as novas descobertas, os bailes e o acesso às coisas adultas. jenny 
também se deslumbrava e, cena a cena, vai mudando seu modo de vestir, 
de arrumar os cabelos, adquirindo um “ar adulto”. seus pais, não menos 
deslumbrados, desistem de oxford e consentem com o casamento, para 
surpresa da própria filha.

1 An Education. Direção: Lone Scherfig, 2009.
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Pouco antes da comemoração do noivado, jenny descobre a maior farsa 
de david, entre tantas outras: ele é casado. desse momento em diante, vê 
as supostas prerrogativas de david despencarem; sequer acompanhá-la 
na difícil tarefa de explicar aos seus pais que ele não era quem supunham, 
david topa. Ao invés disso, parte no meio da noite como um fugitivo, sem 
se despedir. e não volta mais.

jenny acreditou que a pose e o amor resolveriam sua questão sobre a 
mulher. À falta de um significante que represente o feminino, o que é ser 
mulher, responde com a pose: fuma, veste roupas caras, viaja e vai a bailes, 
e tem um namorado. ela age como se, ao vestir uma fantasia, passasse a 
acreditar que é a personagem. Sem desconfiar da natureza de semblante 
desses artifícios, ela os toma como se fossem a medida da mulher adulta. 
como se para responder à questão sobre o feminino, tivesse acreditado 
que bastava parecer uma mulher.

no jogo de capturar o desejo do outro, jenny cai no jogo. Ao encenar 
os trejeitos supostos a uma mulher, ela acredita que é. Em outro filme,2 a 
personagem principal adverte: “só porque uma menina se comporta como 
mulher em todos os aspectos, não significa que ela esteja pronta”. Nesse 
aspecto a imagem é engodo.

e quanto a isso jenny repreende seus pais: “estudantes são sempre se-
duzidas pelo glamour de um homem, mas e vocês?” A indagação sugere 
que os pais, como adultos, deveriam ter suspeitado das falácias de david 
e poderiam transmitir algum saber à filha, an education, diríamos assim. 
mas de que educação se trata?

Na relação claudicante entre o sujeito e a própria imagem, e os significantes 
que o representam, a adolescência surge como o tempo lógico que vem 
sacudir as acomodações precárias que a infância permitiu adotar. Se na 
infância a oferta vinda dos pais – a nomeação, a cultura, os ideais – parece 
suficiente, na adolescência, a vacilação daquilo que tomavam por certo, 

2 Menina má.com. direção: david slade, 2005.
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a estranheza com a própria imagem e a irrupção da sexualidade tomam 
conta da percepção que têm se si e do mundo, surgindo a necessidade 
de um apelo a outros modelos.

Apesar da natureza oca da imagem, fazer semblant não é puro engodo 
para o sujeito. em sua natureza de fazer crer que ali onde não há nada, há 
algo,3 é um bordejamento de real que se produz e, com efeito, a possibi-
lidade de que algo se faça com isso. nesse ponto, a imagem tem função 
de constituição para o sujeito.

No filme, é a diretora da escola que devolve a Jenny a possibilidade de 
construir algo a respeito da sua feminilidade. no seu pedido de retorno às 
aulas, depois da decepção amorosa e do fracasso dos planos de pegar 
um “atalho”, jenny diz à diretora: “suponho que você ache que sou uma 
mulher arruinada”. A diretora responde: “Você não é uma mulher”. Assim, 
jenny poderá tornar-se.

nessa educação em que estão em jogo o sexo e a incerteza do encontro 
com o outro, elementos de real, parece não haver educação possível que 
evite o desencontro e o fracasso. e é com isso que o sujeito terá que se 
haver para produzir um saber, que só virá a posteriori.
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no Projeto para uma psicologia científica, freud1 
constrói um mito denominado por ele de “experiên-
cia de satisfação”. Acompanhando-o ali, podemos 
cernir o nascimento do desejo indestrutível e o real 
do gozo para o ser falante.

Ao ser atormentado pela excitação interna, pelas 
tensões de fome e frio, pressionado pelo desprazer 
experimentado, o infans é levado a gritar e a de-
bater-se em uma descarga motora. ele é acolhido 
pelo outro primordial, que traduz seu grito em uma 
verdadeira demanda, um pedido de algo. Assim, 
a mãe (ou quem lhe faça a função) interpreta o 
grito: ‘ele está com fome, está me pedindo para 
alimentá-lo’ e se põe a atendê-lo. dessa forma, a 
mãe transforma o grito em pedido, em demanda. ela 
decide a significação: “Não é grito, é fome”. A seguir, 
partirá dela própria uma demanda: a de que a criança, 
agora, concorde, aceite a interpretação que ela deu 

1 freud (1895) 1996, p. 369-370.
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e se deixe alimentar. Aceitar essa interpretação e se deixar alimentar é 
alienar-se ao outro, que diz ao infans o que ele quer, mesmo sem o saber. 

trata-se de uma tese radical, na qual se demonstra o nascimento do 
sujeito no simbólico. em seu texto A negativa, freud2 se refere a uma 
afirmação primordial que assimila ao aparelho psíquico a posse de uma 
coisa ou atributo que forja sua representação. mas nem todo o percebido 
será assimilado, há também uma expulsão primordial. Algo se destaca do 
aparelho, marcando-o com uma falta. freud fala em Bejahung [afirmação] 
e Austossung [expulsão].

mediante a intervenção do outro primordial, o infans, ao ter o mal-estar 
aplacado, experimenta uma sensação de satisfação que o marcará inde-
levelmente. recebe o banho de língua que libidiniza seu corpo e o con-
voca a entrar na linguagem. No psiquismo ficarão, portanto, traços tanto 
da satisfação experimentada como do objeto (o outro fundamental) que 
lhe proporcionou tal experiência. com essa primeira marca perde-se a 
bússola do instinto que orienta o reino animal. A partir daí toda e qualquer 
necessidade do ser humano, o ser falante, terá de passar pela palavra, pelo 
desfiladeiro significante. Por isso, a demanda está no matema da pulsão 
criado por lacan: $<>d. 

em um segundo tempo, quando a excitação, seguindo o latejar da vida 
pulsional surge novamente, haverá um reinvestimento automático dos 
traços mnêmicos da satisfação e estes, também de maneira automática, 
procurarão a imagem mnêmica do objeto que causou tal experiência. o 
objeto inscreve-se na estrutura como perdido, jamais encontrável. inscreve-
se, portanto, não o objeto do desejo, mas o objeto como causa de desejo. 
desejo e gozo estão, assim, constituídos e aponta-se o nascedouro da 
compulsão à repetição na tentativa de reativar a experiência perdida. 

o desejo é o movimento em direção a essa satisfação perdida que se 
busca reencontrar. de um lado, ele provém do efeito da linguagem que 

2 freud, (1925) 1977.
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deixa uma hiância aberta no coração do ser, um vazio no significado. Não 
há palavra que atinja o grão da coisa. como nos aponta lacan em A dire-
ção do tratamento,3 o desejo “é o rastro inscrito do transcurso e como que 
a marca do ferro do significante no ombro do sujeito que fala.” Por outro 
lado, o desejo provém do broto da “tendência ferida”, do resto do vivo que 
permanece como consequência da desnaturação do humano pela lingua-
gem. Por isso, lacan diz que “o desejo é a metonímia do ser no sujeito”.4

o desejo é o investimento que o traço mnêmico da excitação dirige à 
imagem mnêmica do objeto, um desiderium. e lacan aponta aí “o desejo 
essencial”5 – o desejo incestuoso – justamente porque a mãe ocupa o lugar 
da coisa, de das Ding. explicitando que o desejo tem, pois, como matriz 
o investimento que se dirige à ‘coisa materna’, ao objeto primordial que o 
causa, deixando no psiquismo uma marca indelével que põe o aparelho 
psíquico em movimento na busca de reencontrá-lo. desejo fadado à insa-
tisfação, pois, como nos ensina lacan, 

[...] o desejo pela mãe não poderia ser satisfeito, pois ele é o fim, o tér-
mino, a abolição do mundo inteiro da demanda, que é o que estrutura 
mais profundamente o inconsciente do homem.6 

já o gozo é a satisfação experimentada, que deixa uma marca indelével 
para o sujeito, em um traço, traço unário, um s1. marca da experiência, do 
acontecimento corporal: a irrupção de um gozo que ali é cifrado. o gozo 
deixa uma marca psíquica “ou de um trauma ou de um prazer especial”.7 
essa marca comemora uma satisfação experimentada e perdida, jamais 
reencontrável. ela marca a nomeação que está implicada no nascimento 
do sujeito, é memorial de gozo. marcas que tecerão o texto inconsciente no 
pergaminho do corpo, em sua articulação ao outro. “esse lugar do outro 

3 lAcAn, (1958) 1998, p. 363.
4 lAcAn, (1958) 1959, p. 31.
5 lAcAn, (1959-1960) 1988, p. 86.
6 lAcAn, (1959-1960) 1988, p. 87.
7 soler, 2011, p. 17.
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não deve ser buscado em parte alguma, senão no corpo, onde ele não é 
intersubjetividade, mas cicatrizes tegumentares.”8

essa marca, o traço unário, inaugura também a compulsão à repetição 
como tendência a buscar, tentativa de reencontrar essa experiência e resga-
tar o gozo experimentado. contudo, ela leva sempre à “cifra de diferença”, 
pois a estrutura impõe um fracasso, uma impossibilidade de reproduzi-la. 
constituir-se como um ser falante é, portanto, perder gozo: a castração 
quer dizer que a perda já está posta de saída. 

como diz colette soler,9 “o traço unário afeta o gozo de uma perda. e o 
que é perdido? o gozo original, não marcado. [...] então a repetição não é 
retorno do passado, ela é perda de passado”. É perdido o gozo da coisa, 
gozo de das Ding, que resta como a marca de uma cifra.

Portanto, demanda, desejo e gozo são constituídos a partir do “imenso 
desenvolvimento da coisa materna, ou seja, a mãe, na medida em que 
ela ocupa o lugar da coisa, das Ding”10 e na medida em que a mãe está 
prenhe do outro para o infans. Lacan afirma: “[...] o dito primeiro decreta, 
legifera, sentencia, é oráculo, confere ao outro real sua obscura autori-
dade”.11 constituição que, para cada sujeito, marca indelevelmente uma 
interdição: a lei primordial, que é a lei da interdição do incesto.

o que encontramos na lei do incesto situa-se como tal no nível da rela-
ção inconsciente com das Ding, a coisa. [...]. É na própria medida em 
que a função do princípio do prazer é fazer com que o homem busque 
sempre aquilo que ele deve reencontrar, mas que não poderá atingir, 
que nesse ponto reside o essencial, esse móvel, essa relação que se 
chama a lei da interdição do incesto. [...] A interdição do incesto não é 
outra coisa senão a condição para que subsista a fala.12

8 lAcAn, (1966-1967) 2003, p. 327.
9 soler, 2011, p. 18.
10 lAcAn, (1959-1960) 1988, p. 86.
11 lAcAn, (1960) 1998, p. 822. 
12 lAcAn, (1959-1960) 1988, p. 87-89.
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lacan nos diz que esse é o motivo pelo qual essa lei, a lei fundamental 
que inaugura a cultura e separa o ser falante da natureza, não precisou 
compor os dez mandamentos. estes, os dez mandamentos, são “[...] a 
condição de toda vida social. [...]. Passamos nosso tempo violando os dez 
mandamentos, e é justamente por isso que uma sociedade é possível”.13 já 
a lei da proibição do incesto é de outra ordem, ela é da própria dimensão 
do recalque originário. A subsistência da fala depende da manutenção da 
distância entre o sujeito e das Ding. 

tratar então de demanda, desejo e gozo nas relações familiares é ir ao 
coração da psicanálise, verificando ali o enlaçamento de demanda, desejo 
e gozo de várias subjetividades naquilo que a estrutura coloca como con-
dição de subsistência da espécie humana, de sua condição de ser falante. 
A vinda ao mundo de um filhote humano o enlaça à subjetividade de seus 
progenitores, que, por sua vez, se constituíram da mesma maneira. entra 
em jogo, portanto, o infantil de vários sujeitos e seus sintomas, a sexuali-
dade, o desejo, o gozo e, nos bons casos, a lei que barra e orienta.

A conjugalidade é um laço estreitado a partir da falta de seus personagens 
que se enlaçam para paliá-la. o que está em questão é a posição de cada 
um em relação à falta que o constitui e ao objeto, objeto a, nos ensina la-
can, que causa seu desejo e que se localiza no campo do outro ao qual 
o sujeito transfere sua cota de investimento libidinal, amoroso.

todo o desenvolvimento da questão começa na subjetividade da mãe, no 
complexo processo psíquico da sexuação da mulher. se partirmos do infantil 
da mãe, a primeira coisa que conta é a menina que foi aquela que agora 
é mãe, pois estão em questão os avatares da feminilidade. como aquela 
menina conseguiu se arranjar com a falta que a especifica como mulher e 
que vai encontrar um destino quando nascerem mãe e filho? Mesmo que 
a menina, como resultado do processo de sexuação na posição feminina, 
desde a infância, possa ter no horizonte: ‘um dia vou ter um filho’, mãe e 
filho nascem juntos. Aqui também é preciso haver a prova do ato. 

13 lAcAn, (1959-1960) 1988, p. 89.
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A falta primordial, aquela que constitui o ser falante como uma falta-a-ser, 
se colocou de saída para cada um. essa falta de origem, ao chegar ao 
saber, apoia-se justamente na diferença anatômica dos corpos. no texto 
Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos, 
freud14 chama a atenção para os efeitos da diferença anatômica sobre 
meninos e meninas, constituindo-os de maneira completamente diferente 
no plano psíquico. A partir de uma pequena diferença, o falo se inscreve 
no psiquismo como um significante que pode simbolizar a falta constitutiva. 

A partir da sua posição diante do falo, homens e mulheres podem assumir 
o seu sexo: ter ou não ter o falo, ser o falo são as possibilidades. Portanto, 
o que está em jogo é o modo como a mulher construiu a saída para a falta 
fálica, aquela que funda o desejo sexual que a especifica na partilha dos 
sexos. É a partir desse ponto que ela pode vir a desejar um filho, como 
um substituto que venha compensar sua decepção de origem, ponto cru-
cial de cuja interpretação dependerá a posição do sujeito diante do falo, 
o que por estrutura está entre ele e a mãe, como nos mostra o triângulo 
imaginário de lacan. e daí decorre também o lugar onde pode caber, na 
conjugalidade, o lugar estrutural da função paterna. 

já a posição do homem no complexo de Édipo entranha também uma 
grande complexidade. Aquilo que costumamos chamar de “dissolução do 
conflito edípico”15 parece não se processar por completo e é isso que a 
neurose mostra. na verdade, o que vemos é o homem permanecer ligado ao 
seu objeto primordial, “[...] a mãe permanece contaminando a mulher para 
o filhote do homem”.16 Por isso, ele precisa rebaixar a mulher para afastá-la 
da mãe e, assim, desfrutar do encontro sexual. somente na medida em que 
puder construir uma separação e elaborar o amor incestuoso pela mãe, 
o homem poderá escolher uma mulher e acolhê-la em sua subjetividade. 
ou seja, só assim ele poderá tomar uma mulher como objeto causa de seu 

14 freud, (1925 [1924]) 1977.
15 freud, (1924) 1977.
16 lAcAn, (1973) 2003, p. 531.
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desejo sexual e de sua ternura. freud aponta no texto Sobre a tendência 
universal à depreciação na esfera do amor: 

Deve-se afirmar que alguém, para ser realmente livre e feliz no amor, 
tem de sobrepujar seu respeito pelas mulheres e aceitar a ideia do 
incesto com sua mãe ou irmã.17 

trata-se de aceitar que em qualquer mulher haja o traço permanente do 
primeiro objeto, e, mesmo assim, sustentar o desejo. trata-se mesmo 
é da coragem de reencontrar na mulher esse traço da mãe e ser capaz 
suplantá-lo. Aí se encontra o pai, aquele que enlaça o desejo e a lei, a 
interdição do incesto, por sua “pai-versão” [perversão] por ter podido tomar 
uma mulher como causa de seu desejo. o pai é aquele que está referido a 
uma mulher, melhor ainda, é aquele que converte a mãe em uma mulher. 
e a clínica nos mostra que, se ele não está presente como pessoa, pode 
ser inventado. 

muitas vezes, na subjetividade. o pior é justamente a presença de um 
pai que impede a função paterna. Pior é o pai legislador cuja presença, 
em vez de enlaçar o desejo à lei, fazendo valer a castração, em vez de 
encarnar o “não-do-Pai” que barra o gozo da mãe e sua cria, encarna 
uma lei de ferro, uma presença próxima ao “nomear para”18 de que fala 
lacan,19 característico da mãe que, totalmente só, designa ao filho o seu 
projeto. quando a pessoa encarna essa lei insensata, déspota, embora 
seja socialmente chamada de pai, o que falta ali, naquela família, é a fun-
ção paterna. o pai é o que diz, é o que nomeia. Por isso, lacan joga com 
os significantes “Não-do-Pai” e “Nome-do-Pai”, homofônicos em francês, 
e esclarece que uma nominação faz nome-do-Pai. o sujeito pode ser 
nomeado por um dizer do pai, quando este está à altura de sua função 
na estrutura, no que se pode denominar um sintoma típico. mas ele pode 
ser nomeado também por um dizer-pai: por um sintoma, um dos nomes-
do-Pai, como ensina lacan. 

17 freud, (1912) 1996, p. 191.
18 no original: nommer à.
19 lAcAn, 1974, lição de 19 mar. 1974.
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ou seja, o sujeito se constitui no cenário inconsciente que se desenrola 
no seio da família, e seu sintoma muitas vezes é, até então, o melhor que 
aquele sujeito pôde fazer para afastar-se do desejo da mãe, constituindo, 
pelo sintoma, a função nome-do-Pai na estrutura. 

Vale lembrar que lacan20 distinguiu o desejo da mãe (dm) e o desejo (d), 
tal como escreveu no grafo do desejo, pois o da mãe não é sinônimo de 
falta, mas está amalgamado ao gozo. 

o papel da mãe é o desejo da mãe. É capital. o desejo da mãe não é 
algo que se possa suportar assim, que lhes seja indiferente. carreia 
sempre estragos. um grande crocodilo em cuja boca vocês estão – a 
mãe é isso. não se sabe o que lhe pode dar na telha, de estalo fechar 
sua bocarra.21

o que está em jogo, portanto, no seio das relações familiares é a maneira 
como cada um dos sujeitos que a compõem pôde se haver com a falta 
que o constitui, como se posicionou diante dela, como pode se enlaçar no 
campo do Outro com o objeto que presentifica a causa de seu desejo ou 
o complemento de sua posição sintomática, e a partir daí, continuação de 
sua ‘má dicção’ – sua maldição, como aponta lacan no Seminário 922 – 
sua transmissão aos seus descendentes. ou seja, a transmissão de sua 
própria castração e da maneira própria de cada um recobri-la com seu 
sintoma, que coloca cada sujeito, em uma “par-seria” quando há o encontro 
contingente e, assim, entra-se na linhagem. naquela que se perpetua dos 
ascendentes aos descendentes e os coloca em um ponto de passagem, 
de transmissão, a partir do mal-entendido da linguagem e da demanda, 
do amor, do desejo e do gozo que os articulam em um laço, justamente 
por não haver relação sexual entre os seres falantes.

e assim caminha a humanidade... 

20 lAcAn, 1969-1970.
21 lAcAn, (1969-1970) 1992, p. 105.
22 lAcAn, 1961-1962, p. 235.
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RESUMO

o texto aborda de forma introdutória o processo de leitura 
através da relação entre a ideia de desleitura e o conceito 
de sujeito na psicanálise. desler é um ato de leitura que traz 
em seu processo algo do próprio sujeito que lê, por meio do 
qual o inconsciente pode ser escutado. 
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ABSTRACT

This article is an introduction to the reading process through the 

relationship between the idea of   misreading and the concept 

of subject in psychoanalysis. Misread is an act of reading that 

brings in its process something from the subject who reads, 

through which the unconscious can be heard.

KEYWORDS

Reading; Misreading; Subject.

Inicialmente, gostaria de introduzir o cartel em si, 
em especial, como se chegou ao tema que estamos 
estudando. antes de tudo, o que importa e sustenta 
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o cartel é o desejo que o estrutura e dá forma aos encontros. Quando digo 
que chegamos a um tema, fica implícito que esse tema surgiu, de certa 
forma, após termos nossa primeira reunião. 

nesse sentido, o desejo que determinou o cartel foi descoberto, para 
utilizar uma palavra freudiana, em nosso primeiro encontro. Tínhamos, 
no início, um motivo amplo e indefinido. Estávamos ali interessados em 
ler algo que envolvesse a literatura e a adolescência, o casal, a família, a 
clínica. Discutimos sobre livros que lemos, trocamos referências. Saímos 
cobertos de temas, mas sem uma direção clara.

não foi preciso muito tempo para chegarmos a uma conclusão evidente: o 
que nos reunia ali era o desejo de ler. Isso parecia bastar, mas, amparados 
por Virgínia Woolf, encontramos um caminho interessante. A escritora diz 
que “[...] o desejo de ler, como todos os outros desejos que distraem nossas 
almas infelizes, é passível de análise”.1 portanto, decidimos nos lançar a 
uma possível analisabilidade do desejo de ler. Desde que chegamos a isso, 
ressaltamos dois pontos importantes em relação à leitura.

o primeiro ponto a ser ressaltado, seguindo essa primeira direção, nos veio 
através de alberto manguel. segundo o autor, “o leitor confere a um certo 
objeto uma legibilidade possível”.2 em outras palavras, a legibilidade de 
um texto é dada pelo próprio leitor. logo, a leitura é, em última instância, 
uma faculdade ativa. a leitura depende inteiramente de um sujeito, algo 
que possa dar um sentido aos significantes traçados. 

O fato de lermos o mesmo texto, obviamente, não significa que teremos a 
mesma leitura. de uma leitura nasce o cristão; de outra, o judeu. de uma 
leitura nasce a psicologia do ego; de outra, o ensino de lacan. ao mesmo 
tempo que se lê a letra do outro, o sujeito coloca, inevitavelmente, algo 
próprio. como se ler fosse, no fundo, uma possibilidade de se ler.

1 WOOLF apud manGuel, 1997, p. 9.
2 manGuel, 1997, p. 19.
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Ao mesmo tempo, é interessante destacar que a leitura, além de ser possí-
vel somente através de um sujeito, é adquirida do ponto de vista evolutivo 
e cerebral. 

Nas palavras de Maryanne Wolf,3 que dedicou um livro à questão da leitura 
na era digital, “não nascemos para ler”. mesmo não sendo algo natural, 
esse ato (a leitura é um ato propriamente dito) foi decisivo para o desen-
volvimento da nossa espécie. em algum momento, há alguns milhares de 
anos, inauguramos esse ato e cá estamos nós. 

não ter nascido para ler indica que o letramento é uma faculdade adqui-
rida, ou colocado de forma mais adequada, é um ato não natural, que 
desenvolvemos numa relação específica com o outro. Esse ato surge, 
exclusivamente, com a espécie Homo Sapiens. essa é uma faculdade 
distinta da linguagem oral, a qual, nós, de certa forma, já trazemos desde 
o nascimento. 

Então, em função da direção do nosso cartel, ficamos com a pergunta: 
nós nos envolvemos com o que não nascemos para fazer, com algo além 
do natural? podemos antever aqui uma ponta do desejo?

a psicanálise nos permite detectar, nesse ponto não natural, algo verdadei-
ramente humano, já que o campo do não natural nos remete essencialmente 
à categoria do semblante ou, como lacan4 irá dizer, ao artifício. A leitura, 
nesse sentido, estaria localizada no campo do semblante.

o que se passa na leitura é algo interessante que nos faz ver uma certa 
sincronia dos objetos voz e olhar. assoun5 diz isso de forma clara: ler é “ver 
aquilo que num primeiro tempo foi, fundamentalmente, escutado”, isto é, 
converter em imagens as letras. nesse sentido, ele localiza freudianamente 
o ato de leitura no sistema pcs-cs. estamos, num certo sentido, diante 
dos destinos da representação de palavra.

3 WOLFF, 2019, p. 9.
4 lacan, (1970-1971) 2009.
5 assoun, 1997, p. 128.
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no ato da leitura, há ainda outro fator importante. esse é um ato que se 
relaciona diretamente com o ato de fantasiar (neste ponto, talvez devamos 
ficar no campo freudiano). É preciso, como irá dizer Assoun, que o sujeito 
se feche à realidade para se abrir à letra. nesse processo, algo da fantasia 
do leitor pode surgir na leitura. fechando-se a uma certa realidade, ele 
entra em contato com uma cena íntima. Podemos dizer que uma outra 
cena se faz presente na leitura.

surpreende-nos que, ao aprofundarmos na psicanálise à procura de uma 
elaboração sobre a leitura, nos deparamos sobretudo com seu avesso, isto 
é, o que se chamou de desleitura. esse pode parecer um termo estranho, 
porém é um termo freudiano. em Psicopatologia da vida cotidiana,6 encon-
tra-se uma sessão dedicada à questão da Verlesen, cuja tradução mais 
clássica e conhecida é lapso de leitura. mas, se quisermos uma tradução 
ao pé da letra, chegamos rapidamente a um verbo: o desler. tal como freud 
expressou em seu livro, os lapsos de leitura são atos de desler. na sessão 
dedicada ao desler, freud traz diversos exemplos que corroboram sua tese.

temos que concordar com paul-laurent assoun, segundo o qual essa 
parte dedicada ao Verlesen carece de uma elaboração ou de certo de-
senvolvimento. nesse sentido, assoun dedica uma parte de seu livro 
Metapsicologia freudiana a uma explicação metapsicologia do ler [lesen], 
claro, abordando também o desler. A necessidade dessa elaboração fica 
evidente quando precisamos diferenciar os lapsos de leitura e os lapsos de 
fala [Verlesen e Verspreschen]. eles seriam a mesma coisa? não haveria 
nenhuma especificidade que os diferenciaria?

o que é desler? podemos começar pela tradução um pouco equivocada 
‘lapso’ de leitura. os lapsos apontam para um erro, uma falha. logo, temos 
a concepção de que, quando cometemos um lapso de leitura, cometemos 
um erro. se levarmos isso a cabo, consequentemente, desresponsabiliza-
mos o sujeito que comete o “erro”. 

6 freud, (1901) 1996.
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desler, na verdade, é um ato que vai além da leitura daquilo que está no 
papel. um breve exemplo: um sujeito obsessivo, cuja condição para desejar 
uma mulher é que ela seja uma amante e nunca sua mulher/namorada, lê 
para o analista uma mensagem de sua amante. lá pelas tantas, se depara 
com uma palavra que não consegue ler, somente desler. na mensagem, 
estava escrito: “para mantê-la, é preciso que você mude”. o sujeito não 
consegue ler “para mantê-la”, mas repete diversas vezes, “para a amante, 
para a amante...”

então, se isso que o sujeito incluiu em sua leitura diz algo do seu desejo, 
temos que considerar que não houve nenhum erro ou falha de leitura. até 
mesmo porque o sujeito que deslê não se incomoda com a perturbação 
de sua desleitura. se não há um outro para captá-la, a tendência é que ela 
se torna realmente um mero lapso. Cabe aqui ressaltar um lugar possível 
do analista, ou seja, aquele que preserva uma perturbação, a fim de que 
isso fale, de que algo da fantasia e do desejo se expresse.

Por fim, gostaria de mencionar uma constatação recente que ainda está 
sendo estudada, mas que poderia ser uma direção possível: a relação da 
leitura/desleitura com o supereu. como disse acima, há uma sincronia dos 
objetos voz e olhar no que tange à leitura: ver as palavras outrora escutadas. 

se levarmos em consideração as elaborações sobre o supereu tanto em 
freud quanto em lacan, veremos que é essa instância que apresenta uma 
possível sincronia dos objetos mencionados. O supereu é um duplo-her-
deiro, que recebe algo do Isso e algo do complexo de édipo.
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RESUMO

o romance Divórcio, escrito no limite dos fatos acontecidos 
e da ficção, trouxe a possibilidade de enlaçar a literatura a 
alguns enunciados psicanalíticos. Ao transpor para o centro 
da narrativa a imagem de seu corpo dilacerado pela separa-
ção, o autor inscreve no texto uma forma de gozo – o prazer 
da letra. esse movimento subverte o discurso e anuncia um 
novo tempo: signo de um novo amor. 

PALAVRAS-CHAVE
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ABSTRACT

The novel Divorce, written on the threshold of the real facts 

and fiction, allows a possible approach of intertwining literature 

and psychoanalyst postulates. When the author, physically 

dilacerated by separation, transposes the image of his body to 

the center of the narrative, he indites form of enjoyment – the 

pleasure of the letter. He disrupts discourse and proclaims a 

1 este texto foi estabelecido em 2016, como produção do 
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new age: a sign of new love.
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Writing; Enjoyment; Sign; Love; Discourse.

escrito na primeira pessoa, o livro Divórcio foi concebido pela crítica literá-
ria como um romance autobiográfico. Discordando dessa posição, o autor 
sugere que sua obra é um trabalho de ficção. Assim, considerando esse 
“sem lugar” na cena canônica, a escrita de Ricardo Lísias possibilitou a 
abertura a outros textos e fez valer a ambiguidade contida no aforismo de 
Lacan “A verdade tem estrutura de ficção”. Fica-se, então, com os acon-
tecimentos narrados. 

Numa certa manhã, o escritor Ricardo Lísias, casado há quatro meses, 
encontra, ao acaso, o diário de sua mulher. as palavras ali escritas o ferem 
em sua mais profunda dignidade. ele adoece seriamente e sua frágil saú-
de faz com que ele se isole para iniciar o processo de separação. nesse 
tempo, quando seus laços de afeto se resumem aos poucos contatos com 
a família e com seu analista, Ricardo decide escrever um romance. O livro 
se estabelece a partir de uma montagem, no limite da ficção e do ato con-
fessional. a literalização do acontecimento traumático de sua separação 
abre espaço ao autor no sentido de organizar-se subjetivamente, à medida 
que vai colando fragmentos de uma outra verdade a ser narrada. a escrita 
se abre a ele como possibilidade de evitar o “desmoronamento” de seu 
próprio corpo e recuperar a fugaz integridade de seu eu, então devastado.

Frente à desorganização orgânica e psíquica que interrompe seus projetos, 
Lísias começa também a treinar para correr a maratona de São Silvestre. 
enquanto corre, vai pensando e organizando a sequência do livro. os 
capítulos se dispõem como marcas de quilometragem, onde o corpo, em 
seu martírio, encena a via crucis do autor. 

Quilômetro um: um corpo em carne viva. [...] percebi, quando andava, 
que minha pele estava se descolando do resto do corpo. [...] a sensação 



Griphos psicanálise n.  25312

é horrível. Não consigo segurar minha pele, mesmo me abraçando [...] 
estava em carne viva. Quilômetro dois: um trem passando dentro de 
mim.2 

E assim, Lísias dá sequência a seu diário até a última estação, onde já 
se vislumbra a presença do traço literário em sua conexão com o prazer 
da letra. 

Quilômetro quinze: octogésima sétima corrida de são silvestre. [...] 
sinto um enorme prazer agora. recorri à literatura porque não tinha 
mais nada [...] minha cabeça se estruturou de novo. comecei a rir. não 
estou de novo dentro de um livro que eu mesmo escrevi.3 

Literatura & Psicanálise: aproximações possíveis

como se percebe, o narrador, aos poucos, vai recuperando a consistência 
narcísica de sua imagem, à medida que se evanesce a opacidade do outro 
amado que o lançava em sua primitiva angústia de despedaçamento. o júbilo 
perdido toma corpo através de um gozo extra que a própria escrita produz. 

Na hipótese de um intercâmbio estético e linguístico entre psicanálise e 
literatura, pode-se pensar que ecoa neste romance O estádio de espelho 
como formador da função do eu, de lacan.4 replica entre as palavras a 
imagem da fragilidade do ser falante, quando um ideal é perdido, e o outro 
é convocado como reflexo às suas demandas de amor e reconhecimento. 

freud, em alguns momentos de sua obra, já anunciara a falência do equi-
líbrio econômico/libidinal de um Eu apaixonado. Em O narcisismo: uma 
introdução5 ele vai dizer da supervalorização do objeto. é quando o sujeito, 
ao ceder de seu desejo, investe uma parte considerável de sua libido no 
objeto de sua paixão. 

2 lísIas, 2013, p. 29.
3 lísIas, 2013, p. 225.
4 lacan, (1949) 1998.
5 freud, (1914) 1996.
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segundo o próprio freud,

[...] vemos, em linhas gerais, uma antítese entre a libido do ego e a 
libido objetal. Quanto mais uma é empregada, mais a outra se esvazia. 
a libido objetal atinge sua fase mais elevada de desenvolvimento no 
caso de uma pessoa apaixonada., quando o indivíduo parece desistir 
de sua própria personalidade.6 

há também em freud a via sintomática, onde o corpo, recortado pelo 
significante, encerra uma mensagem a ser decifrada. 

segundo colette soler, o sintoma em freud, “[...] é uma mensagem amor-
daçada, é uma fala cativa que é preciso libertar, que espera seu leitor ou 
seu intérprete.”7 Indo além, a psicanalista francesa traz outra vertente de 
inscrição corporal, não somente como fala cativa mas também como ci-
framento de um dizer. o corpo, retalhado pela pulsão, enuncia a demanda 
do outro – faz eco, reenvia a mensagem.8 

por essa via abre-se a possibilidade de pensar o romance Divórcio pelo 
amálgama texto/corpo – inscrição talhada pela letra. traz a ideia de corpo 
como passível de corte – onde algo do sujeito se perde, se apaga, mas 
se inscreve animado pela pulsão. haveria, nesse caso, uma erogenização 
da escrita, uma vez que ela se faz também com a pulsação, a intimidade, 
a respiração. 

fica, assim, exposto o corpo do vivente em sua carnalidade, onde a 
nostalgia dos afetos primevos se faz ouvir. o gozo toma substância e faz 
enlaçar os objetos da pulsão – olhar, voz, excremento –, restos a serem 
recuperados, reescritos. “[...] é verdade que o corpo, deserto de gozo, 
só se anima com esta palpitação da vida libidinal, que é a libido por suas 
zonas erógenas.”9 

6 freud, (1914) 1996, p. 92.
7 soler, 2019, p. 80.
8 soler, 2019, p. 88.
9 soler, 2019, p. 123.
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Amor - nova razão discursiva

o romance Divórcio, ao testemunhar o final de um amor, traz o sujeito 
em seu fading, fazendo-se representar mais além da matéria unificante 
de seu ser. divórcio é também o relato de uma travessia, em que a ilusão 
de fazer um no amor, aponta para a impossibilidade da relação sexual. 
nessa vertente, lacan grafou o amor como muro, onde a homofonia com 
a palavra “amor” permitiu trazer outra palavra – amuro –, para dizer da 
desproporção de gozo entre os dois sexos, ou seja, daquilo que “não cessa 
de não se escrever”.10 no entanto, o que se dá a ler nessas páginas são 
restos de uma história que foi deixada para trás, letras mortas que o autor 
enuncia como “seu último ato amoroso” gesto que também carrega em si 
a dialética pulsional, vida/morte. É o próprio Lísias que diz: 

[...] sobre o que nos ligou, posso dizer sem assombro que amei você. 
por causa de meu sincero amor cometi o maior erro de minha vida. 
[...] eu adorava acordar mais cedo e depois preparar o café para você. 
eu estava tão apaixonado que achava você a mulher mais atraente do 
mundo. o seu vestido no dia do casamento encantou-me. [...] o que 
sentia por você encerrou quando li o seu diário. você o largou aberto 
em meu caminho. talvez lê-lo tenha sido meu último ato amoroso.11

a construção literária de Divórcio possibilitou ao autor construir uma nova 
razão discursiva, tal como lacan enuncia no Seminário 20.12 a travessia 
fantasmática dos restos de afetos permite pensar que, ao se divorciar de 
sua mulher, o autor desposa sua obra, fazendo, assim, um novo pacto 
amoroso. Da relação narcísica, alimentada pelo imaginário, o amor se 
torna signo, lampejo de um novo tempo. 

nesse mesmo seminário lacan traça uma aproximação entre essa posição 
subjetiva e o discurso do analista. Destituído de sua carnalidade sinto-
mática, o sujeito toma posição como causa de desejo – objeto a, onde o 

10 lacan, (1972-1973) 1985, p. 13-14.
11 lísIas, 2013, p. 233.
12 lacan, (1972-1973) 1985.
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giro faz surgir a possibilidade de escrever o amor numa outra dimensão 
discursiva. para ilustrar, lacan se refere a um poema de rimbaud, A uma 
razão. segundo ele quando o poema se escande por essa réplica que 
termina cada versículo – Um novo amor.13 

[...] o amor neste texto é o signo apontado como tal de que se troca de 
razão [...] mudamos de razão, quer dizer – mudamos de discurso. [...] 
há emergência do discurso analítico a cada travessia de um discurso 
a outro [...] o amor é signo de que trocamos de discurso.14

e assim o amor se escreve no romance Divórcio naquilo que se recupera 
pela letra, no mesmo ritmo da travessia, onde vida e morte se contemplam. 
“[...] o autor entra em sua própria morte quando a escrita começa”.15 

para concluir, seria importante lembrar que o romance Divórcio, que anun-
cia a morte simbólica do autor, permitiu a construção de uma intertextua-
lidade entre a literatura e a psicanálise. é nesse vazio de certezas que o 
próprio Ricardo Lísias, em uma entrevista sobre a veracidade dos fatos 
acontecidos, é interrogado. – “Afinal o que aconteceu? – perguntam-lhe. E 
ele responde:  “Era pura ficção, o que aconteceu, aconteceu no momento 
mesmo em que aconteceu”. 
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RESUMO

Após a morte da mãe, os filhos são distribuídos entre os 
parentes, cabendo a francisco ir viver com o padrinho em 
seu sítio – como “sua cria”.
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no conto O moinho,1 de otto lara resende, acom-
panhamos o drama do menino francisco no curto 
espaço-tempo de sua travessia de uma borda a 
outra da vida. percurso doloroso no movimento de 
um tempo definido por Lacan2 como lógico, corte real 
na extensão da palavra que se articula em ato, en-
quanto – instante de olhar, tempo para compreender, 
momento de concluir – fundamentam a constituição 
do sujeito. 

1 resende, 2014.
2  lacan, (1945) 1998.
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no susto, no desamparo, no vazio deixado pela falta do outro, o sujeito, 
a partir de sua precariedade irremediável, toma corpo, ata-se, desata-se, 
inventa um saber não sabido, o qual, posto em ato, inaugura um caminho 
próprio. entre alienação e separação, a presença de um desejo ‘nomeia-
dor’ sustenta a aposta no possível-impossível do encontro, na aventura-
desventura da vida.

Com a morte da mãe, os filhos são distribuídos entre os parentes, cabendo 
a Francisco ir viver com o padrinho em seu sítio – como “sua cria”. Nesse 
lugar é submetido a todo tipo de crueldade, sofrimento e humilhação no 
limite do suportável, reduzido a puro objeto de um gozo perverso que 
desconhece a castração. 

o padrinho era enorme, tinhas costas caladas, hostis como uma pa-
rede.3

apertava na mão o cabo do relho. chegou-se bem perto do menino, 
começou a bater o relho na bota como cascavel.4

o padrinho andava sempre por perto, com passo duro, a cara amarrada, 
a mão cruel. parece que adivinhava tudo.5

seu rodolfo esticava aqueles momentos, falava arrastado, com ges-
tos vagarosos. Depois como um raio, caía de pancadas em cima do 
menino.6

mas como que por uma fresta na parede maciça da presença do padrinho, 
francisco encontra “rosário”, pequeno outro, que como terceiro termo, 
lâmina sutil, interpõe-se, barra, interdita aquele outro e dá ao menino um 
lugar de sobrevivência. rosário o nomeia, acolhe, instrui e lhe indica a via 
de um outro lugar possível. 

3 resende, 204, p. 118.
4 resende, 2014, p. 120.
5 resende, 2014, p. 120.
6 resende, 2014, p. 121.
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a chácara da sua tia dora ela é tão boa.7

A partir de incontáveis voltas num tempo obscuro e sem saída, Francisco 
se desaloja, emerge do lugar de sua inibição, de um corpo submetido 
à suposição do outro que o demanda, olha em volta, vê, se vê, e se vê 
sendo visto. 

após uma última experiência de espancamento, movimento obsceno do 
Outro em sua tentativa mortífera de preenchimento imaginário da falta 
insolúvel da estrutura, francisco cumpre seu tempo para compreender, 
ao decifrar a mensagem escrita a sangue num corpo a ser domesticado 
como os bichos em torno. 

A vacilação se esgota e o sujeito, empurrado a concluir, surge, enfim, rom-
pido, fendido em seu corpo e em seu ser, e tonto, cambaleante, assume 
o risco de fugir.

Só um corpo existia, doía; o corpo de um menino, de Chico. As lágrimas 
começaram a correr-lhe pelo rosto. tinha pena de si mesmo como se 
o menino que chorava não fosse o mesmo que acabara de apanhar.8

momento de separação fundante. o sujeito fraturado entra em cena, estra-
nho familiar de si mesmo. pensa onde não é, vem a ser onde não pensa. 
Realiza-se privado de sua impossível completude como objeto, pode privar 
o outro de seu gozo, retirar-se do lugar e se precipitar no momento de 
concluir. construção do tempo do desejo.

segurou a trouxa debaixo do braço e tomou a trilha aberta entre o capim. 
pouco adiante, apertou o passo, quase correndo.9

chico foi descendo o morro como se seu corpo rolasse sozinho, oco.10

7 resende, 2014, p. 117.
8 resende, 2014, p. 122.
9 resende, 2014, p. 122.
10 resende, 2014, p. 123.
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decidido em seu passo, seu olhar renovado se abre num novo instante. 
o tempo do desejo é o tempo da esperança, implica a dialética da perda 
e do reencontro, presença e ausência inscrevendo a pulsação do sujeito. 
seu caminho se abre a uma paisagem povoada de imagens lúdicas, de 
encantamento, de prazer, de trocas simbólicas, onde o sujeito avança livre 
num processo de reconstrução narcísica. O imaginário como véu recobre o 
real do desamparo, que persiste. função estruturante da fantasia, trabalho 
da pulsão de vida, enlaçando o objeto enquanto causa.

antes de chegar à casa da tia, chico visita sua antiga casa. [...] ia em 
busca de um encontro, de alguma coisa que nem sabia o que era.11

era uma casa morta, sem pai, nem mãe, nem cachorro, nem gato, 
nem fogão aceso.12

Volta no tempo para compreender, sobre as ruínas de seu luto desfeito 
sem ser feito, sobre as ruínas da vida que não viveu. Reencontro com o 
vazio doloroso, com a verdade incontornável da morte, ponto de real, de 
ruptura irredutível, sem resposta, sem representação. Finitude do Outro, 
dor de existir. Rasga-se de novo a fina espessura de pele viva, recém-re-
mendada, na imagem súbita de um menino sem dono.

Concluído seu denso percurso, Francisco chega enfim à casa da tia, onde 
“tudo respirava permanência”13 mal acaba de entrar, é surpreendido pela 
voz imperativa do padrinho, refeito em seu direito absoluto de posse e uso 
de seu objeto-cria. 

[...] vim buscar minha cria – disse seu rodolfo, com a chibata na mão. 
Isto são manhas.14

chico não ouviu mais nada. abalou-se pela casa adentro saiu pela porta 
dos fundos, correndo sem rumo. passou a mão pelo rosto, sentiu a 

11 resende, 2014, p. 128.
12 resende, 2014, p. 128.
13 resende, 2014, p. 129.
14 resende, 2014, p. 130.
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marca do relho do padrinho. a fuga, a caminhada tão longa, a noite na 
casa do velho desconhecido, a sede – todo seu esforço podia ser inútil.15

chico fechou os olhos e atirou-se. o moinho engasgou [...]. um súbito 
silêncio desconcertou a paz daquele recanto. só a água continuava a 
correr inútil.”16

diante da impossibilidade de escapar do outro absoluto, a conclusão ex-
trema, o imperativo do ato absoluto. o sujeito encontra na morte o recurso 
último, único, frente ao outro que exige que ele se apague e se desfaça 
de forma incondicional. Não há escolha possível que aponte a vida. A 
certeza do horror precipita o sujeito no abismo. na passagem ao ato, o 
sujeito tomado na angústia, encontra no real a convicção de que é resto, 
e, como dejeto, retira-se da cena. Torna-se preferível morrer a perder a 
vida. presença trágica do desejo puro, sem barreira, sem mediação de 
qualquer ordem, ou lei, onde a pulsão de morte assume a cena, projeta-
se em seu voo cego.

este conto, que encerra com sangue e morte o livro Boca do inferno, 
comprometeu-me de maneira especial: 

• dividiu-me enquanto sujeito que, da borda externa do texto, vê-se em-
baraçado, preso (como chico!) em sua trama dolorosa, presa do poder 
“perverso” da palavra do escritor criativo. causada, mais além, por essa 
mistura mágica e sinistra de forma verbal e tendência (pulsional), como 
diante de um “chiste ao avesso”, sou levada a recontá-la e a tentar, em 
busca do fio da vida, desmontar seu mecanismo destrutivo.17

• Mobilizou-me enquanto Suposto Outro (identificando-me com Rosário), 
queria ter chegado a tempo... antes daquele que se antecipa na pressa 
de resgatar sua presa e na certeza de seu direito ao gozo, a tempo 
de poder fazer barreira entre o sujeito e seu ato, de entrar na cena e 
transformar em acting out essa passagem ao ato...

15 resende, 2014, p. 130.
16 resende, 2014, p. 131.
17 freud, 2017, p. 129.
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Enfim, convocou-me a pensar sobre o tempo e ato do analista diante de 
tantos sujeitos que encontramos hoje, absolutamente capturados pelo olhar, 
pela urgência de se concluírem, de se oferecerem em ato como objeto e de 
se mostrarem em reflexo a um olhar que se faz Outro... Como transformar 
em “moinhos de vento” o descaminho real destes sujeitos, para os quais 
foi excluído o tempo para compreender? Como chegar a tempo de intervir 
para que “moinho” não se torne no real a metáfora do mundo e da vida 
tal qual nos versos trágicos do poeta? 

ainda é cedo, amor
mal começaste a conhecer a vida
já anuncia a hora de partida
sem saber mesmo o rumo que irás tomar
[...] 
ouça-me bem, amor
preste atenção, o mundo é um moinho
vai triturar teus sonhos, tão mesquinhos
vai reduzir as ilusões a pó [...] 
Cartola18
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partindo da literatura, há a intenção de estudo sobre o 
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ABSTRACT

Starting from the literature, there is na intention to study the 

feminine and its relations with love.

KEYWORDS
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Nosso cartel Psicanálise, Literatura e Família se 
formou no início deste de 2020 com a proposta de 
pensar, com base na literatura, as questões que 
cercam o sujeito e avançar na clínica.

desde a primeira obra lida – O divórcio, de ricardo 
Lisias, uma autobiografia ficcional, em que o autor 
relata a devastação causada sobre si por um divórcio 
traumático – fiquei pensando sobre a posição femi-
nina, sobre a questão da mulher para a psicanálise.
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terminamos de ler A boca do inferno, de otto lara resende, lançado em 
1957. o livro causou tamanho incômodo, que só foi editado novamente em 
1998, após a morte do autor. trata-se de um livro de contos, sete ao todo, 
em que as personagens principais são crianças no final da infância que, 
apesar de viverem em cenários bucólicos do interior, nos contam histórias 
de desamparo, perversão e suicídio.

escolhi trazer um conto chamado Segredo. Nele Sílvia, uma menina que 
está se tornando mocinha, vive com a mãe e a avó. a mãe se declara 
repetidamente, em tom de lamúria, ser uma mulher abandonada, largada 
pelo marido. O pai de Sílvia saiu de casa havia cinco anos, e dele ninguém 
mais soube. Nunca teve emprego fixo, não ganhava o suficiente para as 
obrigações com a família; e, ainda por cima, deixou dívidas. Retraída, 
quieta, passiva, de forma crescente e em três tempos, Sílvia é abusada 
por três homens.

num primeiro tempo, ela é agarrada e apertada contra a parede pelo dono 
de uma casa que foi visitar com a mãe, que nada vê e sobre o ocorrido 
Sílvia nada diz. 

Num segundo tempo, o abuso ocorre sob a forma de carícias intensas feitas 
por um primo da mãe, o qual alugava um dos quartos da casa da família. 
desta vez, a menina chora e revela à mãe o acontecido, mas é criticada, 
censurada, reprimida e tem sua palavra desvalorizada tanto pela mãe 
quanto pela avó, que ordena silêncio sobre o episódio, colocando “uma 
pedra sobre o assunto”. Recai ainda sobre os ombros de Sílvia a partida 
do primo assim como a do dinheiro com que ele pagava a família. 

finalmente, no terceiro tempo, vestida com um uniforme já bem menor do 
que deveria ser, a menina anda pelas ruas com uma pasta agarrada ao 
peito, tentando esconder a blusa muito apertada, com os botões quase 
saltando para fora, quando é abordada por um suposto amigo do pai. o 
homem lhe diz ter um retrato de seu pai e Sílvia o acompanha até o lugar 
onde é estuprada. Já em casa, sem dizer nada a essas mulheres, Sílvia é 
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surpreendida pela mãe, com um papel onde havia escrito: “querido papai”. 
o chamado foi ao lixo, jogado pela mãe. 

Como pensar a posição subjetiva de Sílvia quando a assistimos colocar-se 
como objeto para o outro, chegando tão perto de uma destruição? a carta 
interrompida ao pai não seria um pedido de socorro?

no Seminário11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, lacan1 
demonstra o caráter dissimétrico da polaridade ativo/passivo, uma vez que 
o fim passivo supõe a existência de um Outro do qual o sujeito se faz o 
objeto. É por essa atividade do sujeito que se atinge a realização do fim 
passivo da pulsão, a saber, o gozo que lhe é próprio. Gozo que, como 
demonstra a clínica, não deixa de suscitar angústia.

a posição de objeto em relação ao outro é correspondente à relação pri-
mitiva da criança e sua mãe, na medida em que a criança está entregue 
aos cuidados maternos e, consequentemente, à sedução sexual que es-
ses cuidados envolvem. essa passividade inicial é fonte de angústia, pois 
implica um ficar à mercê da onipotência do Outro, cujo caráter ilimitado 
suscita no sujeito a fantasia de sua própria destruição. em relação a esse 
perigo supremo, o pai aparecerá como o salvador.

Quantas “Sílvias” escutamos na clínica? No texto Mãe-Mulher, jacques
-Alain Miller afirma que: 

a mulher no inconsciente é o outro que não tem, o outro que encarna 
a fenda da castração, que sofre e não tem nada a dar senão sua falta 
e os signos de sua falta.2 

até o momento, a questão do feminino é o caminho que pretendo percorrer 
através do cartel.

1 lacan, ([1964] 1994).
2 mIller, (1996) 2014.



Griphos psicanálise n.  25326

REFERÊNCIAS

lacan, j. O seminário, livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da 
psicanálise (1964). texto estabelecido por jacques-alain miller. tradução: 
m. d. magno. rio de janeiro: Zahar, 1994 (campo freudiano no brasil). 

mIller, j.-a. a criança entre a mulher e a mãe (1996). Opção Lacaniana 
online nova série. são paulo, ano 5, n. 15, nov. 2014. Issn 2177-2673.

resende, o. l. segredo. In: ______. Boca do inferno (1957). são paulo: 
companhia das letras, 2014. p. 75-90.



Conto “dois irmãos” - Notas  Psicanálise, literatura e clínica 327

* Psicanalista. 

Membro da EFBH/iepsi.

E-mail: 

<therezabruzzi@gmail.com>

conto 
“doIs Irmãos” 
notas
Thereza Christina Bruzzi Curi*

RESUMO

a autora propõe que no conto Dois irmãos (otto lara re-
sende), Gilson e mauro funcionavam como um duplo, mas a 
morte prematura de mauro rompe com o arranjo estabelecido 
por eles na família. Na impossibilidade de fazer o corte da 
separação, Gilson se mutila. nesse caso, a autora questiona: 
teria sido uma passagem ao ato?

PALAVRAS-CHAVE

adolescência, duplo, passagem ao ato.

1. SOBRE A INICIAÇÃO

na adolescência cada sujeito tem sua iniciação 
anunciada num instante mítico. Digo instante mítico, 
pois a clínica tem me mostrado que, se não há um 
começo absoluto, há um “instante”, sempre contin-
gente para o sujeito, em que a catástrofe é anunciada 
e, a partir daí, é epicamente contada pelo sujeito 
como traumática. É o que Freud verificou como a 
temporalidade retroativa daquilo que, do sexual, tem 
caráter traumático, dando conta da sexualidade como 
traumática, a partir da puberdade.
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é assim a adolescência: um momento em que cada um prova sua iniciação 
e, nessa passagem, no reencontro com o objeto, a irrupção do sexual faz 
ruptura com o gozo fálico, confrontando o sujeito com a impossibilidade da 
relação entre os sexos, evocando um tempo de atravessamento de fanta-
sias incestuosas, às vezes enlouquecedor para os jovens. a passagem a 
ser feita na adolescência implica separação e escolha (forçada), e porta a 
dimensão inédita de um ato, daí as tantas patologias do ato. 

levantar o véu deixando entrever o nada é, para o sujeito, correlato ao 
horror e ao “não saber” sobre o gozo. surge assim, nesse momento de 
passagem, algo diante do que as palavras falham: um gozo desconhecido, 
que o sujeito não sabe como traduzir. momento de surgimento do objeto 
em “sua face de piscadela aterrorizante da coisa”.

Poderíamos dizer que o fio que perpassa os contos em Boca do Inferno 
seria o encontro com a “piscadela aterrorizante da coisa”?

2. SOBRE O DUPLO1

para freud, o duplo provém de um desejo infantil, brota do amor ilimitado 
a si mesmo, do narcisismo primário. De início, o duplo é garantia de imor-
talidade. Quando essa etapa é superada, ele se transforma no anunciador 
da morte.

Na figura do duplo há a garantia da realização dos desejos, mas ao preço 
de aniquilação da vontade livre, portanto da condição subjetiva de desejar. 
há aqui um paradoxo entre a realização de desejos e a condição subjeti-
va de desejar. duplo, repetição de si mesmo, funciona como espécie de 
memória impedindo que o sujeito esqueça seu desejo.

o fundamento do duplo está no momento da formação do eu, no estádio do 
espelho. No início o bebê é um corpo despedaçado e precisa de um Outro 
que confirme simbolicamente a imagem que vê no espelho, de modo que 

1 esta seção apresenta anotações feitas com base em portuGal, 2006 e lIma, 
2007.
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o bebê estruture uma imagem em torno de um traço que vem do outro. 
Na identificação com o Outro para constituir uma imagem de si, o sujeito 
humano se aliena quando esperava se integrar. no espelho o sujeito se vê 
inteiro ao preço de se ver como outro. assim, o júbilo aparece no primeiro 
momento: o sujeito se vê inteiro, no segundo momento, o eu se rivaliza 
consigo mesmo: esse é o preço de se ver como outro. na relação com 
o semelhante, a figura refletida aparece invertida impondo a diferença 
no registro do idêntico, forçando a alteridade (esquerdo vira direito). o 
que era familiar surge como estranho e o eu se rivaliza consigo mesmo. 
A estranheza entre o eu e o duplo estabelece uma relação mortífera. A 
agressividade que surge, enquanto tentativa de separação do duplo per-
seguidor, é estruturante e favorece a última etapa do estádio do espelho, 
separação do eu e seu duplo. 

no estádio do espelho o sujeito precisa de um ponto exterior à relação 
imaginária para que aconteça a identificação. Trata-se do olhar do Outro 
para o qual o sujeito se vira buscando algo que lhe falta. o outro é respon-
sável pelo eixo simbólico, que permite organizar a relação entre o corpo 
e a imagem sob a forma de uma representação. há um descompasso 
entre o corpo e o que representa o corpo, descompasso que é estrutural 
e acompanha a vida subjetiva, falha inevitável. portanto, é necessário um 
terceiro que confirme a imagem, para que o sujeito, para além da servidão 
imaginária, tenha suportes simbólicos, significantes que organizem o que 
a criança vê no espelho.

3. SOBRE O CONTO DOIS IRMÃOS2

“não sei a quem esse menino saiu – exclamava a mãe com desalento. 
Gilson ficava pensando: “A quem ele tinha saído?”3 mauro e Gilson eram 
irmãos. “Irmãos só no sangue: um não tem nada do outro.”4 Gilson sabia 
que mauro era diferente. tão diferentes, tão complementares!!!

2 resende, 2014, p. 28-49.
3 resende, 2014, p. 29.
4 resende, 2014, p. 29.
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mauro, o santinho; Gilson tinha o diabo no corpo. mauro o catecismo; Gil-
son o cinema, o sorvete, a gazeta. mauro não denuncia o irmão. mauro, 
que era santo, foi chamado para junto de deus, para morrer. está no céu. 
depois de morto, o dia do aniversário de mauro seria comemorado. todos 
comungariam pela alma do irmão morto. como comungar, pensa Gilson, 
que não aprendera as lições do catecismo, mesmo tendo feito a primeira 
comunhão? 

a quem saiu esse menino? continua a perguntar a mãe. o demônio 
era dono de sua alma, reflete Gilson. Tal como Deus, o demônio deve 
ter seus escolhidos. antes de dormir Gilson pede a nossa senhora 
que lhe manifeste que iria salvá-lo. entretanto, nada, nem mauro, nem 
nossa senhora, ninguém o socorreu. Gilson tinha parte com o diabo, 
como comungar?5

Era preferível entrar no reino dos céus com um olho só do que ser 
lançado ao inferno com os dois. [...] o pecado devia ser extirpado.6 

Gilson abriu a navalha. tinha a mão trêmula, mas não se sentia emo-
cionado. Podia golpear com firmeza. Desabotoou a calça do pijama. 
[...] o sangue empapava a calça do pijama de Gilson, escorria por suas 
pernas, começava a tingir os ladrilhos do chão.7

Gilson e mauro, dois irmãos, seriam duplo um do outro: mauro, o santinho 
e Gilson o endiabrado. duas faces da mesma moeda? a morte prematura 
de Mauro faz ruptura no arranjo estabelecido pelos dois na família.

retomo o que disse acima sobre o duplo: a estranheza entre o eu e o duplo 
estabelece uma relação mortífera. A agressividade, enquanto tentativa de 
separação do duplo perseguidor, é estruturante e favorece a última etapa 
do estádio do espelho, separação do eu e seu duplo.

5 resende, 2014, p. 48.
6 resende, 2014, p. 49.
7 resende, 2014, p. 49.
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entretanto, no caso de Gilson, a agressividade se volta para ele mesmo, 
pois o irmão já havia morrido. para se separar do gozo endiabrado do 
corpo, Gilson faz corte, se castra, recorta no corpo o que sustenta esse 
gozo. desabrigado do suporte do outro, que faça mediação, Gilson separa 
parte do próprio corpo.

os objetos a são como botões de ancoramento do real, partes do corpo 
que parecem estar ligadas a um órgão ou ser produzidas por um órgão.8 o 
que ancora o objeto a na imagem são as experiências de gozo enlaçadas 
pela linguagem: “esse menino anda com o diabo no corpo”.9

no Seminário 11, Lacan afirma que “[...] o objeto a é algo de que o sujeito, 
para se constituir, se separou como órgão. Isso vale como símbolo da falta, 
quer dizer, do falo, não como tal, mas fazendo falta”.10

chegada a adolescência, a iniciação de Gilson comporta uma ruptura, 
separação que se manifesta com o corte no corpo próprio? dissemos 
que a passagem adolescente traz a dimensão inédita de um ato, daí as 
tantas patologias do ato. são tentativas de inscrever a marca da falta, sinal 
de que o sujeito se autoriza do gozo que lhe é próprio. mutilar o corpo, 
que portava algo que não se inscrevia na linhagem familiar, indicaria uma 
passagem ao ato? 

o conto Dois Irmãos, de lara rezende, abre campo para que essas e 
tantas outras questões possam ser discutidas.
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RESUMO

tomando dois textos do livro A boca do inferno, de otto lara 
rezende, trata-se de discutir dois crimes praticados por crian-
ças: seria uma perversão? Qual a diferença dos dois crimes?
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ABSTRACT 

From two Otto Lara Rezende’s stories in his book The Hell’s 

Mouth, we discuss two crimes perpetrated by children: would it 

be a perversion? Which is the difference between the crimes?

KEYWORDS
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os textos que se seguem são produções do cartel 
Psicanálise, Literatura & Clínica e se referem à leitura 
do livro Boca do inferno, de otto lara rezende,1 que 
trata da sexualidade e da agressão de crianças de 
forma muitas vezes crua. são 7 contos comentados 
pelos membros do cartel.

vários são os temas: a menina abusada, estuprada 
no conto O segredo; Dois irmãos, um bonzinho e o 

1 resende, 2014.
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outro que faz coisas proibidas pela família e que diante a morte do irmão 
tem um final também trágico; O moinho, em que um menino se suicida 
diante da total falta de esperança. 

escolhi O porão, que trata da perversão e do crime.

faço um contraponto entre os contos O filho do padre e Porão. no pri-
meiro, um menino, intempestivamente, mata um padre, tido como o seu 
pai. Portanto, se trata de um parricídio. No Porão, um menino vivencia um 
crescendo de agressividade: machuca o cachorro, mata o gato, até que 
acaba também matando um amigo, outro menino. Parece que existe aí um 
cálculo e não existe a culpa. 

Haveria diferença entre o parricídio praticado por Trindade, o filho do padre, 
e o assassinato cometido por floriano, o menino do Porão? 

freud, em Dostoievski e o parricídio2 diz que só um homem que passou 
pelas profundezas do pecado pode atingir o mais alto cume da moralida-
de. o homem moral é aquele que reage à tentação tão logo a sente, sem 
submeter-se a ela. 

a pulsão destrutiva, muito intensa em dostoievsky, poderia tê-lo trans-
formado num criminoso, mas foi dirigida contra sua própria pessoa, en-
contrando expressão como masoquismo e sentimento de culpa. mas sua 
personalidade reteve traços sádicos, como seu amor de atormentar, sua 
intolerância inclusive com as pessoas que amava. a disposição pulsional 
inata e pervertida, inevitavelmente marcava dostoievsky para ser sado-
masoquista ou um criminoso. 

De acordo com esse ponto de vista, nem o filho do padre, nem o menino 
do Porão, deixam de reagir à tentação. eles se submetem a ela, mas de 
formas distintas.

2 freud, (1928 [1927]) 1996.
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O parricídio é o crime principal e primevo da humanidade, como Freud 
propõe em Totem e Tabu.3 é a fonte principal do sentimento de culpa.

Não está claro se o filho do padre sentiu culpa. Ele se escondeu na caverna, 
chamada a boca do Inferno, mostrando, pelo menos, um incômodo. já 
o menino do porão não parece ter sentimento de culpa. vai para a casa, 
lava as mãos e come. sem nenhum sinal de incômodo. 

Freud coloca na relação edípica do menino com o pai, a ambivalência 
amor-ódio, o sentimento inconsciente de querer livrar-se do pai, que sofre 
recalcamento em virtude do temor à castração. 

vejamos o que acontece nos dois casos: o padre depreciava e xingava o 
menino (cabeça dura, quadrúpede, bronco), e lhe dera surras com vara 
de marmelo dos quatro aos dez anos. o agora rapaz desenvolveu um 
profundo ódio que redundou no assassinato: 

[...] o impulso irrompe do mundo subterrâneo arcaico e primitivo. como 
se a decisão já tivesse nascido há muito dentro dele.4

já o floriano não tinha pai. o pai que aparece é o de seu amigo, rudá, 
motivo de muita inveja. Floriano não tinha figuras paternas? O conto não 
dá subsídios para afirmar isso.

Freud diz que o supereu é herdeiro da influência parental. Se o pai foi duro, 
violento e cruel, o supereu assume esses atributos e se torna sádico, e o 
eu, masoquista. Não dá para perceber o que acontece com o filho do padre, 
mas o garoto do porão parece mostrar uma alteração no supereu que não 
o pune nem traz sentimento de culpa, mas que o arrasta ao crime. seria 
um supereu dotado de um imperativo de gozo: Goze!? não ligado às leis 
edípicas, mas ao empuxo para o gozo e para o crime.

Como os dois rapazes desses contos são pré-adolescentes, poderíamos 

3  freud, (1913) 1996.
4  massI, 2014, p. 164.
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pensar num recrudescimento das pulsões parciais, com ênfase no sadis-
mo e no masoquismo. o que é de estrutura e o que é do que se poderia 
chamar de traços perversos?

podemos pensar em perversão naquela época da vida? no texto Perversão 
na infância,5 coloquei sobre a existência de um indicador de estrutura, que 
pode ser confirmado ou não na adolescência. Mas às vezes parece um 
baralho com as cartas marcadas: dificilmente há uma mudança, embora 
ela seja possível de alguma forma, às vezes na contingência de encontros.

parece que o menino criminoso floriano já tem um indicador de estrutura 
perversa. ele planeja o assassinato, e parece que não se importa muito. 
não há vislumbre de culpa.

um sadismo exacerbado vai se acentuando à medida em que o conto 
transcorre. floriano, num crescendo, executa as suas agressões: as 
galinhas, o cachorro que levou um caco de vidro, o tatuzinho esmagado. 
ao mesmo tempo, ele se machuca cutucando uma ferida que acaba com 
o sangue escorrendo. ele se machucou ao tentar montar a roda da bici-
cleta. E um ódio aflora. Os gestos perversos deslizam para um desejo de 
distribuir pontapés contra tudo, impulso de ferir-se, machucar-se, sangrar. 
sadismo e masoquismo. 

apesar de uma divisão do dia cheio de luz fora de casa e do escuro, malé-
volo no porão da casa, em plena luz do dia, floriano já começa a manifestar 
seu lado escuro, presença de pulsão de morte, sem que a pulsão de vida 
venha amalgamar e atenuar os acontecimentos. 

É um filho sem pai e se ressente muito do amigo que tem pai e tem ha-
bilidades, como consertar a roda da bicicleta. ele, ao contrário de rudá, 
não tem pai e não tem as habilidades motoras que o outro possui. se 
ressente disso. mas nada o impede de atrair o amigo para o escuro do 
porão, com a justificativa de consertar a bicicleta. É um cálculo cínico: diz 

5  meIra, 2013.
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que ninguém conhece o seu segredo que apresenta a rudá e pede que 
não conte a ninguém. 

O segredo passa a evidenciar vários crimes com animais e finalmente com 
o amigo. ele o atrai, mostra uma faca que escondeu, pois a mãe não lhe 
permitia usar, e enfia a faca na costela de Rudá. 

Esse conto é difícil de ler, pela crueza do crime e pela posição do crimino-
so, que parece não se importar, e se mostra indiferente ao que executa. 
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PALAVRAS 
DANÇANTES
Suzana Marcia Dumont Braga*

“Que não se esmaguem com palavras as entrelinhas” 
é frase de Clarice.1 Mas também se tornou um livro 
leve como música. Ele convida o leitor a dançar. 
Dançar com Gilda Vaz e Regina Beatriz. 

Mergulho nas suas páginas, ouço sua música e vejo 
outras bailarinas: Escritoras, personagens e... por 
que não? Homens que se permitiram escutar a mu-
lher que vive neles. Dançarinos que entraram nestes 
harmônicos e dissonantes acordes. 

– Acorde! Convida o livro. Acorde o feminino que 
mora em você! 

Carla Madeira fala da poesia que há nos famintos. 
Seria possível poetar sem o desejo que nos mostra 

1 LISPECTOR, 1999, p. 19.
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faltosos e, por isso mesmo, criativos? E lembra que outros homens podem 
nascer das mulheres. As mulheres podem habitar os homens. Afinal, o 
feminino faz parte de cada um e de todos. 

Gilda mostra que às vezes o canto da sereia pode ser transmitido pelo 
pai. Suas palavras soavam, voavam e percorriam espaços desconhecidos. 
Somos capturados pelo redemoinho das palavras que nos moem para nos 
transformar. A experiência analítica tem parentesco com a experiência 
poética: Operar a partir do que não se cansa de não se escrever. 

Pode-se embarcar na viagem à infância de Regina onde encontramos 
Bárbara Heliodora e seus ideais de liberdade. Como a personagem de 
Dante, o profano e o sagrado habitam Regina Beatriz.

Mulheres extraordinárias. Mulheres que se propõem a se colocar diante da 
diferença escrita nelas mesmas e... no mundo. Não temos como escapar: 
o mundo ressoa em nós. 

A primeira escuta/escrita do livro é de uma personagem: Joan, do livro/
filme A esposa. Joan é mulher que se submeteu ao pacto de se apagar 
como sujeito desejante para fazer reis... Até decidir escrever outra história. 

O par dançante, formado pela psicanálise e a literatura, valsa pelo salão. 
O leitor também se sente convidado a participar dessa ‘condançação’. Os 
ponteiros de um relógio que marcam o tempo com questões e não com 
respostas, e apontam um vazio fecundo do qual algo novo pode surgir. Psi-
canálise e poesia se encontram nesses desvãos. Poiesis é fazer, saber fazer.

Há vazios nos escritos de Clarice Lispector que, mais que revelar a vida da 
escritora, nos tocam como leitores. Além de palavras, seu texto tem voz! 
Melodia! Afinal, o encantamento é a única cura possível para a inevitável 
tristeza. 

Carla morde com suas palavras: “só avancei porque minhas certezas se 
evaporaram. Eu não as tinha desde que envelheci”. Se é importante lem-
brar, há uma fortuna insondável no poder esquecer. 
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O desejo atravessa e ultrapassa a pobreza material de Carolina de Jesus. 
Certamente é devido a ele o poder de transmissão de sua obra.

As mulheres maravilhosas também são encontradas nos textos de alguns 
homens. James Joyce, ao fazer da escrita o seu personagem. 

Chico Buarque, em sua incansável capacidade de dar voz a tantas e di-
versas versões da mulher, fala do continente obscuro da feminilidade não 
como quem o decifra, mas como quem se vê afetado por ele. 

Há uma teoria da letra nos textos de Lacan que mostra como a palavra 
nos faz e nos ilude. Somos seres de linguagem, até porque não se pode 
dizer tudo. E a escrita feminina é produzida a partir dessa impossibilidade. 
É preciso perder-se para escrever. Assim lemos na letra do poeta Lacan:2 
“Será que, se um pássaro pintasse, não seria deixando cair suas penas, 
uma serpente suas escamas, uma árvore se desfolhar e fazer chover suas 
folhas?”

A psicanálise dança com a poesia. Admiráveis são os poetas, dizia Freud.3 
Juntar psicanálise e literatura é apostar num jeito prazeroso de transmis-
são. Com deleite!
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Encaro como um desafio amoroso narrar para o 
caro leitor a respeito do livro Rastros de amor sob o 
olhar de coautora. Como introduzir? Particularmente 
faço introdução dos nossos rastros com o título Por 
causa do amor, enquanto Terezinha Sette, na sua 
apresentação Ó abre alas, esclarece que “nossos 
textos, contos e poemas foram caindo como objetos, 
não sem sofrimento, mas evidenciando a singulari-
dade de cada uma de nós”. Nossa parceira Gilda 
Vaz almejava que, um dia, escreveria de forma que 
qualquer pessoa pudesse ler e que esses escritos 
ressoariam por aí, atribuindo-os como Escritos fora 
da linha. Seu sonho passou a ser nosso desejo e “tal 
como as comadres que falam e fiam, nós começamos 
a divagar, saindo, por vezes, da linguagem teórica 
da psicanálise que, embora nos sirva de caminho, 
também pode nos aprisionar”. 

Corajosamente, resolvemos comemorar em 2017 o 
primeiro ano de lançamento do nosso livro com uma 

RESENHA-VÍDEO
POR CAUSA DO 
AMOR
Regina Célia Pachêco Nunes*
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campanha inovadora que acrescenta imagem e voz através de vídeo.1 Hoje 
brindamos vocês com alguns deles.

VÍDEO 1 – Regina Pachêco (Veja o vídeo)

A ideia era percorrer a psicanálise do amor de Freud a Lacan. Mas... Qual 
o quê! A escrita enveredou por outro caminho, nada convencional e muito 
menos planejado, a exemplo das vicissitudes da pulsão como as do amor. 

No vazio que se instalou, sobrou angústia. Tudo que se escrevia tomava 
forma de poema, conto e psicanálise para ser lido por todos. As palavras 
se recusavam a vir como prosa. Então, essa foi uma “escolha forçada”, 
no dizer de Lacan, que reflete a postura de não recuar frente ao desejo. 
É fazer ou fazer. Definitivamente aconteceu na escrita um enlace entre 
psicanálise, amor e poesia.

É como se o destino que se procura não se encontra como determinante 
atrás de nós, mas tocando em frente. Ou seja, o acento de nossas escolhas 
não está no passado e sim no futuro, em processo a ser narrado. Para 
a compreensão psicanalítica de destino, Freud cita Goethe: “Aquilo que 
herdaste de teus pais, conquista-o para fazê-lo teu”.

A fonte da poesia são os processos primários, anteriores à linguagem. “Toda 
ciência permanece, pois, muito tempo nas trevas, cega como sintomas, 
entravada na linguagem”, diz Lacan no Seminário 1.2

Maria Rita Kehl,3 em Sobre ética e psicanálise, diz que o poeta moderno 
acolhe a dimensão perdida e a dimensão impossível do desejo. As “duas 
correntes psíquicas” têm lugar na poesia que afirma, à maneira do humor, 
o triunfo do princípio do prazer – transformado agora em prazer estético 
– sobre a dureza real da morte e da vida.

1 A Léo Tafuri, o mago da criação dos nossos vídeos, nosso agradecimento.
2 LACAN, (1953-1954), 1986, p. 10.
3 KEHL, 2002, p. 187.

http://www.escolafreudianabhiepsi.com.br/videos/video01.mp4
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A poesia contribui para a psicanálise? Há uma tensão entre poesia e psi-
canálise, como afirma Octávio Paz.

Os significantes produzidos em sonhos e sessões de análise tornavam-
se a matéria-prima para a construção poética. Como no sonho, em que 
Delphos aponta para o oráculo, a transformação da areia movediça, que 
aparece no poema:

De repente a mulher
Sem eira nem beira
Na areia movediça
Dor de amor
Mova-se disso

Pela via da poesia, é possível redimensionar a “coisa” [Das Ding], os restos 
que tocam o Real, opaco à palavra. 

De amores devastados
A um outro amor, novo amor, novo amor
Novo 

Transforma-se a máxima do gênio da poesia Ferreira Gullar: “A arte existe 
porque a vida não basta”. A nossa experiência testemunha que a poesia 
existe porque a psicanálise não basta! E para falar de amor, deixemos que 
a poesia fale por si. 

VÍDEO 2 – TRAMA4 (Veja o vídeo)

A mesma indagação que nos tomou durante nosso percurso sobre o amor 
retorna drasticamente agora, nestes tempos de pandemia: Qual a implica-
ção do narcisismo para o amor? No Seminário 11, Lacan5 indaga se haverá 
um amor capaz de ir além dos limites narcísicos do amor. 

4 A Mariana Paz e Luciana Tanure nosso abraço de agradecimento pela participação 
especial.

5 LACAN, (1964) 2008.

http://www.escolafreudianabhiepsi.com.br/videos/video02.mp4
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Nossa experiência atual, singular e espantosa, em isolamento e distan-
ciamento, demonstra que pode ser possível. Ou o pior. Estamos a refazer 
tal pergunta. Testemunhando. O que está por vir? O devir a ser como 
humanidade!

VÍDEO 3 – SÓ O RASTRO 6  (Veja o vídeo)

É um momento muito especial para retomar pontos fundamentais do precio-
so texto de Freud Psicologia de grupo e a análise do ego, que começa com 
uma bomba: desde o começo, a psicologia individual é também psicologia 
social. O que há de mais revolucionário nisso, de mais impactante é que 
o eu de cada um também é coletivo. 

O amor é um eu na interação com um outro eu. 

Na matemática do amor, como pontuado no livro Rastros de amor há, 
pois, cada Um+a. Uma dimensão que subverte o pensar a vida comum. 
Num grupo o que há de mais importante não é o somatório simples, linear 
1+1+1... Só. É que a produção de um grupo, de uma humanidade, podemos 
dizer assim, é diferente do somatório das partes. 

Como assim? Isso é algo da transversalidade – conceito introduzido por 
Deleuze e Guattari7 – como tentativa de sair de uma visão restrita do inte-
rior dos grupos, procurando suas explicações nas múltiplas determinações 
político-ideológico-econômico-sexuais. A transversalidade não pertence 
nem à dimensão vertical, nem à dimensão horizontal da interação social 
humana. É ela que torna possível aquilo que é da ordem da criação.

O novo normal que estamos modelando para o futuro da humanidade, 
implica, por um lado, um desdobramento da vida pautada na arte, que é 
a capacidade de ver outros objetos num mesmo objeto e, por outro lado, 

6 A Cristina Vaz Rodrigues nosso abraço de agradecimento pela participação es-
pecial.

7 GUATTARI, 1985. 

http://www.escolafreudianabhiepsi.com.br/videos/video03.mp4


Griphos psicanálise n.  25348

exige repensar os fundamentos éticos do laço social a partir das determi-
nações inconscientes da ação humana.

O mistério tremendo citado por Valter Hugo Mãe em As mais belas coisas 
do mundo, no dizer de um avô ao seu netinho, é que o melhor da vida 
haveria de ser ainda um mistério. E o importante é seguir procurando.

Os rastros de amor!? Como sujeito e como humanidade, ainda teremos que 
lavrar a seara de palavras que mora no nosso abismo. O eu é interminável. 

VÍDEO 4 – EU, INTERMINÁVEL  (Veja o vídeo)

VÍDEO 5 – (Vídeo produzido domesticamente por uma 
leitora).8  (Veja o vídeo) 

VÍDEO 6 – CONVERSA COM AS AUTORAS 9  (Veja o vídeo)
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PROJETO 
SEGUNDA LETRA
Rosely Gazire Melgaço

SEGUNDA LETRA é uma associação que desenvolve dois segmentos de 
trabalho interdisciplinar: atenção àqueles com transtorno na linguagem e 
na interação e escuta de bebês em sofrimento psíquico.

É um espaço de acolhimento e tratamento que tem a psicanálise como 
direção, onde se realiza um trabalho singular com o sujeito, “entre vários”, 
inscrito no Outro institucional, com atenção às famílias, ou aos responsá-
veis, e à comunidade na qual estão inseridas.

Privilegia-se também a criação de laços entre o projeto e a cidade em 
espaços sociais e públicos.

A equipe interdisciplinar é constituída por profissionais de diversas áreas: 
psicanálise, terapia ocupacional, fonoaudiologia, artes, psicopedagogia, 
assistência social, psiquiatria e neurologia.

Como diz a nossa iluminada Clarice Lispector: “Não sei como desenhar 
o menino! Sei que é impossível desenhá-lo a carvão, pois até o bico de 
pena mancha o papel para além da finíssima linha de extrema atualidade 
em que ele vive”.

Na Segunda Letra, o trabalho, que inclui o campo do não saber, é uma 
aposta no desenhar “menino a bico de pena”, traçar linhas de uma escuta 
sensível à linguagem, desatar nós e propiciar a abertura de, sempre, novos 
desenhos.

(Veja o vídeo)

http://www.escolafreudianabhiepsi.com.br/videos/video07.mp4
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•	 Espaçamento	entre	linhas	1,5	e	alinhamento	justificado.

•	 Parágrafos sem recuo e separados por 1 ENTER 

•	 Laudas entre 20 e 25 linhas, não mais do que 7 laudas, em uma só 
face, devidamente revisadas e rubricadas pelo autor.

5 Os trabalhos deverão ser acompanhados de Resumo e Palavras-
-chaves; Abstract e Keywords; ou Resumé e Mot-clés redigidos pelo 
autor. O resumo se limita a “um parágrafo e deve incluir palavras re-
presentativas do assunto. Deve ser redigido com verbos na voz ativa 
e na terceira pessoa do singular. A NBR 6028 recomenda também a 
inclusão de palavras-chaves (3 a 5) logo abaixo do texto”.

6	 Os	originais	deverão	seguir	estas	convenções:

•	 Itálico: palavras de língua estrangeira; título de obra/artigo.

•	 Aspas	duplas:	citações	de	autores;	falas	de	pacientes.
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•	 Aspa simples: nos termos que o (a) autor (a) quiser destacar.

•	 Obs.:  A sublinha não será usada.

7	 Tabelas,	quadros,	gráficos,	figuras,	fotos,	etc.	deverão	ser	enviados	
em separado com a respectiva a legenda numerada e a indicação da 
localização desejável no texto, entre dois traços horizontais.

8 As notas explicativas deverão ser numeradas consecutivamente no 
texto e listadas em rodapé. 

9	 As	referências	serão	listadas	no	final	do	texto,	em	ordem	alfabética.	
Exemplos:

FREUD,	 S.	 Inibições,	 sintomas	 e	 ansiedade	 (1926	 [1925]).	 In:	
___. Um estudo autobiográfico, inibições, sintomas e ansiedade, 
análise leiga e outros trabalhos (1925-1926). Direção-geral da tra-
dução de Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1996. p. 91-
167. (Edição standard brasileira das obras psicológicas completas 
Sigmund Freud, 20).

FREUD, S. Inibição, sintomas e angústia. In: _____. Inibição, sin-
toma e angústia, o futuro de uma ilusão e outros textos (1926-
1929). Tradução de Paulo Cesar de Souza. São Paulo: Compa-
nhia de Letras, 2014. (Obras completas, 17). 

LACAN, J.O seminário, livro 10: a angústia (1962-1963). Rio de 
Janeiro: Zahar, 2005.

LACAN, J. O estádio do espelho como formador da função do eu 
(1949). In: ____. Escritos. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janei-
ro: Zahar, 1998. p. 96-103. 

LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J. B. Vocabulário de psicanálise. 4. 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

10 Os textos deverão passar por revisão com revisor autorizado pela 
Comissão	Editorial,	ficando	a	cargo	do	autor	os	custos	desse	traba-
lho.

11 A Comissão Editorial se reserva o direito de recusar, em correspon-
dência prévia, os trabalhos que não se enquadrem nestas normas e 
entregues fora do prazo estipulado: 15/07/2020 para o e-mail: esco-
lafreudianabhiepsigriphos@gmail.com,	 criado	 especificamente	 para	
esta revista.

12 Os trabalhos deverão ser enviados em arquivo digital.
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