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EDITORIAL

O nascimento
da Psicanálise precipitou-se graças ao
interesse que suscitou
em Freud, o encontro
com as histéricas, que
denunciavam,
com
seus sintomas, um
mal estar inerente ao
seu lugar como mulheres na sociedade
vitoriana, mas, muito
especialmente pondo
no olho do furacão,
a sexualidade como
ponto de origem das
neuroses, quer dizer,
dando à sexualidade,
um caráter traumátiNicolás Bertora. “Par-i-a”. Desenho Digital. Mestrado ICdeBA – UNSAM
co.
Em 1905, com seus “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, Freud revolucionava o mundo propondo uma perspectiva da sexualidade humana que traspassava os limites do biológico, separando a determinação
cromossômica da assunção da identidade sexual e da escolha de objeto de satisfação, como também marcando a
existência de uma sexualidade infantil perverso-polimorfa. A sexualidade, então, se desvelava com Freud, como
algo deslocalizado e não universalizável.
Se Freud avançou surpreendentemente no estudo da sexualidade, encontrou um limite ao tentar dar uma
explicação à sexualidade feminina que não respondia do todo à lógica fálica nem às formulações do Édipo que
tanto lhe haviam servido para entender a sexualidade masculina. A feminilidade como continente obscuro abria
um campo enigmático para os psicanalistas que, sabendo o importância do lugar do sexual na vida psíquica do
sujeito, encontravam ali algo do impossível.
Lacan, orientado pela proposta freudiana da sexualidade como deslocalizada, foi mais além, fazendo a
diferença entre sexualidade e sexuação, delimitação que afina muito mais o revelado por Freud em 1905. Com
Lacan e sua proposição das fórmulas da sexuação, podemos dizer que os seres falantes se repartem a partir de
sua relação com o gozo fálico e que essa repartição nada tem a ver com o biológico. O gozo feminino continua
sendo obscuro, enquanto se trata de um gozo opaco, fora de sentido e que se situa mais além do Édipo, fora da
lógica fálica.
O traumático da sexualidade se refere ao impossível da harmonia e da complementariedade sexual tão ansiada, o que levou Lacan a sua famosa formulação “Não há relação sexual”. A relação entre os seres falantes não é
nem será de complementariedade; é uma relação de desencontro porque da satisfação que se trata é da satisfação
do Um, do modo de gozo de cada um e cada um se arranja com ele, a seu modo.
As consequências deste impossível empurram a formas de tratamento que em cada época têm encontrado
tentativas de respostas e coordenadas das quais cada parlêtre tem se servido para construir sua própria invenção.
No século XXI, já não é tema de debate candente que a sexualidade é um fato subjetivo que ultrapassa o biológico. A revelação de Freud já não é motivo de surpresa, ainda que se mantenham alguns pequenos grupos que
tentam reivindicar o biológico sobre o subjetivo, o natural versus o antinatural. O fato é que hoje em dia, a repartição sexual não se situa apenas do lado homem ou mulher, homossexualidade ou heterossexualidade, mas tem
proliferado um sem número de formas de identificar-se, nomear-se e de situar o modo de gozar dos falasseres.
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Apenas passeando pelo Facebook, encontramos que há, pelo menos, 58 possibilidades de gênero, possibilidades
que seguirão aumentando cada vez que um pequeno grupo se organize e queira ser reconhecido a partir de sua
identificação e/ou forma de gozar.
As teorias de gênero que surgiram nos anos 50 para reivindicar a sexualidade como uma construção social
que devia ser respeitada e integrada na sociedade sem importar a determinação biológica, avançaram tomando
força desde o feminismo que defende, a todo custo, a igualdade homem mulher até o movimento queer que convida a sair do espartilho homem/mulher que não passa pela escolha, para assumir o gênero tal como se tem construído e assumido. Isto desembocou em uma proliferação de nomeações e de identidades, tal como o Facebook
o evidencia.
Para a psicanálise, é um desafio situar-se frente a estas manifestações da contemporaneidade, em primeiro lugar, porque a sexualidade continua sendo assunto dos psicanalistas e, em segundo lugar, porque estamos
chamados a estar à altura da época, tentando acolher e cernir o que é que está em jogo nestas novas formas de
apresentação da sexualidade.
Sexo??? Sexuação, Identificações e Gênero, é o nome que leva este novo número da revista da FAPOL,
Lacan XXI. Sexo com três pontos de interrogação!!!
Pois continua sendo um enigma, um continente obscuro, algo que se apresenta mais como uma pergunta do
que como resposta; o sexo não está pré-determinado. Sexo, acompanhado de três possíveis formas ou maneiras
de abordá-lo desde a sexuação, as identificações e/ou o gênero, três termos que podem estar relacionados e que,
ao mesmo tempo, não têm uma relação ou combinatória específica. Nossa revista é um convite a situar, a partir
da orientação lacaniana, o que os psicanalistas têm a dizer a respeito. A resposta dos colegas das três Escolas da
América tem sido impressionante: contamos neste número, com 28 textos de colegas da EBP, da EOL e da NEL.
Os textos abordam numerosas problemáticas e tópicos sumamente interessantes e o resultado da revista
permite ir um pouco mais além do que até agora se havia dito a respeito.
Na primeira seção, O sexo em psicanálise, contamos com 9 textos que tomam as coordenadas teóricas de
Freud e de Lacan que dão marco ao tema da revista, assim como algumas pontuações sobre as teorias de gênero
e as manifestações culturais em torno das novas sexualidades postas em tensão com a psicanálise.
Na segunda seção da revista, Ressonâncias das Jornadas de nossas Escolas sobre o tema da revista, os
colegas responsáveis pelas ditas Jornadas nos apresentam o que se extraiu do trabalho das mesmas em torno da
temática que nos ocupa. As XXVII Jornadas da EOL, “A psicanálise e a discórdia das identificações. Vínculos,
Crenças e Nomeações” tocam justamente no tema do discordante entre os sexos e as identificações sexuais,
interrogando-se sobre a incidência de cada um deles na sexualidade e como a não relação sexual é a bússola
orientadora da ética analítica.
Em relação ao trabalho das Jornadas da EBP, temos o texto “O lugar do falo na sexuação”, produto do XXII
Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, “A queda do falocentrismo: consequências para a psicanálise”. Nesta
contribuição, encontramos uma revisão das teorias de gênero versus as propostas freudianas e lacaniana em torno
do falo e suas consequências na relação do sujeito com o corpo sexuado, convidando os psicanalistas a intervirem
no debate público com os discursos de gênero, para assim fazer valer o subversivo do desejo.
Finalmente, o texto da NEL, relacionado às próximas jornadas: “Que mãe sou hoje?1 Vicissitudes na experiência analítica”, toca um tema muito controverso que é a transmaternidade gay, que mais além das respostas
legais que implica, coloca para a psicanálise, o questionamento da lógica do “para todos”, além de ser um fenômeno que aponta como a biologia não pode dar conta das singularidades do parlêtre em torno de suas identificações, sua sexualidade e a maternidade.
A terceira seção, Mais sobre o sexo em psicanálise, reúne os textos que os colegas das três Escolas da América enviaram a partir da convocatória para contribuir com este número da revista. A resposta dos colegas foi impressionante e contamos com 14 textos que abordam diferentes arestas da temática sugerida. Encontramos vários
textos que tocam a temática de fenômenos sociais como o feminismo, as teorias de gênero e as novas identidades
sexuais. Assim, várias das contribuições trabalham em torno da diferenciação entre sexo e sexuação e o caráter de
impossível inerente à sexualidade humana, condensado na premissa “Não há relação sexual”.
A leitura destes textos em seu conjunto logra transmitir um panorama claro daquelas manifestações da época
e das respostas desde outros campos e desde o social frente às novas sexualidades, assim como permitem situar
os conceitos de Freud e Lacan que servem de bússola para pensar estes fenômenos.
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Contamos com uma contribuição de especial interesse para a comunidade da FAPOL. Trata-se do texto de
Maria Cristina Giraldo, primeira AE da Escola Una na NEL, “História do Passe na NEL”, onde interpreta o efeito
de sua nomeação como AE, em abril de 2016, no trabalho de Escola, que tem desenvolvido a NEL depois deste
ato. A experiência do Passe na NEL fura a lógica de grupo, que permite o trabalho de Escola que está acontecendo
e que estará por ver-se no porvir. Anuncia a boa nova de uma nova AE na NEL, Raquel Cors Ulloa, nomeada em
junho de 2018, abrindo-se, então, uma série: já dois AE na NEL evidenciam a marca viva da Escola de Lacan.
Finalmente, a última seção da revista, dedicada a Comentários dos Escritos e Outros Escritos de Lacan,
conta com três contribuições de colegas de cada uma das Escolas da FAPOL, que escolheram extratos de textos
que possam contribuir com o debate deste número. Lucíola Freitas toma como ponto de partida “O aturdido”,
fazendo-o dialogar com o Seminário 19 “… ou pior”, e o 20 “Mais ainda”, para falar do gozo feminino, a mulher
e o amor. Claudio Godoy, da EOL, trabalha o escrito de Lacan de 1964 “Posição do Inconsciente” e “O aturdido”,
para abordar os ideais do sexo a partir do feminismo e diferenciá-lo da posição sexuada em Lacan.
Para terminar, Ricardo Aveggio, da NEL, toma un parágrafo da “Introdução à edição alemã de um primeiro
volume dos Escritos” para falar de sexuação e contingência, perguntando-se como pensar a sexuação na atualidade à luz das respostas das teorias de gênero e as novas sexualidades como representações do mal estar com o
corpo e o gozo.
A leitura deste número de Lacan XXI se abre com uma pergunta e mesmo estando segura de que os textos
serão orientadores e esclarecedores, também estou segura de que abrirão espaço a novos debates e polêmicas que
permitirão aos psicanalistas que continuam a obra de Freud e o ensino de Lacan, seguir perguntando-se como faz
a psicanálise desde finais do século XIX até agora e Ainda mais além: Sexo???
Boa leitura!
Tradução: Mª Cristina Maia Fernandes
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VIVA A METÁFORA!
Osvaldo L. Delgado - EOL-AMP

Interessa-me fazer uma
referência ao texto de ByungChul Han, A agonia do Eros1,
especialmente ao capítulo em
que ele trabalha a pornografia.
A esse respeito, temos
que assinalar duas questões
muito importantes que Han
postula. Uma delas é o conceito de “empresário de si”, que
leva à exploração de si mesmo.
Podemos coincidir com isto –
com o que o discurso capitalista coloca em jogo –, mas com
o que não podemos coincidir é
Valeria Erlijman. “Dança”. Fotografia. Série “Álbum de família” Pausa - Ano: 2008
que isto anula a luta de classes.
Se acompanhamos todo o desenvolvimento feito por Han, vemos que se trata da ideia de que a luta de classes se reproduz em cada um – coisa que é correta –, mas isto não quer dizer que se anule a categoria marxista de luta de classes.
Esta é uma problemática mais clara para os sociólogos ou politólogos, mas para nós, como psicanalistas, a diferença fundamental que temos com Han – igualmente com as teorias de gênero – é que se confunde sujeito e subjetividade, esta é a segunda questão que queria assinalar e que é central.
A subjetividade é cultural e histórica. Para se conformar, ela toma os semblantes da época e, inclusive, o campo
da chamada sintomatologia; também se arma com os semblantes da época, os semblantes que o Outro oferece. Mas
uma coisa é a subjetividade que se conforma pela época, e outra coisa é o que, desde a psicanálise, entendemos como
sujeito. E mais ainda, o que entendemos como parlêtre, tomando o último ensino de Lacan.
Há um debate de Freud com Nietzsche a respeito da culpa, porque a culpa em Nietzsche é histórica, cultural. É
assim que ele expõe em Além do bem e do mal 2. Para a psicanálise, a culpa não é histórica, não depende da subjetividade da época, mas sim é um dado de estrutura. Efetivamente, nós diferenciamos subjetividade de sujeito, e mais ainda,
subjetividade de parlêtre. E, sobretudo, com a introdução do Um corpo e do troumatisme, porque o troumatisme não
depende dos semblantes da época; nem sequer depende do Outro. Então, a psicanálise – com a primeira categoria de
sujeito, mas muito mais com a categoria de parlêtre –, não pode concordar nem com Han nem com as teorias de gênero.
Para as teorias de gênero, tudo é histórico, cultural. Deste modo, tomam o imperativo sexual da época, a explosão
agora do imperativo cultural da partilha sexuada – que, com Lacan, chamamos de norma macho –, e formulam o imperativo da heterossexualidade do patriarcado. Todas as referências, inclusive às de Judith Butler, marcam uma posição
diferente em relação às conceituações psicanalíticas. Por exemplo, o fantasma “bate-se numa criança” – que para a
psicanálise é a referência fundamental do fantasma –, é tomado por Butler como um dado cultural, da época, histórico.
O “saber-fazer” do qual falamos desde a psicanálise também desmente tanto as teorias de gênero quanto as de
Byung-Chul Han. O discurso capitalista em sua fase de neoliberalismo atual pode produzir no “empresário de si” a
dimensão do saber-fazer. Mas o “saber-fazer” e o “saber-fazer aí” da psicanálise não são a mesma coisa porque este
último responde ao ponto de não repetição, responde à iteração. Ao contrário, o “saber-fazer” responde à repetição e pode se articular com a técnica, com a cultura e com o momento histórico.
Nosso debate com as teorias de gênero aparece, então, em vários pontos. Por um lado, a psicanálise sustenta
que na sexuação trata-se de identificações e, fundamentalmente, da fixação de gozo, que nada tem a ver com uma
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operação cultural; a fixação freudiana não entra nessa categoria. Por outro lado, a diferença se acentua se localizamos a categoria de parlêtre, e muito mais se localizamos a diferença entre o corpo especular e o Um corpo.
Podemos pensar o corpo especular, no qual, por exemplo, se localizam as cirurgias na sexualidade contemporânea. O corpo especular é um imaginário que depende do simbólico e que, efetivamente, empresta-se à
cultura da época, à moda, ao imperativo de gozo do mercado, etc.; mas o Um corpo, em sua radicalidade, não;
ele não depende nem sequer das identificações freudianas, como o estádio do espelho. É esse corpo que de vez
em quando levanta acampamento, que tem uma consistência que é mental. Enquanto consistência mental marca
um ponto irredutível por qualquer operação simbólico-imaginária ou pelo imperativo de gozo do mercado e da
cultura; resta todo o tempo.

Com essas diferenças vamos situar como a partir da psicanálise e já desde O mal-estar na cultura, texto
de Freud de 19303, podemos responder da melhor maneira a essas questões. O mal-estar na cultura é um texto
central do legado freudiano, publicado na época da ascensão do nazismo. Recordemos que na mesma área geográfica-cultural, na chamada mitteleuropa, surgiram as três respostas ao mal-estar na civilização do século XX:
o nazismo, o marxismo e a psicanálise. No mesmo âmbito e na mesma língua, alemã, o que é muito interessante.
Farei uma leitura de O mal-estar na cultura que não é a habitual, mas que é muito interessante para o nosso
tema. Este texto tem um núcleo central fundamental: Freud diz que não há satisfação plena da pulsão, por obstáculo interno. O que isso quer dizer? Que não há satisfação plena da pulsão, não por proibição senão por obstáculo
interno da lógica mesma da pulsão4; não é que esteja proibida pelo Édipo. Este é o nome freudiano do “não há
relação sexual”.
Isto posto, tudo o que Freud constrói no texto é um entrelaçamento como resposta a essa ideia central, a esse
impossível. Incluso o supereu. Que não haja satisfação plena da pulsão por obstáculo interno, é a fonte do mal-estar. O mal-estar na cultura é isso: há um impossível. A partir daí surge como cada cultura, cada momento histórico, enfrenta-se com esse impossível e como o sujeito responde a isso. Mas fica claro que o mal-estar é a-histórico.
Freud dirá que enquanto o mal-estar é estrutural, o programa do princípio do prazer é impossível de realizar.
Cada um poderá obter uma proporção de prazer modesta e de vez em quando. Inclusive sustenta que a resolução
sintomática permite encontrar a felicidade particular de cada um. O modo com o qual trabalha alude ao que entendemos como a dimensão do sintoma ao final da análise, que é a nova aliança com o gozo, a mudança de posição
do sujeito com relação ao gozo: deixar de padecer dele e passar a ter com isso outro laço. Ou como o mesmo
Freud sustenta em Análise terminável e interminável 5, a psicanálise contribui para a resolução da angústia e a
deixar de padecer dos sintomas. Não diz eliminá-los, senão deixar de padecer deles.
Como não há satisfação plena e isto é fonte de mal-estar permanente, os seres humanos dispõem de três
construções auxiliares: uma, a mais eficaz de todas, segundo Freud, são as adições – o alcoolismo, a toxicomania
–, porque tem a particularidade de afetar o corpo com sua química. Poderíamos dizer que é o que mais se aproximaria da pretensão psicopolítica de Han: como o imperativo categórico de gozo de nossa atualidade, via adições,
pode produzir uma operação na química do corpo. Há outras construções auxiliares, segundo Freud.
Freud sustenta que o imperativo superegóico da cultura da época entra em contradição com as mulheres –
leia-se: com a posição feminina –. Faço referência ao capítulo IV –Qualidades psíquicas – do Compêndio de
psicanálise 6 em que menciona que as mulheres lembram aos homens – entenda-se: como posição masculina
– de onde surgiu a cultura: do laço amoroso com elas e da criação da família. Deste modo, lembram-lhes o nó
desejo-gozo-amor como um tratamento em relação ao imperativo de gozo superegóico da cultura. Isto é de uma
importância fundamental.
A forma empregada por Freud para falar de amor é localizar o objeto em relação ao ideal. Esta é uma fórmula e não é a mais precisa já que, sustenta Freud, tem a ver com os amores humilhados e infelizes7. Colocar
o objeto no lugar do ideal implica virar o tempo todo ao supereu e, a qualquer momento, a mulher maravilhosa
passa a ser o pior.
O importante é que esse modo de amor faz massa, é congruente com a conformação da massa: as identificações egoicas e a localização de algo no lugar do ideal, um S1 articulado ao objeto a como insígnia permite o
efeito de massa. Mas Freud acrescenta, no capítulo XII de Psicologia das Massas e análise do eu8, que há so-
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mente duas coisas que não fazem massa na realidade humana e que, além disso, são desagregativas da massa: o
sintoma neurótico é um – e é uma resposta a Han e às teorias de gênero –. É absolutamente singular, não faz massa
e é desagregativo da massa. Isto quer dizer que pode haver um clube sadomasoquista, mas o modo sintomático
com que cada um arma seu laço é desagregativo do resto do clube de sadomasoquistas.
O segundo que tampouco faz massa e é desagregativo da massa: o amor por uma mulher. Diz Freud que o
amor por uma mulher tem a mesma estrutura que o sintoma neurótico. Esta é outra concepção do que disse anteriormente: não é localizar a uma mulher no lugar do ideal. Nesta perspectiva, o amor a uma mulher, na mesma
trama que o sintoma, não faz massa e é desagregativo, ou seja, que é desagregativo do efeito do imperativo de
massa. Esse amor atravessa todos os limites de nacionalidade, religião, e/ou de cultura e que, segundo Freud, é a
maior conquista cultural.
Isto ressoa a orientação ética da psicanálise, que Lacan formula e sustenta que é hétero amar uma mulher
– independente do sexo biológico daquele de quem parte o amor a uma mulher. A orientação da psicanálise tem
uma ética hétero: poder amar uma mulher, enquanto posição feminina, não tem nada a ver com as teorias de gênero, porque vai além de onde parte. E é essa a maior conquista cultural porque atravessa todas as limitações, e
tem a mesma estrutura que o sintoma.
Já sabemos com R.S.I. o que Lacan define em relação à mulher como sintoma9. Ele se refere a essa dimensão
na qual a mulher advém enquanto sintoma, enquanto se apresente como esse “o que quer dizer”. Isso terá a ver
com a formulação de Freud, em articulação com o mesmo seminário, quando localiza o Pai como modelo da
função. O Pai modelo da função é aquele que toma uma mulher, que a faz mãe, e cuida dessas crianças com o
carinho paterno. Em O mal-estar na cultura 10 e no Compêndio de psicanálise 11, Freud sustenta que se trata,
efetivamente, disso. As mulheres – a posição feminina – atentam contra o imperativo superegóico da cultura. A
posição feminina o esburaca.
E a posição feminina não se alcança com a cirurgia. Não se alcança ao ajustar a anatomia ao que egoicamente se autopercebe como identidade.
Para a psicanálise, o eu não autopercebe nada. Não há identidade senão identificações, e as instruções médicas na anatomia dão conta da queda contemporânea do campo metafórico e do empuxe à literalidade do imperativo de gozo do capitalismo atual.
Tradução: Flávia Cêra
Notas:
1 Han, B.-C., A agonia do eros. Petrópolis: Vozes, 2017.
2 Nietzsche, F. Além do bem e do mal. São Paulo: Cia das Letras, 2005.
3 Freud, S. O mal-estar na cultura (1930 [1929]). Porto Alegre: L&PM, 2010.
4 Ibid, capítulo IV.
5 Freud, S. Análise terminável e interminável (1937). Obras completas, v. 19. São Paulo: Cia das Letras, 2018, pp. 274-326.
6 Freud, S. Qualidades psíquicas. Compêndio de psicanálise e outros escritos inacabados (1940 [1938]). Belo Horizonte: Autêntica, 2014, pp. 45-63.
7 Freud, S. O mal-estar na cultura, op. cit. capítulo IV, pp. 103-116.
8 Freud, S. Psicologias das massas e análise do eu (1921). Obras completas, v. 15. São Paulo: Cia das Letras, 2011, pp. 99-113.
9 Lacan, J. O Seminário, 22, R.S.I. (1974-1975). Inédito.
10 Freud, S. O mal-estar na cultura, op. cit.
11 Freud, S. Compêndio de psicanálise e outros escritos inacabados, op. cit.
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FREUD E O GÊNERO FLUIDO

COMENTÁRIO SOBRE ALGUMAS CONSEQUÊNCIAS PSÍQUICAS DA
DIFERENÇA ANATÔMICA ENTRE OS SEXOS
Os primeiros anos da década de 20 foram, para Freud,
de revisões e reformulações
de seu trabalho prévio, especialmente uma renovação na
exploração do continente negro da sexualidade feminina.
Havendo encalhado no rochedo da castração que se encontra no final do drama edípico,
Freud adianta a tese de que o
desenvolvimento sexual continua depois do que chamou
de fases pré-genitais. Chega à
conclusão de que a anatomia é
o destino e se dedica a organizar o ingente material clínico
que a jovem prática analítica
coletava sem cessar, a partir da
introdução da fase fálica como
organizador último da vida
psíquica do sujeito.1 Para por
à prova o pertinente desta tese,
nada mais óbvio que tratar de
situá-la na diferença anatômica entre os sexos. A essa tarefa
se dedica Freud neste texto e
claramente abriu mais dificuldades do que as que resolveu.
Deixa de lado o enfoque que
havia adotado desde o princípio, de considerar desenvolvimentos análogos e paralelos
nos meninos e nas meninas,
e dedica seu esforço a tratar
de elucidar separadamente, o
Marcela Pimentel. Fotografia. A Rede da EOL
desenvolvimento psíquico do
masculino e do feminino.
De entrada, oferece suas ideias como hipóteses de trabalho a serem verificadas na clínica, apresentando-as
como resultados preliminares. Ratifica que “a primeira eflorescência da vida sexual”2 e os efeitos que desperta no
sujeito organizam o desenvolvimento psíquico e insiste em que é preciso ir até esse ponto para chegar às chaves
da neurose. Intui já ali a vastidão da tarefa, quando diz que pelo menos nas próximas décadas, o trabalho dos
analistas não correrá o perigo de mecanizar-se ou tornar-se aborrecido: claramente antecipa a singularidade que
vai encontrar.
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Não rejeita as analogias fêmea-macho do todo, pois insiste que se trataria de situar em que ponto se separa
o desenvolvimento psíquico do masculino e do feminino a partir do descobrimento da diferença anatômica entre
os sexos. Diz que antes de poder sequer aceder à visão dos genitais do outro, parece haver em ambos, um gozo
deslocalizado, que se situa no próprio corpo e que corresponde a uma excitação, quer dizer, um aumento de
tensão que reclama ser aliviada e para o qual, cada um inventa algo. Poderíamos dizer que se trata do traumático
da sexualidade como acontecimento de corpo, que é ao que a passagem pelo drama edípico dará significação a
posteriori. Avança um pouco mais e propõe que a diferença anatômica, ao fazer presente a castração no real, força
em ambos os sexos, uma reformulação da relação com esse gozo inomeável, precoce, diz Freud, na medida em
que permite ao menino, localizá-lo no falo que tem e à menina também no falo que não tem.
Girando sempre sobre o rochedo da castração, Freud vai organizar o desenvolvimento psíquico de ambos os
sexos, a partir do efeito que tem a mesma sobre o drama edípico. Assim, para o menino, o descobrimento da diferença anatômica tem um efeito de alívio, pois ele não perdeu seu pênis no processo e, portanto, pode seguir seu
caminho, e para a menina, em troca, abre-se uma senda de dificuldades, pois, segundo ele, deve fazer uma dupla
renúncia: à localização do gozo deslocalizado em um pênis que não tem e a mãe como objeto. Explica Freud neste
ponto, as distintas saídas que tem para a menina este impasse colocado pela castração em sua entrada no drama
edípico. E aqui propõe a tese que tem sido um quebra-cabeça para os psicanalistas, até Lacan.
Ao propor que a diferença anatômica entre os sexos faz presente o complexo de castração para ambos os sexos antes da entrada no complexo de Édipo, quer dizer, durante o descobrimento do gozo no corpo, deslocalizado,
converte a castração em um operador lógico que oferece a ambos, a possibilidade de localizar esse gozo inomeável, angustiante, em certo ponto fixo no momento decisivo do drama edípico: o falo no caso do menino, o filho no
caso da menina. E propõe esta fórmula desconcertante: “Enquanto, nos meninos, o complexo de Édipo do menino
é destruído pelo complexo de castração, nas meninas ele se faz possível e é introduzido através do complexo de
castração”,3 para concluir que essa diferença entre ambos modula a relação com o supereu. Em essência, o que
coloca Freud é que, ao não ter falo no qual localizá-lo, a mulher deve se arranjar com o gozo inominável como
puder. Temos, então, nesse campo aberto por Freud, toda a investigação lacaniana em torno do gozo feminino.
Mas, deixo de lado este tema porque o texto está atravessado por uma afirmação que quero destacar e que
tem para Freud, estatuto de axioma, que lhe complica o exame do problema, e com a qual, no entanto, trabalha ao
longo do texto sem discuti-la, e que enuncia ao final:
Não devemos nos permitir ser desviados de tais conclusões pelas negações dos feministas de ambos os
sexos, que estão ansiosos por nos forçar a encarar os dois sexos como completamente iguais em posição
e valor; mas, naturalmente, concordaremos de boa vontade que a maioria dos homens também está muito
aquém do ideal masculino e que todos os indivíduos humanos, em resultado de sua disposição bissexual e
da herança cruzada, combinam em si, características tanto masculinas quanto femininas, de maneira que a
masculinidade e a feminilidade puras permanecem sendo construções teóricas de conteúdo incerto.4

Freud abre, assim, um campo muito importante de investigação na clínica, contra si mesmo, pois, ao mesmo
tempo em que está tratando de estabelecer claramente a separação da gênese da neurose em homens e mulheres –
lendo-a como um efeito da experiência do trauma da sexualidade refratado pela experiência do real da diferença
anatômica entre os sexos, distinta para uns e outras – estabelece, sem nenhuma dúvida, que a masculinidade e a
feminilidade são construções e que, de nenhuma maneira, “a anatomia é o destino”.5
Ao distinguir e reconhecer a existência de uma “atitude feminina”6 no menino – pela dupla disposição
ativa-passiva do complexo de Édipo – e um “complexo de masculinidade”7 na menina – como efeito da ausência real de pênis – fazendo do gênero, uma construção em torno de uma diferença anatômica e destacando no
caráter estruturante do trauma primeiro da sexualidade – enquanto gozo inominável experimentado no corpo e
ressignificado a posteriori pelo drama edípico (que é onde se radica a verdadeira diferença entre os sexos) – Freud
ilumina uma área da clínica que começa a se desdobrar há algum tempo pelos efeitos da aliança discursiva capitalismo plus ciência8. Classicamente reconhecemos que o sujeito confrontado com a impossibilidade de localizar
a diferença entre os sexos, fica para ele, pois, a escolha de uma invenção singular: neurose, psicose, perversão.
Mas hoje há todo um campo clínico que rompe o limite dessas opções e que surge impulsionado pela aliança discursiva capitalismo plus ciência: sujeitos que se encontram entre a certeza absoluta dos transexuais ou a solução
dos que se situam no gênero fluido e que traz aparelhada a dúvida: “a cada um, sua dúvida”9. Soluções extremas
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frente às quais o clínico simplesmente fica perplexo. Certamente o analista assim interpelado por estas fórmulas
diversas de defesa diante do real da não relação sexual deve ir fundo em precisar as coordenadas de cada solução
singular, essa bricolage própria de cada sujeito e estar advertido de que é possível que esteja diante de “subjetividades sem causa”, sujeitos que rechaçam a função da causa, como um efeito da elisão do falo (cuja função
de causa é condição do inconsciente mesmo) que promove a aliança discursiva capitalismo plus ciência 10 e que
implica um desafio que o século XXI impõe à psicanálise.
Tradução: Mª Cristina Maia Fernandes
Referências bibliográficas:

Notas:
1 Freud, S. A organização genital infantil (Uma interpolação na teoria da sexualidade) (1923). ESB Obras Completas de Sigmund Freud, v XIX. Rio
de Janeiro: Imago Editora, 1976. p. 180.
2 Freud, S. Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos (1925). ESB Obras Completas de Sigmund Freud, v XIX. Rio de
Janeiro: Imago Editora, 1976. p 309.
3 Freud, S. Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos (1925), op. cit p 318.
4 Freud, S. Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos (1925), op. cit., p.320. A marcação em negrito é minha.
5 Freud, S. A dissolução do complexo de Édipo (1924), op. cit., p. 222
6 Freud, S. Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos (1925), op. cit., p 311.
7 Freud, S. Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos (1925), op. cit., p 314.
8 Miller, J.-A. O real no século XXI (2012), em Scilicet Um real para o século XXI. Associação Mundial de Psicanálise. Belo Horizonte: Scriptum,
2014. p 21.
9 Tal como caracteriza Ansermet em seu texto, que contrapõe à “certeza sem exterioridade” do transexual, a dúvida na escolha de quem se situa nisso
que passou a se chamar o “gênero fluido”.
10 É um acréscimo que faço à hipótese proposta por Leonardo Gorostiza em seu texto apresentado no X Congresso da AMP intitulado “Subjetividades sem causa”, ainda inédito. É possível que em toda esta clínica radical do “trans”, estejamos na presença de uma forma destas “subjetividades sem
causa” que menciona Gorostiza, ou como coloca Dessal em “O lapso do sexo”, um projeto desabonado do inconsciente.
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TURBA E TURBANTES1
Marcus André Vieira - EBP-AMP

Há algum tempo, uma
situação delicada ocorrida
no metrô de São Paulo causou intenso debate, rapidamente deixado para trás.
Uma moça branca,
usando turbante, foi interpelada por outra, de um pequeno grupo de mulheres
negras. Seu uso do adereço
seria equivocado por ser
reivindicado como insígnia
de uma história negada, a
dos negros no Brasil em sua
relação com uma África originária. A resposta da moça
foi imediata: usava turbante
por estar com câncer e careca por efeito do tratamento.
Alguém sofrido, pasG. A. Fotografia. EOL- AMP
sando por uma doença terrível, precisa de atenção e cuidado, aliás, quem não merece atenção e cuidado? A atitude das defensoras do turbante
seria descabida se a elas tivessem faltado esses requisitos básicos de humanidade. Prefiro imaginar que não tenha
sido assim. Na vida das redes, porém, imaginou-se o melhor e o pior nas posições defendidas a partir da cena.
Teria, o psicanalista, algo a dizer para além de sua posição identitária, geralmente a do branco, classe média ou
classe média alta? Destaco alguns dos argumentos, pois creio que eles podem ajudar a delimitar o que seria uma
contribuição propriamente psicanalítica ao debate.
O primeiro, que chamarei de reação liberal padrão, consistia em partir da premissa de que cada um pode e
deve fazer o que quiser consigo e seu corpo desde que não prejudique o próximo. Neste sentido, a justificativa
da doença só viria dar um contorno dramático à cena, porque, com ou sem doença, cada um usa o adereço que
quiser.2
Essa posição se concebe aberta e sem críticas, mas caracteriza-se por ignorar os valores que a sustentam. O
liberal ignora que aceita, sem imaginar que isso poderia ser contestado, a premissa de que antes de tudo há um eu,
uma consciência, autônoma, que é idêntica a seu corpo.
Deveria ser óbvio, mas vale insistir: a psicanálise, apesar de ter nascido e se desenvolvido como profissão
liberal, no modelo médico, não é liberal, não no sentido acima.3 O essencial é o que Lacan explicita ao formalizar as premissas da experiência freudiana desde o início de seu ensino. A ordem simbólica, o Outro, preexiste ao
sujeito e é apenas a partir dele que este último virá a se constituir. Estamos sempre, de saída, no Outro ou, para
dizer como Heidegger somos lançados no mundo, sempre já aí.4

II

Deixando de lado a posição liberal, um argumento do debate assumia que essa pequena peça de tecido em
volta da cabeça teria o valor de um signo, tal como definido por Pierce e adotado por Lacan: Um signo é o que
representa alguma coisa para alguém.5
Afastados os contornos dramáticos da cena, evidencia-se que não se trata de escolher entre uma doença gra-
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ve e o orgulho de pertencer a um grupo social específico, mas de colocar em tensão duas reações subjetivas bem
distintas a um mesmo signo. A discussão, nesse contexto, não se desenvolve entre os que dariam mais valor ao
primeiro ou ao segundo uso do signo, mas, melhor, se situa entre duas formas de conceber a relação entre indivíduo e sociedade. Como signo, o turbante representaria, para uns a afirmação do valor dos cuidados com um corpo
autônomo e, para outros, a afirmação de uma identidade a partir da submissão do corpo a uma estrutura coletiva.
Freud não opõe estas duas formas de relação entre indivíduo e sociedade, ao contrário, ele as articula. Assume que somos feitos do que o Outro nos fez ser, mas enquanto algumas de suas marcas são assumidas por um eu
aparentemente no comando, outras se tornam inconscientes por serem com este eu incompatíveis.

Passamos à teoria do significante lacaniana e não mais do signo de Pierce quando assumimos que o turbante
seja tomado como um traço, sem sentido em si. Ele não representa nada em si, nem para ninguém, mas se articula
a outros, a cor da pele, o modo de falar, um sem número de detalhes que constituem, esse jogo de traços, uma
estrutura. Nesse plano, o Outro não fornece uma identidade, mas suas marcas em nós são traços, sem sentido, que
apenas conjugados estruturam e sustentam uma identidade.
Até há pouco tempo todo um grande contingente cultural podia agir como se o Outro fosse um só, como
se só houvesse uma estrutura, universal, a patriarcal, do Nome-do-pai. Tudo muda um pouco de figura quando
o universal se fragiliza. Agora somos lançados em um mundo plural, no qual aquela patriarcal, ocidental, seria
apenas uma estrutura entre outras, recebendo, inclusive, o epíteto pejorativo de eurocêntrica.6
Temos, então, em tempos de um Outro múltiplo, galáxia de pequenos sistemas, que inferir uma circularidade. Adaptando um argumento de Stuart Hall: É porque as mulheres negras usam turbante que a África passa a
existir no Brasil e é na medida em que ela existe que estas mulheres têm ancestralidade e identidade.7 O turbante
teria um valor vital para os negros que, deste modo passam a existir e não apenas se deixam representar por um
adereço entre outros. O argumento central, neste sentido, toma o turbante como elemento de conexão com a história de um povo, sustentando uma estruturação consistente. Sem essa constelação significante não há negro, ou
haveria apenas o negro como oposto ao branco.
Neste contexto, há risco em assumir ingenuamente um paratodos sem que se perceba que muitas vezes ele
o é somente paralguns.
O mesmo vale para o analista. Antes “descíamos” do universal ao particular para então buscar o singular.
Se hoje, para muitos, é preciso afirmar sua particularidade para somente então encontrar um lugar no Outro, no
universal, as coisas mudam. Nem sempre poderemos partir de um universal para seguir o caminho da desidentificação. Será preciso antes, identificação.

IV

Por ocasião do assassinato de Marielle Franco, a EBP promoveu uma ação lacaniana no Rio de Janeiro,
envolvendo uma carta endereçada pela vereadora ao coletivo Bastardos da PUC. Em uma das cidades brasileiras em que a desigualdade é mais explícita, a universidade que concentra o essencial da elite, a PUC, acolhe um
grande número de bolsistas que são silenciados de maneira tão violenta quanto oculta. O coletivo “Bastardos da
PUC” se contrapunha à designação mais que difundida dos alunos da instituição como “filhos da PUC”. Ele vinha
exatamente dar lugar a uma classe, particular, dentro do universal da universidade. A partir dele, muitos puderam
tomar a palavra e mesmo se perceberem como integrantes da coletividade mais geral, mesmo que dela excluídos
quotidianamente. A proposta de Marielle era justamente a de, por um lado, destacar a importância desse coletivo
e por outro, insistir com cada um deles para que não de restringissem a isso. Primeiro deve haver o coletivo, uma
identidade particular, os Bastardos, referida a um Universal, a PUC. Só a seguir instaura-se a possibilidade de um
modo de viver singular de viver essa identidade. Essa era a grande oportunidade de, como dizia ela, para cada um
“de fazer a sua viagem”.
A carta de Marielle indica que resta um elemento a destacar. A contribuição maior de Lacan, segundo ele
mesmo, talvez tenha sido a de lembrar que na constituição de si, há um resto. Como desenvolvido por ele no
Seminário 10 as operações de alienação e separação, de “causação do sujeito”, se dão em torno de um objeto que
resta, o objeto “a”. O sujeito ganha lugar na estrutura por identificação com uma série de traços significantes que,
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no entanto, o farão perder alguma coisa de seu ser, uma vida não recoberta pelos sentidos da cultura e que não
apenas insistirá nas entrelinhas de sua existência, como também se introduzirá, aqui e ali, como presença maciça
e sem sentido, nas experiências de angústia, mas igualmente nas de gozo. É a essa presença do resto, não como
excluído, mas como o que não entra em nenhuma composição com o universal, que Marielle convoca a classe
dos bastardos da PUC.8
Haverá um “devir negro do mundo”? A expressão, de A. Mbembe, destaca como este resto do mundo ocidental, nunca pôde “começar” por si mesmo, mas apenas silenciado ou se contrapondo à segregação do branco.9
Se o inconsciente for, ele também um desses seres que só existiram como resto, talvez, o devir do inconsciente no mundo, passe pela aposta do analista em que seja possível para cada trazer à sua vida, os restos de sua
identidade que são por definição inclassificáveis, e que se tiverem que se inserir no espectro visível teriam no
máximo um cheiro de cor.

Neste debate, de que lugar pude tomar parte? Não como analista, mas como analisante. Reproduzo o que já
pude disso dizer em outro momento:
Um analisante é tudo menos o campeão da luta anti-preconceito ou das reinvenções de si. Ele vem se
queixar e refazer o caminho de como tudo e todos foram levando-o a ser o que é. Tudo parece concorrer para que
nada rompa as determinações de sua prisão. Apesar disso acontece, às vezes, em uma análise o quase milagre de
uma fala que nem se queixa, nem se contrapõe a nada, que tem como interlocutor um Outro inconsistente, em
aberto, nem vilão, nem herói. Acontece, em uma análise, que alguém tome a palavra para acertar as contas com
seu destino.10
É ao mesmo tempo a descoberta de que nossa existência depende do que somos, do gozo que coube, mas
muito mais do pôde não caber e que se deixou ficar, como resto da constituição de nossa identidade.
Talvez seja essa a especificidade da psicanálise, a de oferecer a quem está se debatendo com os preconceitos
do Outro e com os seus próprios a possibilidade de retomar as tantas demandas e fixações libidinais que fizeram
história em sua vida para fazê-las funcionar de outro modo. Como? Contando com a vida que a todas estas determinações escapou. Ela se pressente nos repetidos encontros com um gozo a nós destinado, mas para o qual não
haverá jamais destino.
Notas:
1 Este texto não existiria sem o evento realizado pela EBP por ocasião do assassinato da vereadora Marielle Franco, por iniciativa de Rodrigo Lyra.
Igualmente impossível teria sido alinhar essas ideias sem o trabalho do seminário A Psicanálise do Fim do mundo, na EBP-Rio.
2 Digo liberal apoiando-me na definição do par “direita vs esquerda” em política, proposta por Deleuze, para quem o pensamento de direita seria
quem se ocupa primeiro de si e depois do mundo, enquanto o de esquerda pensa sua experiência própria apenas a partir do contexto em que se insere.
Deleuze, G. https://vimeo.com/240193293.
3 A hipótese do inconsciente, conduz ao célebre o eu não é senhor em sua morada freudiano, desmontando a crença no eu como unidade original.
Na casa do eu há muito mais do que ele próprio e o mesmo vale para nossa relação com o corpo (Freud, S. (1917), “Uma dificuldade no caminho da
psicanálise”, Edição Standard Brasileira, Rio de Janeiro, Imago, 1976, vol. XVII, p. 295). No sentido apontado acima, nem é preciso a hipótese do
inconsciente, cf., por exemplo, com relação à política Zizek, S Um mapa da ideologia, Rio de Janeiro, Contraponto, 1996 e no que concerne mais
diretamente à economia, em um registro mais jornalístico, Katrine Marçal, O lado invisível da economia, São Paulo, Alaúde, 2017.
4 Danowsky, D e Viveiros de Castro, E. Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins, Campinas, Cultura e Barbárie, 2016. Para as formulações
de Lacan, cf. por exemplo, ‘’A ordem do símbolo já não pode ser concebida como constituída pelo homem, mas constituindo-o’’ (Lacan, Escritos, Rio
de Janeiro, JZE, 1998, p. 50).“(...) aquilo a que a descoberta de Freud nos conduz é a imensidão da ordem em que ingressamos, na qual, por assim
dizer, nascemos uma senda vez, saindo justamente do estado denominado infans, sem fala, ou seja, a ordem simbólica constituída pela linguagem, e o
momento do discurso universal concreto e de todos os sulcos abertos por ele nessa hora, onde foi preciso nos alojarmos.” (ibid. p. 446).
5 Cf. Vieira, M. “Signo e significante”, Scilicet - Sinthoma e Semblantes, São Paulo, EBP, 2009, pp. 336-340.
6 Cf. Miller, J. A. El Otro que no existe y sus comités de ética, Buenos Aires, Paidós, 2005, p. 238. Cf. igualmente Hall, S., A identidade cultural na
pós-modernidade, Rio de Janeiro, DP&A, 2011.
7 Cf. Hall, S. “A questão multicultural”, in: L. Sovik (Org.), Da diáspora: Identidades e mediações culturais, Belo Horizonte, UFMG, 2003. Muitos
lutam hoje para que o Brasil renuncie ao mito de uma miscigenação cordial, falacioso, pois sustentado ao preço do silêncio imposto às desigualdades
mantidas de maneira extremamente radical. Cf. por exemplo Munanga, K. Negritude: Usos e sentidos, Belo Horizonte, Autêntica, 2009 ou Rediscutindo a mestiçagem no Brasil, Petrópolis, Vozes, 1999.
8 Seria possível contar com o chiste para subverter o que ocorre? Marcelo Adnet e Marcius Mehlem acreditam que sim. Eles fabricam uma cena que reproduz a estrutura das propagandas de banco oferecendo serviços preferenciais para clientes “exclusivos” (https://globoplay.globo.com/v/5599744/). O
objeto resto, porém, “rouba a cena”. Não apenas porque os negros, servindo os brancos, enquanto estes seguem em sua soberba, se mostram, na lateral,
mas a cada quadro, mas sobretudo, porque descobrimos que não há banco. A realidade preferencial dos brancos, com isenção, regalias é o Brasil. Branco no Brasil é o chiste que sintetiza essa apresentação do negro como excluído, subalternizado. O resto de gozo que não entra na constituição do corpo,
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seja ele individual ou social, retorna na angústia, no gozo, mas igualmente no riso, talvez nervoso, do branco ao ser levado a tomar parte no chiste.
9 Mbembe, A. Crítica da razão negra, Lisboa, Antigona, 2014, p. 20.
10 Cf. Attié, J. Entre le dit et l’écrit, Paris, éd. Michèle, 2015, p. 219. E tb “A função “analista”, para Lacan é essa, a de um desejo aberto, que chamou,
desejo do analista. É ele que pode sustentar para seu paciente o playground da transferência, como diz Freud, um espaço sem demanda específica, sem
exigências ou preconceitos demais, para que o analisante se encontre com as tantas demandas e fixações libidinais que fizeram história em sua vida e
as faça funcionar de outro modo”. Rêgo Barros, R. e Vieira, M. A. Mães, Rio de Janeiro, Subversos, 2015, p. 139.
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A DISTRIBUIÇÃO SEXUADA NO
SEMINÁRIO 20 DE LACAN

Lacan aborda as identificações sexuadas no Seminário 20 através das
fórmulas da sexuação que
tiveram um tempo de desenvolvimento conceitual antes
de serem nomeadas como
tais. Ele fala, primeiro, de
“identificações sexuais” ou
“fatos de discurso”, depois
de “valores sexuais produzidos pelo discurso”. Em
Mais, ainda, debruça-se
sobre as “pretendidas identificações sexuais” ou as
“definições” possíveis da
parte chamada homem e
da parte chamada mulher
brindadas pela linguagem
quando apresenta as fórmulas. Utiliza a expressão
“fórmulas quânticas da sexuação” em Os não tolos
erram – que implicam uma
escolha por parte do sujeito – pelas quais usualmente
são conhecidos, ainda que
também utilize a expressão
“opções de identificação
sexuada”. Os seres falantes
se distribuem nos valores
sexuais apresentados pelas
fórmulas por fora de seu
sexo biológico. A expressão
“fórmulas da sexuação” esManolo Rodríguez. “No bosque”. Acrílico sobre tela.
clarece com maior nitidez a
escolha do sexo por parte do falasser, que se distingue, por sua vez, da escolha de objeto. Homem ou mulher são
significantes dentro de um discurso, não corpos biológicos.
Escreve-as da seguinte maneira:
Necessário

$xFx

$xFx

Impossível

Possível

$xFx

"xFx

Contingente
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O lado esquerdo corresponde ao Um, próprio da posição masculina, que corresponde à lógica fálica, e o lado
direito é o de abertura ao Outro, próprio da posição feminina. No Seminário 20, Lacan propõe que as mulheres
podem se situar do lado da lógica fálica ou para além dela, a partir do gozo suplementar que podem experimentar.
Alguns homens também, por exemplo, San Juan de la Cruz, com o gozo místico, podem ficar do lado feminino
na relação com o Outro.
Lacan se pergunta se há gozo ou não do corpo do Outro, e responde que, na realidade, goza-se do próprio
corpo e do objeto que está alojado no Outro. Por isso, na sexualidade, há uma falha, um furo, não há relação sexual. O falo como semblante se torna um obstáculo à relação sexual. No nível da relação sexual há um furo, não
há um significante que possa inscrever a relação entre os sexos. Do lado homem, há um significante que é o falo,
mas do lado da mulher nenhum significante pode nomeá-la, por isso, A mulher, como universal, não existe. Há,
então, uma falha que se produz no encontro entre os amantes e se expressa como solidão. No seu lugar estão os
discursos enquanto estabelecedores do laço social, das relações regradas com o Outro.
Apresenta-se, então, uma antinomia entre o gozo e o Outro. Quando o homem goza, o faz auto-eroticamente
de seu órgão sem entrar em relação com o corpo do Outro. As mulheres, ao gozarem, têm a solidão como parceiro,
pois com seu gozo feminino ficam em relação com o Outro gozo, não com o falo. Com efeito, se a experiência de
gozo deixa os amantes sós, então, como entrar na relação com o Outro? A solução, diz Miller, é através do amor.
O amor é tomado no Seminário 20 desde uma vertente real, como aquilo que vem em suplência para o furo
da ausência da relação sexual. O contingente do encontro se torna necessário com a ideia de que não cessará jamais. O amor permite ter um acesso ao Outro porque, definitivamente, não há um acesso ao Outro sexo; o amor
funda a relação com o Outro. Na sexualidade feminina, produz-se uma abertura ao Outro através do amor que
funciona como uma exceção ao gozo autista fálico, e produz uma mescla do gozo com o amor. Lacan utiliza o
quadrado de Aristóteles para explicar as posições masculinas e femininas. Mas em vez de partir, como Aristóteles,
do universal para falar da existência, parte da existência para fundar o universal. Propõe a existência do Um que
diz não à função castração, que é o pai da horda primitiva, que não está castrado e goza de todas as mulheres.
O Um da exceção do lado masculino é necessário para que todos estejam igualmente castrados. Esta exceção,
o ao menos um que não, não é universal, é uma existência necessária que torna possível a existência do homem
como valor sexual. O necessário funda o possível. Do lado feminino falta essa exceção e isso produz o não-todo
em expansão em relação à função fálica como conjunto aberto. Isso não significa que as mulheres não possam
inscrever-se do lado macho: é contingente que uma mulher esteja do lado do falo ou por fora. Como a mulher não
está essencialmente ligada à castração, apresenta tanto uma duplicidade como certa indeterminação em relação
ao falo, não toda em relação ao falo.
Nesta distribuição sexual não há uma total oposição entre o todo, o para todos, e o não-toda. Trata-se, antes,
de uma distribuição. O não-toda da mulher faz com que seja essencialmente dual porque não existe essa exceção
que assegure o universal. Com esta particularidade, do lado masculino, ao incluir-se o universal afirmativo e o
particular negativo, que são contraditórios no quadrado de Aristóteles, há certa impossibilidade de verificar a
identidade sexual. Do lado feminino não há nenhum significante que diga o que é A mulher. Estes valores sexuais
em cada caso, tanto do lado do homem como do lado das mulheres, são construções.
Os seres falantes se distribuem entre todo e não todo, de modo tal que para o homem está reservada a castração, junto com o gozo fálico e a condição fetichista da escolha fantasmática de objeto; e do lado da mulher,
está a divisão, o gozo suplementar, que é um gozo aberto, ilimitado, que tem um matiz louco e enigmático e que
dá a vertente erotômana do fazer-se amar das mulheres.
Lacan dá um passo a mais no último ensino. Jacques-Alain Miller indica que esses desenvolvimentos constituem a abertura para trabalhar e generalizar o gozo que se encontra no corpo e que tinha sido proposto do lado
feminino. Quando Lacan vai além da problemática da proibição, além do Édipo, retira o gozo feminino como
exceção ao gozo fálico, por fora do Penisneid. Essa positivação do gozo abandona a negativização articulada à
falta. O binarismo entre um gozo masculino e um gozo feminino permite a Lacan generalizar o gozo feminino até
transformá-lo no regime do gozo como tal, não edípico, que não tem a ver com a negatividade do desejo e que se
reduz ao acontecimento de corpo. Acontecimento de gozo independente da posição feminina ou masculina. Desta
maneira, há um resto de gozo que não corresponde à dialética fálica também nos homens. Lacan generaliza esse
gozo mudo descoberto na sexualidade feminina e que toma o estatuto de um gozo opaco ao sentido tanto para os
homens como para as mulheres. Miller indica em seu curso O ser e o Um que há Um, não há relação sexual, e há
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o corpo. Então, por fora da distribuição sexuada, que também existe, não há dois sexos, mas sim há Um e o corpo.
Primariamente está a relação do Um que é corpo. O Um e o corpo, esse corpo que se tem e que também pode se
soltar como no caso de Joyce. O ser que fala é a conjunção do sujeito com o corpo, um corpo que se goza. “Sou a
maneira que se goza”, diz Miller. É um gozo opaco que exclui o sentido e que não pode ser simbolizado. Trata-se
de uma extensão que localiza em todo ser falante um gozo opaco, por fora do sentido, que é o efeito de acontecimento de corpo e que Lacan chama sinthome. Isso não impede que sobre esse gozo se produza a inclusão do
ser falante nas fórmulas da sexuação e produza uma distribuição sexuada entre posições masculinas e femininas.
Homens e mulheres tomam assim distintos valores sexuais, de acordo com a sua posição sexuada.
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SEXO: UMA ESCOLHA

As modificações culturais da contemporaneidade
caracterizadas pela queda
do falocentrismo, pelo modo
atual de uso dos semblantes,
aliadas a ascensão dos objetos pela universalização do
mercado em conjunção com
a ciência, são decisivas na
construção da subjetividade
de nossa época.
O Outro da época de
Freud, marcado pela completude, pelo todo, é assim
logicamente diferente do
Outro que impera na atual
globalização, marcado pela
lógica do excesso. Esse domínio, Sexo: uma escolha,
nos faz pensar não que o
significante deixe de afetar
o sujeito e que as identificações não fracassem em
recobrir o furo, mas sim que
as modificações das representações sociais aportadas
pela questão da sexualidade
atingem a clínica psicanalíSusana Carbone. Acrílico.
tica, o que conduz a configurá-la como clínica do não-todo.
Esse tema leva a valorizar o que rompe com formulações possíveis de homem/mulher, vistos como equivalentes do ato sexual, erotismo, beleza, consumo, que reenviam à categoria de pensamentos tradicionais. A referência a uma ordem natural da sexualidade deixa de ter sua magnitude. Terminada a época dos dois sexos, que
indicava a diferença sexual, como podemos, hoje, responder à pergunta: do que se trata nessa diferença? Quantos
sexos serão possíveis nesse novo século?
Se afirmamos que há diferença, afirmamos também que esta não é claramente localizável, já que não basta
anunciar que nasceu menino ou menina para definir a posição sexual. Ser homem ou ser mulher supõe que, além
das determinações biológicas, é preciso uma implicação subjetiva do sexo, o que Lacan, denominou de assunção.
Desse modo, falar de escolha do sexo supõe admitir que a anatomia não é o que confere a um sujeito seu ser
sexuado. Tal afirmação seria a ação do significante sobre o corpo imaginário, mas ele afeta também o corpo do
falasser se inscrevendo como gozo fálico. Portanto, se há influência de fatos reais na vida do falasser, esses fatos
só tomam sua importância quando ganham uma significação subjetiva, fantasística.
Cabe-nos, então, interrogar o título proposto. Seria de fato uma escolha o que remete o falasser na direção
de um outro na tentativa de estabelecer uma parceria? Se não há entre os dois sexos uma relação estabelecida,
programada, há, porém, laço social e é possível a esse laço tomar várias formas.
No entanto, paradoxalmente, podemos observar, no reverso da feroz multiplicidade de identidades sexuais
contemporâneas, uma tentativa de fazer existir o Outro como Outro sexo para sustentar a existência da diferença
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do gozo sexual, sublinhando que o gozo é rebelde a toda universalização. Contudo, esse mesmo movimento de
dar existência ao Outro evidencia que marcar a diferença levada ao seu ápice, revigora o gozo fálico.
Essa multiplicidade sustenta a lógica que já se fazia presente quando Lacan apontava o gozo no campo do
direito e no campo da psicanálise, afirmando que o discurso do direito é o da repartição do gozo1. Tal discurso
ordena os significantes, estagna o saber e exalta o gozo para cada um, diferenciando-se do discurso analítico, que
se utiliza do poder criativo do significante sozinho, desarticulado e interessa-se por tudo que faz poesia demonstrando o valor de uso da linguagem.
Para dar conta do problema do sexo, Lacan recorre à lógica e propõe as fórmulas da sexuação2, que implica
o encontro do corpo com o significante, ou seja, a posição sexuada evidencia a escolha do sujeito relacionada à
sua inscrição na função fálica e na sua relação com o gozo do corpo do Outro.
Miller comenta essa teorização dizendo: “a sexuação quer dizer a escolha do sexo (...) quando um sujeito
indeterminado se faz de um sexo ou de um outro”.3 O sexo não basta para constituir parceiro, nem dá um estatuto
particular de gozo, o que se explicita na afirmação: “o sexo é um dizer e isso vale por si mesmo, o sexo não define
uma relação”.4 Portanto, há uma anterioridade lógica do sexo em relação ao falasser, que aí se designa como real
e, para situá-lo, é preciso partir do gozo Uno.
Ao adotar o referente lógico, Lacan passa do conceito de bissexualidade, que supõe a existência da relação
sexual, para o conceito de asexo(ualidade)5, que permite fazer a conjunção da falta de uma sexualidade com a
falta de um significante. Assim, “o problema da sexualidade é existir asexo, um sexo que não tem um significante
que o represente”6 e não se escreve a partir de uma relação. Desse modo, o impasse é que a escolha sexual conduz
sempre à falha do Outro sexo, ou seja, o fato de o gozo sexual ser do Um e não do Outro que não existe faz com
que o sujeito se sinta sempre responsável pela falha.
Então, se propomos, com Lacan, que o sinthoma exprime a asexo(ualidade), deixamos perceber que a relação sexual é impossível. Há uma diversidade de fatores contingenciais, que faz o falasser escolher seu modo de
gozar, o uso singular, não calculável, do fato real na determinação do sinthoma. Portanto, se há sinthoma, não há
saber no real sobre a sexualidade.
Na contemporaneidade, ao contrário da multiplicidade de formas de gozar que se anuncia, a normatização
da sexualidade se ampliou nas sociedades ocidentais, sob a estética de um movimento identificatório. Pela primeira vez, significantes não assinados pelo Outro social, mas escolhidos pelos interessados, têm instituído um
estilo de vida e reivindicações muito mais de normatização que de direito à diferença. A permissão do gozo sob
um significante não é sem produzir algum alívio, pois, pertencer a uma comunidade, ajuda a aliviar a angústia.
Esse discurso promete um por todos.
No entanto, é preciso alertar que essa “pseudo” liberdade de ser é uma armadilha para as relações que cada
falasser mantém com seu desejo e com seu gozo, ao negligenciar a singularidade. A verdadeira diferença é que a
identificação não se relaciona ao desejo do Outro, que dá a significação fálica, sexual aos objetos, mas sim àquela
que é vista pela perspectiva do Outro que não existe e no âmbito do gozo Uno. Não há Outro, o encontro é com
o objeto assexuado, sua parceria sintomática.
Nesse sentido, a escolha do sexo não é, como diz o senso comum, aceitar a diferença. Não sustentamos,
aqui, a difícil assunção do singular contra o império do multiforme, o que nos conduziria à estigmatização da
heterossexualidade. Lembrando que Lacan, quando utiliza Héteros7, indica que é para enfocar como o que na
sexuação aponta para o não-todo fálico do objeto assexuado. A clínica analítica é a da escolha causada pelo objeto
a, objeto do gozo do Um que não se relaciona com o Outro sexo, objeto assexuado, objeto dejeto, que aponta a
sexualidade como não-toda.
Sendo assim, nos perguntamos: o que pode o psicanalista, frente à solução da identificação que esses falasseres encontraram e à perspectiva de desidentificação que a psicanálise propõe? Qual o alcance da interpretação
para aquele que demanda a diferença, resguardado por um significante na sua posição subjetiva e no seu modo de
gozar? Essa demanda é de uma espécie de identidade ou é uma escolha de ser?
A aposta ética da psicanálise pode levar o falasser a ler, entre as voltas da sua demanda incessante de ser
identificado ao seu corpo sexuado, as marcas de uma diferença absoluta e, assim, enfim, poder consentir com
a escolha forçada, contingencial, do sexo, que o saber e os semblantes não recobrem. A isso, Lacan nomeou de
identificação ao sinthoma8.
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Notas:
1 Lacan, J., O Seminário, livro 20: mais ainda (1972-1973). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1985, p.11.
2 Lacan, J., O Seminário, livro 20: mais ainda (1972-1973). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1985, p.105.
3 Miller, J-A., “Les divins détails”, L’orientation lacanienne, cours du 15 mars, Paris, 1989
4 Lacan, J., “Une pratique de bavardage”, Le Séminaire, livre XXV: “Le moment de conclure”, cours du 16 novembre 1977, inédit.
5 Lacan, J., “asexo(ualité)”, Le Séminaire XXV, “Le moment de conclure”, cours du 11 avril 1978, inédit.
6 Lacan, J., “asexo(ualité)”, Le Séminaire XXV, “Le moment de conclure”, cours du 11 avril 1978, inédit.
7 Bassols. M., “O objeto (a)ssexuado”, Opção lacaniana online. Ano 7, número 21, novembro 2016.
8 Lacan, J., “Une pratique de bavardage”, Le Séminaire XXV, “Le moment de conclure”, cours du 16 du novembre 1977, inédit.

FEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DE
ORIENTAÇÃO LACANIANA

Publicação FAPOL

VOLUME 6 - OUTUBRO 2018

LacanXXI
R E V I S TA FA P O L O N LI N E

LER LACAN, E “AINDA”
Patricia Tagle Barton - NEL – AMP
“Inclusive a montagem ‘Nome-do-Pai e significação fálica’, que
temperava o desejo e o gozo, está
agora sujeita a uma severa prova
em todos os níveis da civilização, e
dá mostra de sua insuficiência. Para
falar como Lacan, sua decadência
é acompanhada pela ascensão ao
zênite social do plus-de-gozar.
Parece-me que poderíamos concordar em dizer que a perseguição do
gozo, de agora em diante, é uma
ideia nova na política”
Jacques-Alain Miller1

Não foi Freud quem
enunciou – temerariamente –
lá no início de “nossos tempos”, os da psicanálise, que a
criança era um “ perverso polimorfo”? O que significa diG.A. “Esse mar”. Fotografia. Série mares. Costa Rica 2008.
zer que não há nada, no “programa” da vida humana, que oriente o desejo nem o gozo sexual, nada. Exceto, talvez, um pai?
Entendamos: um pai não é apenas uma pessoa. É em primeiro lugar uma função. Lacan a enunciou em dado
momento, não só como sendo agente fundante da proibição e da intimidação, mas antes de tudo como suposto agente
para unir um desejo a lei, isto é, propiciar e patrocinar identificações orientadoras, introduzir regulações, o mínimo
necessário para integração na cultura; quebrar a simbiose mãe-filho, etc. e etc. Em suma, fazer um corte que permita
que cada falasser passe do laço “natural” embrionário ao laço social, e ainda inscrever-se como ser vivente nos litorais
humanos que faz os nós possíveis entre o corpo de cada um com a linguagem, o sexo, a vida e o amor.

“LGTB”

Minha média presença nas redes sociais me permite tomar o pulso das tendências atuais. Aquelas que vão
desde a reivindicação de todos os gozos, como a sua contrapartida, “reacionária”, de “condenação”.
Atenta, não sem tomar parte como sujeito algumas vezes, percebi há pouco tempo, de um lado e de outro, os
distintos argumentos que me suscitaram os termos de um velho debate. Trata-se do debate que surgiu no século
V aC. promovido pelos sofistas, onde as diferentes posições diante do real a ser tratado naquele momento eram
justificadas, seja no fundamento naturalista ou no fundamento convencional.
É por “natureza” ou por “convenção”? Esses foram os termos desse debate, que hoje se revive e se reaviva
nesses mesmos termos, mutatis mutandis:
É por “natureza” ou “convenção” que sou lésbica, gay, transexual ou bissexual; ou, ainda, heterossexual?
Mas se me remeto ao grande debate que ocorreu no alvorecer da civilização ocidental, não posso deixar de
ressonar estas palavras do grande sofista Górgias:
“A linguagem é uma grande soberana que, com o menor e mais imperceptível dos corpos, realiza os atos
mais divinos.” 2
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Existe, então, entre cada dois, e entre “lençol e lençol”, um terceiro. Talvez o terceiro seja excluído deste debate.
É precisamente isso, “o menor e o mais imperceptível de corpos” que muitas vezes cai, e se torna resto –,
que nós, como psicanalistas, supomos prestar corpo, ainda mesmo sob a aposta inédita e singular que chamamos
transferência. Um tipo de “cama” que não é como as outras.
Infelizmente as línguas não podem transmitir em sua amplitude as ambiguidades e ressonâncias que normalmente estão em jogo em outras línguas, e que nesta ocasião em particular merecem destaque. Neste caso, a
ressonância única que a língua francesa faz entre encore e encorps; “Ainda” e “no corpo”.
Talvez seja a minha tese. Diante da queda da função paterna assistimos a “labilidade” do desejo, que se
expressa na desorientação, e seu inverso como uma defesa: a pluralização das eleições... Uma metonímia do impossível de desejar, e de gozar, que leva a roupagem de “tudo é possível / nada é impossível”; e ainda. Apenas um
traço imaginário, postulado para o lugar da função simbólica que declina, cada vez mais, do seu lugar.
Um significante recortado do dizer de um sujeito em análise pode muito bem nomear este real atual em sua
(a) tomização e indeterminação, sem limite e sem âncora: heteroflexível.

Como toda e qualquer pérola, será uma a uma.
Colocadas para enfiar e fazer um colar, por exemplo?
Dos belos colares de pérolas que herdei de minhas avós, notei um detalhe: as pérolas são entrelaçadas uma
a uma, desde que entre uma e outra haja um nó.
- “A alguém, um jurista, que havia mesmo querido inquirir-se sobre o que é meu discurso, acreditei poder
responder – para fazê-lo sentir, a ele, o que é o seu fundamento, a saber, que a linguagem não é o ser falante –
que eu não me achava deslocado por ter que falar numa faculdade de direito, pois é onde a existência dos códigos
torna manifesta a linguagem, isto se mantém lá à parte, constituído ao correr das eras, ao passo que o ser falante,
o que chamamos os homens, é bem outra coisa”.3
- “O direito não ignora a cama (...). De minha parte, vou partir do que, no direito resta velado, ou seja, daquilo que ali se faz nessa cama – estreitar-se”.4
-“ Deixo-os então nessa cama, à inspiração de vocês. Saio, e mais uma vez, escreverei na porta, a fim de que
à saída, talvez, vocês possam sacar de novo os sonhos que tiverem prosseguido nessa cama. Escreverei a seguinte
frase – O gozo do Outro, do Outro com A maiúsculo, do corpo do Outro que o simboliza, não é o signo do amor”.5
- “Posso lhes contar uma estorinha, a de uma periquita que estava enamorada de Picasso. Como é que se via
isso? Pela maneira como ela mordiscava o colarinho da sua camisa e as abas do seu paletó”.6
- “Gozar de um corpo quando ele está sem as roupas, deixa intacta a questão do que faz o Um, quer dizer, a
da identificação. A periquita se identificava com Picasso vestido.” 7
- “É claro que o que aparece nos corpos, com essas formas enigmáticas que são os caracteres sexuais (...)
faz o ser sexuado. Sem duvida. Mas o ser, é o do gozo do corpo como tal, quer dizer, como assexuado, pois o que
chamamos de gozo sexual é marcado, dominado, pela impossibilidade...”.8

DA PÉROLA, OU PARA CONCLUIR?

Ou, eu acrescentaria: um corte e uma dobra moebiana.
O que seria necessário fazer para retirar esse debate “epocal” de suas coordenadas sociológicas, legais, vingativas ou, até mesmo, antropológicas, e redobrar a aposta impossível? Pergunto-me. Concluo, então, com esse
recorte retirado da poesia Sufi, que aponta para uma sutil torção:
“O que é esse mar cuja costa é a fala?
O que é essa pérola encontrada em suas profundezas?”
Shabestari responde:
“O Ser é o mar, o fala a costa,
a concha as letras, a pérola o conhecimento do coração ”.9
Tradução: Jussara Jovita Souza da Rosa
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Notas:
1 http://ampblog2006.blogspot.com/2016/09/entrevista-jacques-alain-miller-por_6.html
2 Gorgias, “Elogio a Elena”, Parágrafo 88
3 Lacan, J., O Seminário, livro 20: mais, ainda (1972-1973). Rio de Janeiro:Jorge Zahar Editora, 2008, p.10
4 Ibidem, p. 10
5 Ibidem, p. 11
6 Ibidem, p. 13
7 Ibidem, p. 13
8 Ibidem, p. 14
9 Shabestari vv. 562-3
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A QUARTA EXTERNALIDADE NA CLÍNICA
CONTEMPORÂNEA

Gostaria de avançar
em direção ao que Jacques-Alain Miller apontou
como a quarta externalidade, a sexual, que o sujeito experimenta na relação
com o sentimento de vida.
Sobre ela, Miller diz: “Não
há vida sexual típica. Vocês
poderiam fazer uma lista
de certas experiências estranhas na vida sexual...”,
e nos orienta em relação
ao ‘diagnóstico’ de psicose
ordinária: “Busquem simplesmente uma desordem
no ponto de junção mais íntimo do ato sexual, pois geralmente a encontramos”1.
Mesmo que Miller
tenha se referido à psicose ordinária ao propor que
busquemos uma desordem
no ato sexual, pois sempre
a encontramos, na neurose, em seu íntimo, também
podemos verificar que não
há vida sexual típica. Cabe
ao analista recolher, no que
se escuta, as soluções que
foram possíveis na vida do
sujeito em relação ao sexo.
A quarta externalidade não
Rosa Basz. “Laços de aço”. EOL-AMP.
pode ser escutada sem que
as outras três (a social, a corporal e a subjetiva) sejam levadas em conta. Pois há o risco de interpretarmos as soluções sexuais contemporâneas como índices de psicose ordinária.
Jacques-Alain Miller propõe duas soluções de extremos para se pensar a psicose ordinária a partir da externalidade social: em um extremo, a impossibilidade de encontrar um lugar ao sol; em outro, uma identificação não
dialetizável do lugar ocupado no mundo. Proponho seguirmos a mesma lógica dos extremos para que, numa linha
contínua de desordens em relação ao ato sexual, os extremos sejam levados em conta como índices da psicose. A
vida sexual típica, sem nenhum questionamento, pode revelar uma solução psicótica. Uma psicose pode também
se apresentar a partir de uma vida sexual absolutamente atípica, sem mínimos parâmetros detectáveis do modo
de gozo do sujeito.
É preciso recordar, com Lacan, que o imaginário se apresenta como formador desse sentimento de vida. Ele
promove a junção do organismo vivo com uma imagem matriz, fornecendo a primeira experiência de valor de
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vida, que “encarna a força vital que, no futuro, será o sujeito”2. O júbilo verificado na instalação do Estádio do
Espelho assim o demonstra.
A incidência do simbólico, pela inscrição do Nome-do-Pai, estabiliza a imagem e ordena o Outro, tesouro dos
significantes. O sujeito institui o “sentimento de vida” que lhe permitirá ter uma “relação com o mundo orientada pela
significação fálica, inscrever-se nos discursos e estabelecer o laço social”3. Assim, a relação com o gozo se estabelece
a partir da articulação do imaginário e do simbólico, incluindo o real na abordagem da inexistência da relação sexual.
Há uma posição ativa do sujeito neurótico em querer estabelecer parâmetros sobre o que ele é no mundo que o
cerca. Trata-se da submissão à operação do recalque, uma insondável decisão do ser. Ela tem sua eficácia e propicia,
na maioria dos casos, uma vida mais vivível. O Nome-do-Pai fornece estabilidade ao sujeito, porém, não a garante.
Mesmo que essas formulações tenham suas bases no primeiro ensino de Lacan, elas nos fornecem elementos
para acompanharmos o que da sexualidade no falasser orienta nossa posição na prática psicanalítica.
Ao buscarmos localizar o que Lacan quis dizer com o termo “desordem”, no que se refere aos fenômenos
evidentes de uma psicose, deparamo-nos a partir do advento do ‘conceito’ de psicose ordinária, com uma noção
distorcida que muitas vezes obnubilou nossas ideias. Tanto Schreber quanto Sergei Pankejef utilizaram o simbólico numa tentativa tardia – se levarmos em conta o peso que o fator tempo tem no termo foraclusão – de se
colocarem no mundo. O simbólico é o registro que pode ordenar uma maneira de estabelecer a relação com o
Outro. Porém, o neurótico aproxima-se do abismo e o contempla com fascínio. Ele tem experiência da ineficácia
do simbólico em fazer a junção com o sentimento de vida.
Quando buscamos uma desordem no campo da psicose ordinária, que Jacques-Alain Miller nos introduziu,
novamente nos deparamos com a primeira clínica, ou seja, psicose ou neurose. Tal desordem continua sendo a
referência privilegiada para que possamos nos orientar frente à foraclusão generalizada ou à foraclusão restrita,
ou seja, a foraclusão do Nome-do-Pai.
Claudia Iddan avança em relação ao que podemos localizar como externalidade ao situar que:
Lacan formula que todo ser falante está sempre mal posicionado... Mas o que quer dizer “mal posicionado” e, em acréscimo, “sempre mal posicionado”? Parece-me que a expressão está referida a nosso posicionamento vis-à-vis a relação entre o
corpo, o pensamento e o gozo.4
Ela propõe que o ponto central desse mal posicionamento do falasser “encontra um eco na formulação de exílio, forçado,
diria eu, da relação sexual. Um exílio que introduz, na vida psíquica, a experiência de externalidade religada ao conceito de foraclusão generalizada”.5
Mesmo nos casos nos quais se consegue estabelecer a relação edípica, a novela familiar e a relação com a
castração, nos deparamos na vida sexual do sujeito algo que não se conecta com a vida estabelecida a partir da
instalação da neurose. Ou seja, podemos dizer que há uma desordem na junção mais íntima do sujeito com o sexo.

DOIS RECORTES CLÍNICOS:

1 – Um paciente, o irmão mais velho, se refere ao incesto como uma experiência ímpar, tendo ele um percurso dito normal na vida sexual. Diante da precipitação ao ato ele era tomado por manifestações físicas que iam
além da excitação sexual. Sentia-se fora de seu corpo como se pudesse naquele momento cometer um homicídio
ou mesmo o suicídio. Seu corpo não lhe pertencia mais, e seguia numa trajetória sem volta. Tinha sensação de
torpor e uma leve vacilação, pela hipótese de estar equivocado frente aos sinais obtidos do outro. Precipita-se no
ato e inaugura uma parceria sexual. A cada investida, experimenta novamente as mesmas sensações do momento
inicial dessa prática. Diante da morte do pai, se vê confrontado entre a posição de irmão e de pai. Rompe a relação
incestuosa, mas permanece buscando a mesma experiência. Busca sempre abordar alguém que esteja em posição
secundária a ele: uma funcionária, uma mulher muito mais jovem ou desprovida socialmente. Julga tais investidas
incoerentes com sua posição sociocultural, mas não consegue resistir. Experimenta o que podemos chamar de
desordem na vida sexual. Ele só procura a análise por se ver em risco de ser processado por assédio sexual.
2 – Uma lésbica ativa e dominante no ato sexual não permite que sua parceira a toque nos seios ou na genitália. Ela leva suas parceiras ao gozo extremo, mas só consegue chegar ao orgasmo quando se vê apressada
em terminar o ato antes que alguém chegue. Ela se dá conta que estava sempre preocupada, no momento do ato
sexual, se alguém pudesse entrar no quarto, surpreendê-la e querer participar da relação. Conferia se a porta estava trancada e se não havia mais ninguém no recinto. Ocorre que sua parceira gosta de frequentar casas de swing,
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o que ela “odeia”, porém, cede à fantasia da parceira que diz gostar de ver o sexo entre homens e mulheres. Ela
bebe e se droga para suportar tais experiências. Certa feita, acorda com a sensação de ter praticado sexo anal
numa orgia que envolvia praticamente apenas mulheres. Acusa sua parceira de não ter cuidado dela. A parceira
tem certeza que isso não ocorreu e interpreta como tendo sido pura fantasia, perdendo assim, o interesse sexual
por ela. O casamento está em crise e ela quer se ver livre desse fantasma que passou a frequentar sua mente. Acha
que o que ocorreu, fantasia ou não, é uma bizarrice. Porém, junto com sua parceira, passa a buscar nos diversos
movimentos LGBTs, uma classificação de sua sexualidade, no intuito de encontrar a sua “tribo”.
O primeiro caso não nos traz novidades quanto ao incesto entre irmãos, porém, ele nos evidencia uma situação na qual o sujeito se vê confrontado a uma particularidade de seu gozo. Ele não sofre porque praticou o
incesto, ele sofre porque interpreta que essa experiência o conduz a atos que podem lhe prejudicar em sua vida
social e familiar, já que essa relação foi extraordinariamente satisfatória. A satisfação ocorreu por ter podido,
naquele momento, ter se distanciado do que foi o desígnio dado pela instalação do Nome-do-Pai, qual seja, ser o
primogênito e herdar o lugar de pai de protetor de seus familiares.
No segundo caso, é a busca de uma nova identidade que se coloca. O sujeito continua em relação com sua
parceira. Elas mantêm uma relação matrimonial e consideram que é preciso desvendar os mistérios do ocorrido.
A parceira não sabe da fantasia que se desvela na análise, a fantasia de ser currada, mas desconfia. A paciente tem
podido se deixar tocar em seus seios e na vagina sem o asco que isso produzia.
A quarta externalidade é atípica para todo falasser. O que encontramos na neurose é a tentativa de inseri-la
naquilo que faz laço com o social, com o corpo e com a subjetividade. A psicanálise assim o demonstra.
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Notas:
1 Miller, J.-A. (2012[1998]). A psicose ordinária: a convenção de Antibes. Belo Horizonte: Scriptum Livros, 2012, p. 426.
2 Castellanos, S. (2018). “O sentimento da vida”. Disponível em: <https://congresoamp2018.com/fr/papers/papers-02-multilingue/>, p. 13.
3 Idem. Ibid., p. 13.
4 Iddan, C. Disponível em: https://congresoamp2018.com/wp-content/uploads/2017/06/PAPERS-7.7.7.-N°2-Multilingue.pdf
5 Idem.
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A SEXUAÇÃO E A IDENTIFICAÇÃO, ENTRE
DISCÓRDIAS E CRENÇAS

A convocatória das
XXVII Jornadas da EOL
“A Psicanálise e a Discórdia
das Identificações. Vínculos,
Crenças e Nomeações” pode
ser lida à luz do tema proposto, nesta ocasião, pela Lacan
XXI.
A clínica atual nos confronta com novas formas de
discórdia entre os sexos e entre identificações sexuais, assim como se evidencia o embrulho nos vínculos entre a
sexuação e o estado atual das
crenças e nomeações. Nesta diversidade de fios que se
atam e se entrecruzam, se potencializam as interrogações:
Como as novas formas de
sexuação incidem sobre a
discórdia das identificações?
Susana Carbone. “Passeando em uma bolha”. Acrílico.
Como a discórdia estrutural do ser falante afeta a sexuação? Que efeitos têm as crenças contemporâneas sobre a sexualidade e que nomeações se desprendem delas? Estas perguntas se orientam pela bússola central da ética analítica: a
não relação sexual. Talvez essa seja a discórdia fundamental que o analista pode encarnar com decisão e entusiasmo na
cidade da multiplicação de gêneros.

DISCÓRDIAS

Em “Função e Campo…”,1 a época está vinculada ao mito bíblico da Torre de Babel. Poderíamos dizer: a obra
perpétua da confusão linguageira, na qual a ilusão de uma comunicação sem mal entendidos está perdida, mundo nomeado como discórdia. Abordar as discórdias das identificações neste plano dos efeitos do mal entendido linguageiro
estrutural mais além da rivalidade imaginária nos permite exaltar o lugar preciso que Lacan indica para o analista: o
de intérprete das mesmas. No Seminário 4,2 a discórdia é tomada como paixão fálica; a discórdia entre imagem e falo
não resolvida pela ordem simbólica opera como um gérmen de sujeitos perseguidos ou assustados em sua inserção nos
laços sociais. Será esta outra via para revisar a incidência da discórdia sobre as identificações? Avançado seu ensino,
em 1975,3 num parágrafo que começa diferenciando o Um do significante e o Um do sentido como corpo, temos outra
alusão à discórdia: o Um do inconsciente ex-siste ao corpo como discórdia, não há nada no inconsciente que faça acordo com o corpo. Na perspectiva da discórdia como pulsação do Um do sintoma (ou raiz aditiva), trata-se não somente
de um “desajuste”, mas também de uma ação de desarmar a identificação ao corpo imagem.

A DISCÓRDIA DOS SEXOS

Se seguimos o Seminário 19,4 encontramos a discórdia tratada a partir da noção da inexistência do Outro
como sexual. A sexuação portanto, a partir desta inexistência, se inscreve no nível dos universais entre o necessário do universal fálico e o contingente do “não para todo x”. Esta relação entre os sexos, no nível inferior das
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fórmulas da sexuação, é proposta por Lacan não como uma disjunção, mas sim como discórdia entre os sexos. A
inscrição dos gozos como sexuados está fatalmente em discórdia, não responde a nenhuma ilusão de complementariedade, as identificações se chocam. As relações jamais fazem um Um, a lógica que as determina se escreve
como a discórdia entre o Um que insiste e o 0. A lógica “não há relação - há discórdia” talvez permita cernir o
núcleo real das tensões conflitivas que as questões de gênero apresentam, inexoravelmente determinadas não
apenas por um impossível, mas pela discórdia.

IDENTIFICAÇÃO/ NOMEAÇÃO

Pela via da inserção do sujeito no discurso, podemos investigar a dupla ‘uso identificatório e uso da nomeação ou dar nome’. A nomeação é um termo que sintetiza o empuxe de Lacan em formular como se arranja o
falante simbólica e libidinalmente; mais além do pequeno aparato clássico do Nome-do-Pai, designa um esforço
em elaborar uma relação do falante com o simbólico sem o núcleo amor ao pai. Nomeação e identificação se
superpõem, se diferenciam, se complementam. A nomeação, “colocar nome”, faz furo no simbólico, já que um
nome não predica nem representa nada do ser. Ensina sobre um uso do simbólico vinculado ao furo e não à articulação. As múltiplas nomeações sexuais talvez sejam um índice nesse campo do furo que vai deixando o falo
como semblante privilegiado para as identificações sexuais. E, por outro lado, a relação da nomeação ao ato ou
decisão insondável permite ao analista uma orientação conveniente no campo das discórdias das identificações e
identidades sexuais.

Éric Laurent se refere à crença como “fenômeno clínico”, 5 quando fala da crença no Nome-do-Pai e na
crença no sintoma. Numa época em que a crença na ciência e nos números parece tomar a dianteira, convém
perguntarmo-nos: que estatuto tem hoje crer ou não crer no pai? E crer n’A mulher ou crer nela como sintoma?
Que implicações pode ter “crer no sinthome”? Encontramos um primeiro antecedente para pensar as crenças em
Freud, em “O Fetichismo”, 6 (1927) quando estabelece que a Verleugnung do falo materno é o primeiro modelo
de todos os repúdios da realidade e é a origem de todas as crenças que sobrevivem ao desmentido da experiência.
Recordemos que Lacan diz, em “A Ciência e a verdade”, que “O sujeito se divide se amuralhando em uma fobia
ou um fetiche, diante do abismo que se abre em sua realidade pela ausência do pênis na mãe. 7 O gozo impossível
de simbolizar é fundamento de toda crença.
O neurótico é religioso por estrutura e somente o fim de análise dá “ateus viáveis”. É impossível escapar
do sentido que se goza! O psicótico, em contrapartida, é um não crente, unglauben, dizia Freud; é um incrédulo
“estrutural” do Outro, que não crê no mal entendido. Por outro lado, a subjetividade de nossa época sentiu que o
Outro não existe e busca na subjetividade do corpo, dos impulsos, dos afetos, uma garantia de gozo que já não é
o Outro da boa fé. O corpo como um novo deus, o corpo como última esperança de definir o bem comum, “é o
protótipo das falsas crenças”8, afirma Laurent.
Se definimos a sexuação a partir de uma experiência de gozo no corpo, isto vale tanto para os homens como
para as mulheres, homossexuais, heterossexuais, transexuais, etc. Implica sustentar uma clínica do gozo que se
distingue da identidade e implica um real sem lei que não se deixa agarrar pelo significante. A sexuação não é
a sexualidade. Não se nasce homem ou mulher, não se trata do gênero, senão de uma posição e uma eleição em
relação ao gozo, ao desejo, ao amor. As identificações têm seu papel, mas não são determinantes nisto. A sexuação
depende então desse gozo singular impossível de ser simbolizado que não faz identidade e marca o corpo do
parlêtre.
O pai perdeu sua potência, e o binarismo clássico homem mulher no qual se baseia a distribuição sexual está
em crise. Há múltiplos modos de gozo que não se acomodam a estes conjuntos, por isso a distribuição sexual é
inclassificável, poderíamos dizer.
Constatamos que o nome com o qual se inscreve um sujeito pode ser discordante; é o caso de alguns
sujeitos trans que mudam seu nome porque dizem não se sentir representados por aquele que receberam. O
“sou trans” é um nome que traz um vestido para o ser sempre em fuga. Muitos sentem que nasceram em um
corpo equivocado e crêem que seu corpo estará completo passando por uma cirurgia. Crêem n’A mulher. No
caso dos queers, propõem uma prática sexual por fora das categorias estabelecidas, subvertem toda categoFEDERAÇÃO AMERICANA
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ria sexual homem e mulher, homossexual, heterossexual. Como diz Miller, “o queer sublinha que o gozo é
rebelde a toda universalização” ,9 e objeta ao que fica nos limites do significante mestre massificante. É uma
“proposta de desidentificação radical”,10 que implica na busca de uma nomeação a partir de uma prática de
gozo, independentemente do masculino ou feminino. Ao transformar a maneira de gozar em uma identidade
coletiva, corre-se o risco da segregação. Mas como não se trata de classificar, convém recordar que a singularidade nos orienta, o gozo de cada um.
Embora os sujeitos que nos consultam venham com suas crenças particulares, se confrontam na análise com
o real da sexualidade que não se reduz nem às crenças nem à ideologia. Na experiência analítica se trata de crer
no inconsciente e no sintoma; é uma escolha ética do analisante. Ao final, nos tornamos incrédulos? Ou se trata
de confiar no Outro que não existe? Se a análise caminha bem, se passa de crer no Nome-do-Pai a servir-se dele
como instrumento, já não se crê n’A mulher senão como sintoma. “Se trata de se deixar enganar pelo real mas
fazendo-se incauto do pai […] seguir acreditando no inconsciente até o final da experiência analítica, fazendo a
prova do encontro com o impossível da relação – a discórdia – entre os sexos”.11
*Diretores das XXVII Jornadas anuais da EOL

Notas:
1 Lacan, J. Função e campo da palavra e da linguagem. In: Escritos. Rio de Janeiro. Zahar. 1998. p. 238.
2 Lacan, J. O Seminário, livro 4: As relações de objeto. Rio de Janeiro. Zahar.
3 Lacan, J. O Seminário, livro 22: RSI (1975-1976), aula de 21-1-75. Inédito.
4 Lacan J. O Seminário, livro 19: Ou pior (1971-1972). Rio de Janeiro: Zahar, 2012.
5 Laurent, É., “La psicosis o la creencia radical en el síntoma”. En Enigmas del cuerpo N° 4, CIEC, 2013.
6 Freud, S. Fetichismo (1919). Obras Completas de Sigmund Freud v. XXI. Rio de Janeiro: Imago.
7 Lacan, J. A Ciência e a verdade. In: Escritos. Rio de Janeiro. Zahar.1998. p. 892.
8 Laurent, É. “Hemos transformado el cuerpo humano en un nuevo dios”, Entrevista. La Nación (Suplemento Cultura), 9 de julio de 2008, https://www.
lanacion.com.ar/1028654-hemos transformado-el-cuerpo-humano-en-un-nuevo-dios
9 Miller, J.-A., “Gays en análisis”. Revista La causa freudiana N° 55,París, 2003
10 Fernandez Blanco, M., “Lo nuevo y lo viejo en la distribución sexual”. Aperiódico Psicoanalítico. Buenos Aires, 2018.
11 Kuperwajs, I., y Racki, G., “Argumento de las XXVII Jornadas Anuales EOL: El psicoanálisis y la discordia de las identificaciones. Vínculos,
Creencias, Nominaciones”, http://www.xxviijornadasanuales.com/template.php?file=argumento.html, 2018.
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O LUGAR DO FALO NA SEXUAÇÃO

Uma das entradas possíveis2 no
instigante tema do XXII Encontro Brasileiro do Campo Freudiano “A queda do
falocentrismo: consequências para psicanálise” é, justamente, pela questão da sexuação tal como proposta no título deste
número da Revista da Fapol: “Sexuação,
identificações e gênero”.
Oriunda da distinção entre gênero e
sexo, lançada no final dos anos ’50 pelos
ensaios teórico-clínicos de Robert Stoller3, a
questão do gênero tem sido tratada por uma
série de estudos psicossociológicos que
opõem sexo (biológico) e gênero (culturalmente assumido)4. Fato é que esse discurso
tem nos colocado a trabalho no campo freudiano. Como nos lembra Oscar Reymundo5,
trata-se de construir uma posição da psicanálise de orientação lacaniana diferenciada
desse binômio natureza x cultura.
A tese freudiana da primazia do falo
na diferenciação sexual inconsciente foi
alvo de críticas de pós-freudianos como
Ernest Jones, dos movimentos feministas e
mais recentemente dos movimentos anti-binaristas, isto é, partidários da multiplicidade
de gêneros.
O que nós temos a dizer sobre isso?
Uma série de mal-entendidos e mesmo de
incompreensões estão envolvidos aí. Não
há como negar, entretanto, que tais críticas
têm nos levado a dizer melhor como essa
Marcela Pimentel. Fotografia. Série BCN. A Rede da EOL
questão se apresenta para nós em nossa clínica orientada pelas formulações de Freud e Lacan. Nesse sentido, motivados pela “necessidade de responder a um clima
de tensão em torno das questões de gênero, sexo e psicanálise” um belo trabalho foi realizado sob a coordenação de Clotilde
Leguil e Fabian Fajnwaks que resultou numa obra coletiva que merece nossa leitura atenta6.
Precisaríamos examinar, por um lado, o que há de inovador e operatório em tal observação freudiana e quais os desdobramentos disso na clínica lacaniana. Por outro lado, vale a pena assinalar a importância política das propostas de Judith
Butler.

A SUBVERSÃO FREUDIANA

É sempre bom lembrar que foi Freud, em seus “Três ensaios”7 quem destacou a importância das pulsões
parciais na sexualidade humana, o que desloca a importância do genital na satisfação sexual. Seu texto foi impactante na ocasião, ao constatar que a sexualidade humana é uma perversão, um desvio do que se possa considerar instinto biológico. Sua investigação, como se sabe, resultou na postulação da sexualidade infantil perversa
polimorfa. Polimorfismo esse que é, aliás, retomado pelas teorias de gênero na estratégia da desconstrução do
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binarismo, associando o pré-edipiano a uma política libertária8.
Em 1905, Freud ainda pensava que a pulsão genital organizaria as pulsões parciais a partir da puberdade.
Sua grande sacação foi publicada no adendo de 1924 aos “Três ensaios...” com a hipótese da “primazia do falo”9.
Para ambos os sexos só entra em consideração o falo. Tratar-se-ia de uma afirmação machista se não fosse levado
em consideração que o emprego do termo falo remete ao símbolo que a ausência do pênis inscreve. Freud escuta
nas análises de neuróticos que essa ausência é interpretada pela criança em termos de castração e que meninos e
meninas respondem de forma distinta a essa significação.

O complexo de castração inconsciente descrito por Freud, tem uma função de nó, assinala Lacan em 1958.
A função de nó a que ele se refere, nessa ocasião, decorre do ponto de estofo, promovida pela metáfora paterna.
É o que permite a “instalação, no sujeito, de uma posição inconsciente”10 sem a qual ele não poderia localizar-se
na partilha dos sexos e fazer frente ao Outro sexo no encontro, isto é, “responder, sem graves incidentes, às necessidades do parceiro na relação sexual”11.
Esse texto de Lacan é fundamental em seu retorno a Freud estabelecido nos anos 50. Ele chama a atenção
que “a relação do sujeito com o falo (...) se estabelece desconsiderando a diferença anatômica”12 e é particularmente espinhosa para e em relação à mulher. Retoma aí as observações freudianas sobre a feminilidade. A
controversa observação de Freud, no texto acima citado é que as crianças desconhecem o órgão genital feminino.
Só o pênis e o clitóris são estimulados nessa dita fase fálica e a significação da castração só é inscrita para todos
quando da constatação de que o pênis falta à mãe.
No texto sobre a “Dissolução do complexo de Édipo”, Freud articulou a castração ao drama edipiano. Nesse
texto, Freud enuncia a célebre frase, parafraseando Napoleão: “A anatomia é o destino”13. A assunção do sexo
viril está subordinada à ameaça da castração e a saída para o menino é uma identificação ao pai. A menina se considera castrada, privada do falo, inicialmente pela mãe e em seguida pelo pai a quem transferiu seu amor. A saída
do Édipo feminino encontraria problemas por não ter na identificação ao pai o que a identifique como mulher.
A questão da posição feminina é enigmática desde essas primeiras elaborações freudianas sobre a assunção
do sexo próprio pela identificação edipiana. A clínica da histeria mostra a dependência do amor para uma mulher
e a precariedade da identificação feminina. A questão da sexualidade feminina, de fato, está para além da lógica
edipiana e é isso que Lacan escreve como não-todo fálico na “parte mulher dos seres falantes”14.
O essencial, entretanto, da construção freudiana em relação ao falo como diferença sexual, é que, por mais
precário que seja para um neurótico o sentido do que é ser homem ou mulher, a significação fálica instaurada pela
operação simbólica do Nome do Pai na travessia edipiana localiza uma posição inconsciente na partilha sexual.

A ANA-TOMIA É O DESTINO

Se tomarmos a frase de Freud “A anatomia é o destino” como a afirmação de uma predeterminação natural,
ela seria facilmente refutada pelo simples fato de que existem transexuais e transgêneros. Outra maneira de tomar
a frase é entendendo a anatomia como o que é dado, cada um vai se haver com isso por caminhos inteiramente
singulares. Como essa contingência anatômica vai ser vista, falada ou desejada pelo Outro parental, como o corpo
pulsional da criança vai ser marcado pela fala do Outro, como ela vai responder com suas identificações, fantasia
e sintoma, essas são as vias que não estão pré-traçadas.
A psicanálise de orientação lacaniana não diverge da desconstrução de gêneros de Butler no sentido de que
“o homem e a mulher, não sabemos de que se trata”15. Clotilde Leguil comenta essa frase de Lacan, dizendo que
“é porque não sabemos o que é [o homem e a mulher] que cada sujeito tem de responder a seu modo essa questão
da existência”16. Nossa divergência em relação aos teóricos de gêneros é por ser incompatível com a experiência
da psicanálise negar o real da diferença. Esse real, Lacan nomeia pelo aforismo “Não há relação sexual”.
Lacan toma o termo “anatomia” na frase freudiana em seu sentido literal ana-tomia, valorizando a função
do corte17. O que é destino, no sentido de incontornável, na relação do ser falante ao sexo é o corte operado pelo
significante no corpo. Corte que inscreve o que Oscar Reymundo chamou de “uma dissimetria impossível de se
corrigir que seria conveniente ser levado em consideração para algo novo surgir no campo das justas reivindicações pela simetria jurídica entre os diferentes”18.
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ABERTURA

Notas:
1 Psicanalista, membro da EBP/AMP, diretora da EBP-Rio e diretora do XXII Encontro Brasileiro do Campo Freudiano.
2 Outros aspectos, relativos ao poder e aos novos sintomas, compõem os diferentes eixos temáticos do XXII EBCF. Cf.: http://encontrobrasileiro2018.
com.br/encontro/eixos-tematicos/
3 Stoller, Robert. Sex and gender: the development of masculinity and femininity. Karmac Books, 1994.
4 “A distinção sexo/gênero sugere uma descontinuidade radical entre corpos sexuados e gêneros culturalmente construídos” Butler, J. (1990) Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2018, p. 26.
5 Reymundo, O., Em: http://encontrobrasileiro2018.com.br/boletim/boletim-002/
6 Fajnwaks, F., e Leguil, C., Subversion lacanienne des theories du genre. Paris, Ed. Michèle, 2015.
7 Freud, S. (1905) “Tres ensayos para una teoría sexual”, Obras completas de Sigmund Freud, Madrid, Biblioteca Nueva, 1973.
8 “Judith Butler busca algo anterior a identificação edipiana. Não a seguimos nessa utopia.” Laurent, É., “Genre et jouissance”, em: Fajnwaks e Leguil,
op. cit., p. 157. Tradução livre.
9 Freud, S., (1923) “La organización genital infantile. Adición a la teoría sexual”, idem.
10 Lacan, J., “A significação do falo”, Escritos, Rio, JZE, 1998, p. 692.
11 idem
12 idem p. 693.
13 Freud, S. (1924) “La disolucion del complexo de Édipo”, Obras completas, op. cit., Tomo III, p. 2750.
14 Lacan, J. O seminário, livro 20: mais, ainda, Rio de janeiro, JZE, 1985, p. 107.
15 Lacan, J. O seminário, livro 19: …ou pior, Rio de Janeiro, JZE, 2012, p. 38.
16 Leguil, C. “Divisão do pensamento francês diante do ‘casamento para todos’”, Arquivos da Biblioteca, Escola Brasileira de Psicanálise – Rio de
Janeiro, n. 9, agosto 2014, p. 119.
17 “Freud nos diz a anatomia é o destino. Vocês sabem que, em certos momentos, ergui-me contra essa formulação, pelo que ela pode ter de incompleto. Mas ela se torna verdadeira se atribuímos ao termo “anatomia” seu sentido estrito e, digamos, etimológico, que valoriza a ana-tomia, a função de
corte” e “A limitação ao que o destino do desejo fica submetido no homem tem por móbil a conjunção de certa anatomia (...) com o que é efetivamente o
destino, ou seja a Ananké pela qual o gozo tem que se confrontar com o significante” (Lacan, J. O Seminário, livro 10: A Angústia, Rio de Janeiro, JZE,
2005, p. 259 e 196 apud Vieira, M. A., “A anatomia e seus destinos”, em: http://encontrobrasileiro2018.com.br/a-anatomia-e-seus-destinos%C2%A8/ )
18 Reymundo, O. op.cit.
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De fato, a relação do sujeito ao seu corpo sexuado, às exigências pulsionais opacas e aos parceiros não se
reduz a uma questão de política de direitos, mas há um interesse político na inclusão social que o discurso de gênero opera ao dar voz a soluções tão variadas de sujeitos que anteriormente não encontravam um lugar no Outro
social. Há um interesse político em “alargar o espaço dos semblantes”, como disse Romildo Do Rêgo Barros em
um seminário na EBP-Rio recentemente.
Nós, psicanalistas do Campo Freudiano no Brasil, teremos a oportunidade de fazer avançar a psicanálise no
tecido social ao sustentar uma conversação na interface com o discurso dos estudos de gênero, fazendo valer o
que há de subversivo no desejo.
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TRANSMATERNIDADE GAY?

O tema das próximas
Jornadas da NEL - Que mães
hoje? Vicissitudes na experiência analítica - nos conduz a introduzir a questão
do materno e do “ser mãe”
a partir das perguntas que a
prática analítica mesma nos
vai colocando desde as análises que conduzimos, não
sem deixar de contemplar
que nossa prática se insere
nas particularidades de uma
época que assinala mudanças
profundas na família em nível de sua estrutura, componentes e estilos de vida, ali
onde o império do pai declina e a ascensão da maternidade contemporânea adquire
novas formas.
Luis Darío Salamone. “Sem título”. Fotografia. EOL-AMP
No marco do novo século, onde a mãe se pluraliza enquanto biológica, simbólica, doadora, portadora, da mão dos avanços da ciência e da
técnica - e porque não, também das novas formulações em matéria jurídica - aparece o título de uma nota da atualidade
que toca de perto estas questões sob a seguinte formulação: gravidez, outra fronteira entre sexos que se dilui.1
Neste contexto, a denominada transmaternidade gay abre o debate da concepção como direito universal, ao
introduzir a ideia de que a gravidez está deixando de ser um direito exclusivo das mulheres.
Nesta via, a nota jornalística mencionada relata a história do filho biológico de um gay e um transexual, que
tem como protagonista T., um homem transgênero que viveu como mulher até o final de sua adolescência e aos
20 anos, tomou a decisão de começar a tomar hormônios e a “identificar-se” como homem…
Se a testosterona fez com que lhe crescesse a barba e tornou mais grave o seu tom de voz, mudando sensivelmente sua imagem, T. esclarece que nunca quis alterar cirurgicamente seus genitais, pois, acrescenta, “jamais
desejou nascer homem. Estou feliz sendo trans. Nunca quis que meu corpo fosse diferente” e foi por esta razão
que deixou seu útero e ovários em normal funcionamento.
Passados os anos, conhece sua companheira atual, interrompe seu tratamento hormonal para poder gestar o
filho de ambos e decidem contar (no Facebook, Instagram e sua própria web) sua história, a experiência da gravidez e como se converteram em pais biológicos.
Neste marco, se colocam certos pontos de interseção entre orientação sexual, identidade de gênero e maternidade.
Sabemos que na atualidade, alguns países contam com a denominada Lei de identidade de gênero, que permite às pessoas trans (travestis, transexuais e transgêneros) que sejam registrados em seus documentos pessoais
o nome e o sexo de sua eleição, além do Estado lhes proporcionar tratamentos hormonais e cirurgias parciais ou
totais para o denominado desenvolvimento de identidade.
Se a sanção destas leis despatologiza as identidades trans, além de desjudicializá-las, descriminalizá-las e desestigmatizá-las, ao tomá-las como uma eleição pessoal, respeitando a denominada “autonomia corporal”, é nessa via que
a lei, enquanto norma jurídica promulga um texto válido “para todos” os que se sentem concernidos pelo seu alcance.
Mas, que outro relevo poderia ter estas leis, lidas desde a orientação lacaniana, enquanto orientação pelo
real, e à luz de suas possíveis incidências clínicas?
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Se a história de T. não constitui um caso clínico, mas apenas uma história relevada pelos meios, tomo-a
como ponto de partida para pensar algumas questões.
Falar desde um universal sobre “as pessoas trans”, desconhece aquilo que do desejo e do gozo se articula
em nível da singularidade do caso a caso, pois em cada um dos que lutam pelos direitos igualitários (neste caso,
a reivindicação da denominada gravidez unissex), seguramente haverá – inevitavelmente– algo da ordem da diferença, já que o desejo de um filho está atravessado por uma série de complexidades subjetivas que nem a ciência
nem a lei alcançam vislumbrar, por diversos motivos.
Como coloca J-A. Miller:

É diante destas desordens que a ciência e a técnica mantém sua ingerência constante frente ao sujeito contemporâneo, mediante a proposta de múltiplas intervenções sobre o corpo que pretendem harmonizar o irremediável, aportando o complemento perfeito do que falta ou subtraindo o que sobra em favor de concretizar um
direito universal, que neste caso, não deixa de ter um traço reivindicativo quando se coloca que a gravidez não
teria que ser um direito exclusivo das mulheres.
Diante deste panorama, e em oposição à lógica do “para todos”, a partir da psicanálise não podemos deixar de
nos perguntar… O que é um homem, o que é uma mulher, o que é uma mãe? Como habitar um corpo, como colocá-lo
em função mais além da biologia?
Como aponta J-A. Miller, “a exigência de singularidade da qual o discurso analítico faz um direito está de entrada
porque procede um a um… Não é o Outro com um A maiúsculo o que está no centro do discurso analítico, é o Um só”.3
Os corpos habitados pela linguagem, os da espécie humana, os corpos que falam, apresentam diante do
Outro contemporâneo, algo mais que uma simples anatomia que deveria se retificar adequadamente – em pleno
exercício de seus direitos–para que se faça justiça e se possa desenvolver, se faça concordar “o que não anda”,
frente à injustiça da natureza.
Frente à ideia de haver chegado a uma escolha ideal, assertiva, que desembocaria no desenvolvimento de
uma identidade ansiada, a pretendida normalização do gozo através da ingerência da lei ou da ciência topará
sempre com um limite.
Sabemos que para os seres falantes, a desorientação está inscrita desde o início, desde o momento em que se
produz a captura do vivente nas redes da linguagem, pois a partir daí não haveria nenhum discurso que desde o
social ou desde o corpus legal, fosse capaz de nomear a singularidade do parlêtre e seu modo de se haver com o
gozo. Portanto, não há cirurgia parcial ou total, implantes ou tratamentos hormonais de última geração que deem
a razão sexual apropriada nem permitam chegar a uma conclusão unívoca sobre o que é um homem ou uma mulher… A proporção sexual não se pode escrever e o mal entendido entre os sexos é estrutural.
Neste contexto, é importante recordar o que Lacan traz no Seminário 19:
Que haja desde o início o homem e a mulher é, para começar, uma questão de linguagem. A linguagem
é tal que, quanto a todo sujeito falante, ou é ele ou é ela. Isto existe em todas as línguas do mundo. É o
princípio do funcionamento do gênero, feminino ou masculino. Existir o hermafrodita é apenas uma oportunidade para brincar, com maior ou menor espirituosidade, de introduzir na mesma frase, o ele e o ela.
Em nenhum caso, o chamaremos de isso, a não ser para manifestar por esse meio algum horror de tipo
sagrado. Ele não será posto no neutro. Dito isto, o homem e a mulher, não sabemos do que se trata.4

Neste sentido, sexuação e identidade sexual não são a mesma coisa; o “não saber” que nos propõe Lacan
diferencia o que nos guia na prática da psicanálise – assinalada sempre por um impossível – daquilo que perseguem outros discursos com seus ideais de adaptação e persistência em uma busca de reivindicação que faça valer
“a cada um, o seu”, aludindo a um saber possível sobre o sexo.
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Pensa-se que a ciência concorda com o real e que o sujeito também está apto a concordar com seu corpo e
com seu mundo como faria com o real. O ideal da saúde mental traduz o imenso esforço que hoje em dia
se faz para levar a cabo o que chamarei de uma “retificação subjetiva de massas” destinada a harmonizar
o homem com o mundo contemporâneo, dedicada em suma, a combater e a reduzir o que Freud nomeou,
de maneira inesquecível, como o mal estar na cultura. Desde Freud, esse mal estar tem crescido em tais
proporções que o mestre teve que mobilizar todos os seus recursos para classificar os sujeitos segundo a
ordem e as desordens desta civilização.2
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Nesta via, e retomando a colocação inicial, talvez transmaternidade gay seja o significante proposto por
alguns discursos atuais para pretender nomear o que não tem nome…
É neste contexto que, orientados pelo real e concernidos pelo ensino de Lacan, nós praticantes da psicanálise
seguiremos sustentando perguntas em lugar de respostas, cada vez que a experiência analítica, caso a caso, nos
convoque a ocupar o lugar que nos corresponde para estar à altura da época e de nosso ato.
Tradução: Mª Cristina Maia Fernandes
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Notas:
1 https://rimixradio.com/embarazo-otra-frontera-entre-sexos-que-se-diluye/
2 Miller, J.-A., Conclusión de PIPOL 5. http://www.enapol.com/es/template.php?file=Argumento/Conclusion-de-PIPOL-V_Jacques-Alain-Miller.html
3 Ibid
4 Lacan, J., O Seminário, Livro 19,…Ou Pior (1971-1972) . Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 38.
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SEXO E SEXUAÇÃO
Ronald Portillo - NEL-AMP

“Extrai-se a conclusão de que aquilo
que constitui a masculinidade ou
a feminilidade é um caráter desconhecido que a anatomia não pode
apreender”
Sigmund Freud.1

Freud sempre teve presente que, em relação à sexualidade, encontrava-se algo situado
mais além da aparência do biológico.
Já desde o ano 1924, a
partir de seu artigo “O declínio
do Complexo de Édipo”, deu a
conhecer sua opinião: o sexo a
ser assumido pelo menino ou
pela menina é o resultado do
Complexo de Édipo e seu pivô,
o Complexo de Castração; estes provocam a saída do Édipo
para o menino ou sua entrada
para a menina.2
Foi no artigo “A organização genital infantil” que
Freud estabeleceu a oposição
relativa aos sexos: fálico ou
castrado.3
A questão da diferença
sexual vai permanecer em
Freud até o final de suas elaborações e de sua vida mesma. Em “Análise finita e infiG.A. Fotografia. Série Vegas. EOL-AMP
nita” (1937) se pode apreciar
que, para ele, no caso do homem ou da mulher, cai sob os efeitos da repressão “o próprio do sexo contrário”.
Refere-se ao penisneid e o “protesto masculino” ou atitude passiva (feminina) frente a outro homem. Ambos
os aspectos constituem a “rocha de base” da castração, dificuldade presente na experiência analítica mesma.4
Em última instância, para Freud o obstáculo fundamental de uma análise tem a ver com a assunção do sexo,
ligada à castração simbólica, função que nunca chegará a ser completamente processada.

LACAN E O DESEJO DO OUTRO: O SEXO

Por sua vez, Lacan atribui ao Complexo de Castração, em “A significação do falo”, uma função de nó, presente tanto na estrutura do sintoma como na instalação no sujeito de uma identificação sexual.5
Perguntando-se sobre a identificação sexual, Lacan se questiona porque não pode o sujeito assumir seu sexo
na ausência de uma ameaça.6
FEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DE
ORIENTAÇÃO LACANIANA

Publicação FAPOL

43

FREUD E A
CASTRAÇÃO

VOLUME 6 - OUTUBRO 2018

LacanXXI

É a clínica quem vem dar razão a essa pergunta, na medida em que, graças a ela, demonstra-se a relação do
sujeito com o falo, independentemente da diferença anatômica dos sexos.
Lacan não deixa de reconhecer a justa abordagem que formula Ernest Jones sobre a relação estabelecida
pelo Complexo de Castração com o desejo; no entanto, foi incapaz de apreciar algo que esteve próximo a sua
exposição: o termo fálico.7 O passo lógico seguinte na elaboração lacaniana será, então, articular a falta, própria
ao desejo, com o significante fálico enquanto marca na qual a parte do logos se une a um advento do desejo.8
O falo como significante se constitui em razão do desejo, em sua própria marca, enodando-se com a ameaça
de castração, no caso do menino, e com a nostalgia da falta em ter, no caso da menina (penisneid). Mas o acesso
ao falo só é possível no lugar do Outro, lugar onde se encontra velado, sustenta Lacan. A posição sexual do sujeito
está estreitamente ligada, portanto, ao desejo do Outro.9
Ao situar Freud a posição sexual do sujeito a partir do complexo de castração, e Lacan relacioná-la ao registro do significante fálico, fica estabelecida a articulação indissociável entre sexualidade e desejo. Na problemática
do sexo, o Outro sempre está presente, o desejo do Outro.
A angústia de castração, de fatura freudiana, é inconcebível sem a inclusão do Outro. As primeiras formulações freudianas a respeito são muito ilustrativas: a assunção do sexo será o resultado do que cada criança pôde
apreciar no Outro. Lacan o esclarece com o que se conhece como sua primeira teoria da angústia, avançada no
capítulo II do Seminário X, A Angústia, intitulado: “Angústia, signo do desejo”. O desejo do Outro é causa de angústia no sujeito, na medida em que o sujeito lhe atribui uma função de castração. Atentando-se a função do falo
e a dialética do desejo, Lacan vai considerar que as relações entre os sexos vão girar ao redor do ser e do ter.10 A
dimensão do semblante ocupa um papel fundamental na mulher: assim vai aparentar não ser nem ter o falo. Mas
é que ser ou ter o falo implica uma dialética na qual está envolvido o Outro. A problemática, a comédia dos sexos,
é tal na medida em que tem como destinatário o Outro.
Para ser o falo, o significante do desejo do Outro, a mulher muitas vezes se apresenta como o que não é, tal
como ilustra o semblante constitutivo da mascarada. Apresenta-se ante o Outro em falta, até de identidade, chegando em ocasiões ao proteiforme.
No nível do ter, é habitual localizar a falta do lado feminino, assumindo as insígnias da deficiência, como
se a deficiência tivesse a virtude de intensificar o caráter feminino, afirma Jacques-Alain Miller.11 Igualmente, no
campo do amor é conhecida a frase de Lacan: “amar é dar o que não se tem”, expressão válida para ambos os
sexos; no entanto, parece aludir em primeiro termo à posição feminina.
Do lado masculino destaca a condição do ter, um ter ligado fundamentalmente ao corpo, tal como lhe é
atribuído pelo Outro.
Lacan dirá: “A mulher encontra o significante do desejo no corpo do homem”.12 É o que designa o corpo sexuado do homem. O que seria o privilégio do macho estaria dado pela possessão do falo, o significante do desejo
do Outro em seu corpo.
Miller coloca que a estrutura do ter acarreta repercussões no ser, tanto a nível masculino como feminino.
O ter suporia a ausência de falta, isto é, uma unidade, um todo completo que seria o próprio do ser masculino,
enquanto que o ser feminino estaria marcado pelo incompleto, pelo não-todo.13

LACAN E O GOZO: A SEXUAÇÃO

A abordagem lacaniana do neologismo “sexuação” obedece à necessidade de encontrar um termo para dar
conta da articulação do gozo com a posição sexual do parlêtre. As fórmulas da sexuação, introduzidas no Seminário XX, Mais, Ainda, designam o modo pelo qual o gozo se faz presente em cada sexo, sem necessariamente
levar em conta o desejo do Outro.
Assim, o que poderia se apresentar, no marco da relação do sexo com o desejo do Outro, como o incompleto,
assinalado por um menos, agora, no registro da sexuação, aparece marcado na elaboração de Lacan como o infinito, o sem limite próprio da feminidade.14 Trata-se de um gozo levado mais além do falo. Contrariamente, do lado
masculino e das mulheres que se localizam nessa mesma posição, o que está presente é um gozo emparelhado
com o limite, com o finito. Trata-se de um gozo submetido à localização fálica.
Lacan atribui ao gozo do lado masculino a característica de ser autista, autossuficiente, ao não incluir o Outro, portanto de seu lado se localiza o gozo do Um.15
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As duas formas de gozo, fálica e infinita, presentificam-se na forma de amar, tanto de um como do outro
lado da estrutura da sexuação, tal como se refere Jacques-Alain Miller. Haveria duas formas distintas de amor
ligadas ao gozo em jogo: a fetichista e a erotômana. Na primeira forma, a masculina, a palavra está excluída, fica
fora, aprecia-se um gozo em silêncio. Na forma de amor erotômana, própria da sexuação feminina, ao contrário,
a palavra ocupa um papel de primeira ordem.
Do lado masculino, o gozo não necessita atravessar o campo do amor, tal como o ilustra a relação com a
prostituta.16 Do lado da mulher, o gozo está intimamente ligado ao amor e necessariamente deve passar pela palavra.
Aqui está implicado o Outro em falta, mas não o Outro do desejo, mas do saber: A/..
Quando o amor aparece no lado masculino das fórmulas da sexuação, aparece no lugar do objeto fetiche;
enquanto que, do lado feminino, o amor constitui o objeto erotomaníaco mesmo, sustenta Miller em seu curso O
parceiro-sintoma.17

Notas:
1 Freud S., Nuevas Conferencias de Introducción al psicoanálisis (1932), 33a Conferencia: La feminidad. Obras completas, v. XXII. Buenos Aires.
Amorrortu, 1979, p. 106.
2 Freud S., “El sepultamiento del Complejo de Edipo” (1924), Obras completas, v. XXI. Buenos Aires. Amorrortu, 1979, pp. 185-186.
3 Freud S., “La organización genital infantil” (1923), Obras completas, v. XXIII. Buenos Aires, Amorrortu, 1979, p. 149.
4 Freud S., “Análisis terminable e interminable”, Obras completas, v. XXIII. Buenos Aires, Amorrortu, 1979, p. 253.
5 Lacan J., “La signification du phallus”(1958), Ecrits. Paris. Seuil, 1966, p. 685.
6 Ibíd.
7 Ibíd., p. 687.
8 Ibíd., p. 692.
9 Ibíd., p. 693.
10 Ibíd., p. 694.
11 Miller, J.-A., “El partenaire-síntoma” (1998). Buenos Aires. Paidós, 2008, p. 283.
12 Lacan, J., “La signification du phallus” (1958), Op. cit., p. 694.
13 Miller, J.-A., “El partenaire-síntoma” Op. cit., p. 281.
14 Ibid, p. 310.
15 Ibid, p. 312.
16 Ibid, p. 317.
17 Ibid, p. 318.
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INTERSEXUALIDADE, A ANATOMIA É O
DESTINO?

O transexualismo coloca
uma situação limite no que se
refere à posição sexuada do
falasser: o sujeito assume seu
sexo em oposição a sua realidade anatômica. Isso pode
levar a modificá-la mediante
diversos meios, desde hormonais até cirúrgicos, nos casos
extremos.
O intersexualismo é
uma anatomia considerada
patológica, o que, ao menos
em parte dos casos, impede
a assunção plena de uma posição, obrigando a recorrer à
intervenção médica, seja esta
cirúrgica ou de outra índole.
Na época do “Outro que
não existe”, o transexual recorre ao Outro da ciência para
que modifique seu corpo a
partir de seu desejo e de sua
posição de gozo, enquanto
que o intersexo pode rechaçar
essa intervenção, na medida
em que exclui sua responsabiIrene Accarini. Série “Corpos dobráveis”. Img C. Gardos. EOL-AMP
lidade na sua eleição sexuada,
quando não aceita o veredito do Outro.
É sabido que a assunção da sexualidade em tempos da ideologia de gênero se sustenta em uma concepção de que esta é uma construção performativa. A performatividade seria a manifestação mais contundente da incidência do Outro na constituição subjetiva. É esse Outro encarnado nos pais, na escola, nos
profissionais de saúde os que decidiriam a identidade sexual, desconhecendo, inclusive contrariando, a
decisão do sujeito, seu “sentir mais profundo” a respeito de seu sexo. Todos os seus hábitos, os laços sociais
e a inserção em seu meio estariam assim determinados por uma sociedade regida em nosso tempo pela hegemonia masculina heterossexual, a partir da qual se julga o patológico e o normal.
Como dissemos, o sujeito intersexual pode assumir que sua anatomia é patológica, sobretudo quando
provoca transtornos funcionais, e aceitar uma solução possível que provenha da ciência.
Mas também pode rechaçar o patológico e a necessidade de correção, e, portanto, eleger assumir como
identidade o “intersexual”.
Vejamos, a partir dessas considerações, qual é a perspectiva psicanalítica.

ANATOMIA, FALO, GOZO

Consideramos primeiramente o significante “anatomia”. Freud disse: “a anatomia é o destino”.1 Lacan criticou esta frase e escreveu ana-tomia.2 Desenvolveremos brevemente a questão.
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Toda a conceitualização freudiana do Complexo de Castração, o que leva a uma posição diferenciada entre
os sexos, ao temor frente a perda nos varões e à inveja do ter na mulher, está sustentada em uma diferença chamada por Freud de anatômica.
Quiçá ele não utilizou o termo mais feliz, pois anatomia remete ao organismo. É um termo médico, mas não
se trata de substituí-lo, mas de advertir que Freud mesmo o subverteu.
Com efeito, o corpo que tem ou carece de, é um corpo imaginário, é a imagem enquanto percebida. A anatomia freudiana não é a do organismo, com suas funções. É uma anatomia de superfície, imaginária, perceptiva.
A incidência imaginária na diferença sexual se verifica em toda sua magnitude no caso extremo da intersexualidade, quando o corpo é caracterizado como “ambíguo”. Vejamos alguns exemplos.
R. J. Stoller3, em seu livro clássico Sexo e gênero, expõe o seguinte caso.
Uma paciente, feminina em seu aspecto, pede uma consulta porque aos seus 18 anos ainda não se desenvolveram os peitos e não teve a menarca. O diagnóstico é uma anomalia genética, XO, a qual implica carecer de
órgãos de fecundação e de ter uma vagina rudimentar.
Segundo Stoller, o tratamento hormonal que permitiu o desenvolvimento mamário e a vaginoplastia logrou
que a paciente superasse a profunda depressão na que havia caído depois de conhecer seu diagnóstico.
Se aceitarmos a consideração do autor, e não há motivo para não o fazê-lo, observa-se que quando a correção
hormonal e cirúrgica é consequência do desejo do sujeito, isso pode favorecer a assunção de sua sexualidade.
Mas sabemos que isso não é tudo, que a posição sexuada não pode ser definida exclusivamente no imaginário, e que se Lacan se opõe à frase freudiana é por razões encontradas em Freud mesmo. Se nesse corpo
imaginário falta algo é por ação do significante. E esse foi o primeiro descobrimento freudiano. À diferença da
histérica de Charcot e seus ovários, a histérica freudiana revelava um corpo significante, que ao ser marcado por
este, fazia-o sintomático e, ao mesmo tempo, sensível à palavra.
Lacan, seguindo a Freud, precisou ainda mais: há um significante fundamental, o falo, e somente a operação
fálica permite estabelecer a diferença sexual.
No caso recém-comentado, podemos dizer que não se trata somente de órgão e imagem. Desde a lógica
fálica, a paciente não podia “ter” como tampouco “ser” o falo. Os órgãos modificados puderam ser investidos
falicamente.
Então, se “a anatomia não é o destino”, Lacan não o disse, mas poderia tê-lo dito: “a posição do sujeito a
respeito do falo é o destino”.
Vamos ao segundo exemplo.
No caso de uma paciente com hipertrofia suprarrenal4, que desde seu nascimento tinha um clitóris peniforme, pilosidade e voz masculina, e a quem os tratamentos hormonais e cirúrgicos realizados durante toda sua
infância não haviam logrado feminizá-la. Aos seus 18 anos, faz sua primeira consulta com um analista, a quem a
dirige a uma ginecologista. É então quando se dá conta de que tem uma vagina. Produz-se então uma importante
e rápida feminização.
Novamente não convém confundir o órgão com o falo. Por alguma razão a paciente não descobriu o órgão
vagina por si mesma, e foi convenientemente dirigida por sua analista à consulta com uma ginecologista, para que
esta pronunciasse o significante fundamental, esse que determinava para ela se era homem ou mulher: “vagina”.
Mas isso não é tudo. Lacan avança mais e destaca que não somente não há anatomia, mas que há corpo; e
que este não somente é imagem e marca significante, mas é substância gozante.
O problema da diferença entre os corpos excede as diferenças imaginárias e a determinação simbólica. Em
última instância, é uma diferença entre os gozos. Não há um gozo somente. Está o fálico, o universal, compartilhado, mas não há um mais além do falo, esse gozo feminino que excede os limites impostos pelo falo e infinitizado.5
A pergunta fundamental, mas ao mesmo tempo de difícil resposta, é: “Qual é a posição do gozo do parlêtre?”
Desde esta perspectiva, podemos dar um novo giro à frase “a anatomia é o destino” e dizer: “de sua posição
em relação ao gozo, o parlêtre fará seu destino”.
Finalmente, daremos por desaparecida a anatomia? Ficará reduzida a um tempo mítico no parlêtre? Não é
tão simples a questão. Vale a pena se fazer a pergunta se aquilo que chamamos gozo, seja este fálico ou mais além
do falo, é independente do corpo anatômico que o sustenta.
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A intersexualidade é o campo onde isso se manifesta mais cruamente. Há órgãos sexuais que faltam, há
órgãos incompletamente ou excessivamente desenvolvidos, ou que, por anomalias, não podem cumprir corretamente sua função biológica.
Nesse caso, a anatomia não é o destino? Pode ser que não o seja totalmente, mas é indubitavelmente que se
incide fortemente no destino singular desses sujeitos, os quais mostram como o corpo é algo a padecer.
Tradução: Gustavo Ramos.
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Notas:
1 Freud, S., “Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos” (1925). Obras Completasv XIX, Buenos Aires, Amorrortu,
1978. pp. 259-276.
2 Lacan, J., El seminario, libro 10: La Angustia (1962-63). Buenos Aires. Paidos, 2006. [Em português: LACAN, Jacques. O Seminário, livro 10: a
angústia (1962-1963). Trad. de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2005.]
3 Stoller, R. J., “Recherches sur l’identité sexuelle”. Paris. Gallimard, 1978. [Tradução ao francês do original Sex and Gender]
4 Ibidem.
5 Lacan, J., El seminario, libro 20: Aún (1972-1973). Buenos Aires. Paidós, 1981. [Em português: LACAN, Jacques. O Seminário, livro 20: mais, ainda
(1972-1973). Trad. de M. D. Magno. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.]
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IDENTIDADE E INTERPRETAÇÃO DAS
MODALIDADES DE GOZO DA ÉPOCA
Mirta Zbrun - EBP-EOL-AMP

Quando eles (os meus pais) diziam o nome
de um objeto e, em seguida, se moviam em
sua direção, eu observava-os e compreendia
que o objeto era designado pelo som que eles
faziam, quando o queriam mostrar ostensivamente. A sua intenção era revelada pelos
movimentos do corpo, como si estes fossem
a linguagem natural de todos os povos: a
expressão facial, o olhar, os movimentos das
outras partes do corpo e o tom de voz, que
exprime o estado de espírito ao desejar, ter,
rejeitar ou evitar uma coisa qualquer.
(L. Wittgenstein)1

FREUD, LACAN E A
ÉPOCA ATUAL

G.A. “Ausência”. Fotografia. Série Vegas

A partir da pergunta sobre o modo como um grupo se forma e sua capacidade de exercer influência na vida
dos sujeitos, Freud em “Psicologia das Massas e a Análise do Eu” (1921) pensa que a pulsão, através do amor ao
seu semelhante, engendra laços que se vivificam pela identificação, seja ela imaginária, narcisista ou histérica.
O fenômeno da globalização tem gerado a crise das identidades nacionais, crise da identidade dos sujeitos, eles
são interpelados nas diversas sociedades e enfrentam a questão por vezes traumática de: quem somos nós?3 A
resposta, qualquer que seja, pode ser interpretada como manifestação da divisão (Spaltung) do Sujeito tal como
formulada por Freud em seu escrito “A divisão do Eu” (Ich spaltung), nos remetendo ao esforço teórico - clínico
empreendido por ele para conhecer o Homem e a Sociedade de massa de sua época.
Tal esforço produziu conceitos na Psicanálise que podem orientar-nos na tentativa de diagnosticar os sintomas que dominam a Sociedade na nossa época. Conflitos de identidades, novas categorias identitárias, identidades partidas, todas vias de acesso às identificações próprias da época. Observam-se, também, fenômenos produzidos pela descontração das identificações, tal como se manifestam na prática clínica de hoje.
Para isso, a conceitualização freudiana do “traço unário”, ein einziger Zug auxilia na compressão destes
fenômenos, pois o traço ele contém o que é da ordem do significante, assim como o que é da ordem do objeto. E
ambos, significantes e objeto, são constitutivos da noção de sujeito. Então, que alterações constitutivas se produzem para que tal ‘traço unário’ seja o ponto de ancoragem em nossa época, da multiplicidade de identificações
possíveis? Haveria alguma modificação a ser pensada na concepção freudiana dele para pensar ele como origem
destas novas identidades e suas consequências na sexualidade humana? Lacan avança e auxilia na compreensão
destes fenômenos, quando avança em seu último ensino, do Sujeito da determinação Significante - o traço unário
para o sujeito da indeterminação. Por esse caminho possibilita pensar que o falasser (parlêtre), última concepção
do sujeito lacaniano deve ser considerado com a noção de “Identificação ao seu ser de Gozo”. Esta auxilia a interpretação dos sintomas e das identificações na prática clínica da nossa época.
A Identificação, como identificação ao significante é postulada por Lacan em O Seminário, livro 9 “A Identificação” (1961-1962)4. A identificação histérica, por exemplo ela vai ao lugar onde o traço assinala-se como
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‘insígnia’ de um desejo, porém um desejo não realizado, onde a identificação se apresenta por um instante o
mesmo problema, a pergunta referente ao desejo. (Lacan, J. 1957-1978, p. 447). Nesse seminário, Lacan trata a
identificação freudiana de forma diferente da identificação mítica, pré-simbólica, ao afirmar que o sujeito do inconsciente encontra-se ancorado na Identificação inaugural ao traço unário, totalmente despersonalizado, e o que
resta de tal operação é um objeto, o objeto a, diferente a todo significante. Esse objeto suporta qualquer identificação e ao mesmo tempo ele é como o resto, aquilo que somos nós. E esse traço como significante, traço único,
cria a função do Um lacaniano, afirmando sua ex-istencia: Y’há de l’ um. O Um da unicidade que virá constituir
o sujeito em sua relação com o Outro. Esse Um se fará representar por um significante extraído como um ‘traço
unário’, desse Outro. E carrega em si o suposto encontro com o objeto, surge do encontro com esse objeto, pois
é do objeto que ele retém na sua unicidade.5

Tratar do aforismo Há-um é formular que entre o gozo do Um e o Outro, há uma oposição, fundada sempre
no autismo do gozo. E afirmar que o gozo, mais além do desejo, se transforma em modelo, numa forma capaz de
fazer girar a teoria em volta desse conceito do gozo do Um. Estamos diante da nova forma introduzida por Lacan,
da existência do Um e de seu Gozo. Para pensar a identificação mais além das relações entre o sujeito e seu objeto, devemos esclarecer a função conceitual do Gozo na teoria lacaniana, quando introduz a problemática da não
representação no Outro do ‘ser sexuado’. O seu matema do Significante da falta no Outro, - S(/A) inscreve uma
carência do Outro como ser sexuado, ainda que o gozo responda à estrutura da cadeia significante, entanto que o
objeto se furta nas profundezas do Gozo.
Para resolver a representação sexuada do ser do sujeito, Lacan pensa o Gozo a partir do Outro, e essa perspectiva do conceito do Gozo se inverte no Seminário 20 Mais ainda após as elaborações do Seminário 19...ou
pior, quando enfim ele partirá do Gozo do Um e depois situará o Outro. O aforismo Há-Um vai conduzir definitivamente a um “outro Lacan”, ao ultimíssimo Lacan e, em consequência, uma clínica do Gozo do Um6. Uma
identificação com o lugar do puro Gozo, um lugar sem palavras, lugar de pura Nada, onde não haverá lugar para
a Identificação necessária para o advém do sujeito, e sem o lugar onde reside o “Ser do Sujeito e o seu nome articulado ao Gozo7”, tratar-se-á será um ser de Gozo.

A IDENTIFICAÇÃO AO TRAÇO UNÁRIO COMO IDENTIFICAÇÃO AO
GOZO.

Na clínica atual são mais facilmente encontradas as identificações a este Gozo do Um e às identificações ao
Ideal do Eu aparecem mais frágeis. Lacan formula a pergunta: Que sou Eu, no sentido de que sou como Sujeito?
A reposta está na memorável frase do próprio Lacan: Sou no lugar de onde se vocifera que o universo é uma falha’ na pureza de Não-Ser. Essa bússola do ultimíssimo ensino de Lacan possibilita perguntar-se de onde provém
esta frase que não admite em si mesma uma orientação? É no próprio Lacan que encontramos a resposta, vem
de um lugar, de uma ausência, lugar de Mais – Ninguém. Lugar do Gozo, escrito com maiúscula, do Gozo como
conceito.
Notas:
1 Wittgenstein, L., Tratado Lógico – Filosófico e Investigações Filosóficas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1987, p.172.
2 Freud S., “Psicología de las masas y análisis del yo”. In: Obras Completas de Sigmund Freud. Madrid: Lopez Ballesteros, 1966. p.145.
3 Huntington, S. P., Qui sommes-nous?. Identité nacional w Choc dês Cultures. Paris: Odile Jacob, 2014.
4 Lacan, J., O seminário livro 9: Identificação, lição de 22 de novembro de 1972. Inédito.
5 Lacan, J., O seminário livro 19: ou pior. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2012, pp. 94-95.
6 Zbrun, M., “Do Gozo do Um e do Outro”. In: Leitura do Seminário 19 ...Ou pior de Jacques Lacan. Org.: Gorsky. G. G. e Sota Fuentes, M. J. Salvador: Editora Escola Brasileira de Psicanálise, 2015, p.99.
7 Miller, J.-A., [2007-2008] Todo el mundo es loco. Cursos psicoanalíticos. Buenos Aires: Paidós, 2010, p.318.
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O QUE NÃO SAI DE NENHUMA PALAVRA

Um jornal de Buenos
Aires publicou recentemente um artigo jornalístico sob
o título “Género. O feminismo também conquista e
desafia a língua quotidiana”, 1no qual se apresentam,
a modo de glossário, novas
formas de um dizer, novas
palavras que vão se somando à língua. Transformação
significante que recai sobre
a rejeição da não distinção
da diferença de género pelo
significante–em sua gramática–. Reinventa assim uma
forma própria de nomear,
uma metamorfose sobre a
língua que parte da hipótese
de que na inexistência dessa
diferença o que prevalece
no significante é a significação masculina.
Com a psicanálise
podemos obter um saber
sobre o alcance que um significante possuí ao nível do
real, do que não se deixa
capturar pelo sentido, que
Jacques-Alain Miller localiza como o menos reconhecível, já que se trata da
“falha no significante”.2 O
artigo citado demonstra a
importância de fazer passar pelo significante alguma
marca de identidade que
nomeie os novos gozos que
o significante não pode nomear.
Susana Carbone. “Mixturas”. Acrílico
Uma gramática da linguagem que objeta o binário do género para remover os semblantes tradicionais e propor uma ordem igualitária e
diversa. No entanto, se apresenta um paradoxo: na tentativa de que prevaleça, a diferenciação se coletiviza e, em
consequência, o gozo não se singulariza. Trata-se de uma questão de grande importância para a clínica, já que é
nos interstícios deste paradoxo por onde se encontra sua intervenção.
Embora o discurso de género se assente no político social, como discurso da psicanálise se pode ler um fundamento possível deste paradoxo. O primeiro movimento da linguagem de géneros e estabeleceu com o desuso do
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“todos”, para designar nos significantes “todos e todas” a existência de dois gêneros equivalentes, reconhecendo
que na diferença está o critério de igualdade e rechaçando a segregação. Uma busca de representatividade do
gênero feminino na linguagem, um progresso de pensamento por separar o masculino do império do falo, sob o
risco de confundir o masculino com o falo.
Ao explorar estas novas expressões, podem se encontrar múltiplos termos. Entre eles se acha o uso, por
exemplo, de “todes”– ou o chamado terceiro gênero–, onde a letra “e” substitui o valor genérico do masculino
para determinar o que poderia ser o indefinido de um terceiro gênero. Outro termo é paternar, o qual implica
que a função de quem exerça a função paternal vai além do biológico e não é determinada por uma identificação
do pai ao masculino. Misandria, em troca, se apresenta como o oposto à misoginia: é o significante do ódio aos
homens, usado entre feministas. Assim como sadres, termo solicitado pelos alunos de alguns colégios públicos
portenhos: no uso inicial da letra “s” se apresenta o propósito de omitir e determinar nos termos pai ou mãe o
igualitário de uma função.
Um glossário espirituoso que na “f” localiza a palavra “falocentrismo”, definido como:

Uma ideia na qual o órgão masculino e o falo dizem o mesmo.
Quando Lacan se refere ao falo em De um discurso que não fosse semblante, localiza o problema que podem
enfrentar os rituais de iniciação, enquanto eles compreendem “manipulações, operacionais”4 que põem sua marca
no órgão. Um problema que assina-la o que transcende o privilégio que se lhe outorga ao órgão, sendo que do que
se trata é do falo; como que se ordena aquilo que põe em um atoleiro ao gozo, e faz com que o homem e a mulher
–definidos biologicamente– se enredem como gozo sexual. Assim, a castração é localizada sob o privilégio de
remediar o que constituio fundo indizível da relação sexual, na medida em que apresenta o gozo ordenado. Uma
questão que ensina de que modo o falo vai além do órgão, e localiza a castração como um ordenamento de gozo
separado do Ideal.
Então, se algo caracteriza o falo não é o de ser o significante da falta, senão ser precisamente “isso do que
não sai nenhuma palavra”5e que se interpela como mais de gozo: o objeto a.
Quando a clínica do objeto a fica insuficiente para dar conta do gozo real e o enigma do saber já não é “tal
como se revelou como discurso analítico”,6 se produz outro avanço. Se apresenta um inconsciente feito de lalíngua, da marca primaria de gozo cujos efeitos operam ali “em sua guarida”7 como saber. Enunciam-se dois saberes
inconscientes: “o saber sobre a língua”, do campo da linguagem, e “o saber fazer com lalíngua”, exclusivo ao
inconsciente.
Ao ler em “Joyce o sintoma” a cita: “O fascinante de testemunhar a respeito do gozo do sintoma. Gozo
opaco por excluir o sentido”,8se esclarece que resolver o sintoma é captar seu gozo como fora de sentido. Um
deslocamento conceitual que vai do sintoma como metáfora até o “acontecimento de corpo”, até o que há desemblante do traumatismo. O corpo assim, em sua consistência gozante, intervém como significante e o gozo entra
“no reino do sentido”.9
Vida Morant10, uma ativista feminista e da coletividade trans, quando foi consultada sobre o que seria para
ela a incidência de um psicanalista respondeu:
Nós adoecemos por causa de nossa construção identitária, que não é em si mesma uma patologia. Nós
adoecemos por causa da segregação, […] ao acompanhamento sanitário como qualquer pessoa, isso é o
que constitui nossa sintomatologia.11

Estabelecer uma formalização conceitual nos aproxima do desafio que hoje se lhe apresenta à prática psicanalítica: como entrar na língua do Outro social, se não é coma versatilidade de um analista. Um analista disposto
a deixar-se capturar pelas novas maneiras de nomear identidades, a condição de separar do segregativo o retorno
do solitário de um gozo despejado.
Separar é fundamentalmente discernir que “o real do vínculo social é a inexistência da relação sexual”, enquanto que “o real do inconsciente é o corpo falante”.12 Trata-se de uma diferença na que J.-A. Miller se detêm
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[…] um termo obtido da filosofia que refere ao falo como eixo de toda ação, relação e situação. E, portanto como fonte de autoridade[…] alude desde o protagonismo masculino nas relações sexuais até na
construção do poder.3
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para enfatizar sobre a clínica de hoje, onde a ordem simbólica reconhecida como um sistema de semblantes não
manda sobre o real, senão que se encontra subordinada a ele. É assim que se impõe para o discurso analítico,
deixar-se ensinar.
Tradução: Pablo Sauce

53

Notas:
1 Jornal La Nación (2018). Buenos Aires, Argentina. https://www.lanacion.com.ar/2149104-genero-el-feminismo-tambien-conquista-y-desafia-el-habla-cotidiana.
2 Miller, J.-A., Del síntoma al fantasma. Y retorno (1982-1983). Buenos Aires. Paidós, 2018, p.25.
3 Jornal La Nación, op. cit.
4 Lacan, J., O Seminário, livro 18: De um discurso que não fosse semblante (1971). Rio de Janeiro. Jorge Zahar Ed., 2009, p. 157.
5 Ibídem, p.159.
6 Lacan, J., O Seminário, livro 20: Mais, ainda (1972-1973). 2ª ed. Rio de Janeiro. Jorge Zahar Ed., 1985, p.188.
7 Ibídem, p. 171.
8 Lacan, J., “Joyce o Sintoma”. Outros Escritos. Rio e Janeiro. Jorge Zahar Ed., 2003, p.566.
9 Miller, J.-A., Todo el mundo es loco. Buenos Aires. Paidós,2015, p.293.
10 Vida Moranté educadora e dramaturga, declarada personalidade destacada na cidade de Buenos Aires noâmbito dos direitos humanos pelo seu
trabalho de ativistana lei de identidade de gênero.
11 Entrevista realizada em uma aula do Seminário diurno da EOL “Transexualidade, transgênero e biopolítica”. Responsáveis: Patricio Álvarez,
Alejandra Antuña, Esteban Klainer, Paula Husni, Viviana Mozzie Débora Nitzcaner.
12 Miller, J.-A., O corpo falante. Sobre o inconsciente no século XXI. Em: Scilicet O corpo falante. São Paulo.Escola Brasileira de Psicanálise, 2016, p. 31.
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O TRANS NÃO É UM DIZER

Eliana Amor - (Observatório Gênero, Biopolítica e Transexualidade - EOL)
Ao ter um corpo temos um mundo, o mundo que acompanha; ao
ter um corpo estamos aqui não em
outra parte.
(Miller, O lugar e o laço.)

Dizer homem ou mulher
não basta para nomear o real do
sexo, já que se trata de semblantes. Dizer que são dois sexos
e os supor a partir dos órgãos
genitais produz uma confusão
de que a anatomia é o destino.
Nos anos 70, com as fórmulas
da sexuação, Lacan formaliza
a função fálica em duas lógicas
diferentes: “existe ao menos um
que se excetua da função da castração” e “para não-todo x rege
a função fálica da castração”.
A sexuação determinada pela
função fálica nos conduz a distinguir binariamente a repartição dos gozos: macho e fêmea.
E vai mais além do binarismo
Rosa Basz. “Quadro x por Quadro 3”. Acrílico sobre tela. EOL-AMP
de gênero ao organizar a diferença sexual em torno dos gozos, e nos brinda categorias que conduzem a pensar em uma clínica binária: neurose e psicose.
Sabemos que nem todos os sujeitos se atribuem uma denominação binária. Na atualidade, de modo massivo, se reivindicam a ambiguidade e as posições intermediárias, o que multiplica a nominação das identidades que, por sua vez, se
caracterizam por não serem fixas; o que vem a ser chamado gênero fluido. Habitamos uma época que denuncia o gênero
como semblante, onde o ideal aponta à “auto-nominação” pela prática de gozo atual, e a busca é desidentificar-se, no sentido
de “desmarcar-se” dos históricos significantes do Outro.
Miller tomou o conceito de feminização do mundo para definir certos traços do contemporâneo sinalizados pelo declive
do regime paterno, e, com ele, o declive do viril e o empuxo ao feminino entendido como não regulação do gozo a partir do
semblante fálico, liberado do S(A) sem o recurso do falo. Não é o mesmo que o não-todo fálico, que implica que uma parte
do gozo não se inscreve na lei, mas não é sem ela, e neste ponto se trataria da posição feminina. Declinada a função simbólica,
se sustentam o gozo todo e não-todo? Que efeitos tem a declinação do NP- sua função de exceção, que compunha o conjunto
e seu mais além -, com a consequente implicação no simbólico e na função fálica como tal, sobre os modos de inscrever a
sexuação?
Onde o fantasma perde a estabilidade que aferra o sujeito a uma modalidade de gozo - o estilo fetichista - surgem “sintomas que sublinham a fragilidade do pai enquanto existência particular”. 1A época introduz o “TRANS” como uma tendência
conceitual que funciona generalizadamente, e nos fornece uma via para elucidar a subjetividade atual, a inconsistência dos
semblantes que por não estarem sustentados desde um ideal podem ser transmutáveis, e sustentarem-se em identificações
imaginárias frágeis.
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Os poderes da palavra declinam e a imagem domina sobre o simbólico. Os semblantes não chegam a fazer borda
a um real que se rechaça... Se o parlêtre está capturado pela imagem, a falta se experimenta como falha? A relação dos
sujeitos com seus corpos mudou; a declinação do pudor dá conta disso. Frente ao vazio da relação sexual, se pode fazer
um sintoma - com sua exigência de satisfação- que procura dirigir-se ao Outro (SsS) para lhe demandar encontrar a
verdade oculta que escapa ou se pode buscar atalhos oferecidos pelo capitalismo através de tecnociências, produzindo
arranjos fugazes que não implicam necessariamente em cautela. Há menos proibição, mais mandato de gozo a um
corpo idealmente não esburacado por um simbólico que sempre produz desarranjos no gozo. No afã de tapar o vazio
estrutural a partir de artifícios, os corpos contemporâneos, reduzidos à mercadoria, podem ser moldados em prol de
conseguir a imagem “sem buracos” das publicidades. Diante desta perda de potência da metáfora no discurso2, intervir
no corpo é um modo de tentar arranjar-se sem o simbólico? Que corpo necessita ser tocado cirurgicamente para confirmar a escolha do sexo?

FAZER-SE UM CORPO: DO AMOR DEPOIS DO AMOR

...o que faço funcionar em meus esquemas,(...) sobre a identificação sexual, ou seja, que todo homem
não pode se confessar em seu gozo, quer dizer em sua essência, fálica(...)senão, ao fundar-se sobre esta
exceção, de algo, o pai, em tanto que proposicionalmente ele diz “não” a essa essência. O desfiladeiro do
significante pelo qual passa ao exercício esse algo que é o amor, é muito precisamente esse Nome do Pai
que só é “não” ao nível do dizer, e que se grava pela voz da mãe de certo número de proibições5...(Lacan,
1973/4, p. 126)

A esse Nome do Pai que se sustenta desde a dimensão do amor, se substitui a função do nomear-para. Isto
é o que, no ponto da história em que nos encontramos - parafraseio Lacan em 1974- se vê preferir.6
Então, indicar que o amor do pai já não regula a estrutura implica que não se vai contar com ele para dizer
a respeito do ser sexuado. Por sua vez, no El ultimísimo Lacan 7, Miller percorre a leitura que Lacan faz das três
formas de identificação na teoria freudiana e logo trabalha nos Seminários 23 e 24, e refere que “... no lugar do
Outro que está destituído, há um princípio de identidade totalmente distinto, o corpo. Não o corpo do Outro senão,
como se diz, o corpo próprio. (...) É o Um-corpo8”.
Lacan localiza aí o Ego, que não passa pela representação significante, não está dividido entre S1 e S2 nem
está sujeito à identificação, senão que se relaciona com o Um-corpo. Dita relação entre o parlêtre e seu corpo é
de “adoração”. Miller diz: “não há identificação aí, há pertinência, propriedade. (...) tem a ver com o amor, mas
não o amor do pai senão o amor próprio, no sentido do amor de Um-corpo” 9·. O corpo não se ajusta bem a cada
um, é desarmônico, tanto que está marcado para cada ser falante por uma inconsistência fundamental. Habita este
corpo com mais ou menos inconvenientes. No Seminário 23 localizamos que se procura a consistência corporal
porque se acredita que se tem um corpo, mas tê-lo é poder fazer algo com esse real, sem lei nem sentido. Nesta
passagem da crença no pai à crença de que se tem um corpo, o Um-corpo é a “única consistência”10 do parlêtre,
mais imaginária do que simbólica. De tal modo que não se trata do sujeito que se faz representar por outro significante assujeitado a sua barradura, senão que a consistência mental é o que o mantém unido, a adoração de seu
corpo pela via do amor próprio, sem necessidade de passar pelo Outro.
No lugar vazio da identificação, a história mostra uma passagem do Ideal à identidade pelo amor ao corpo
próprio, e, neste ponto, há uma via para pensar a inscrição da sexuação mais aquém do significante fálico, a altura
da lalangue, quer dizer, nas marcas de gozo indecifráveis do corpo e seus furos.
Tradução Maria Cristina Vignoli.
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As fórmulas sustentadas desde a ordem simbólica fornecem passagem à clínica nodal na qual a neurose deixa de
ser o parâmetro. O último ensino de Lacan torna-se orientação fundamental no que diz respeito ao que a sociedade atual
nos apresenta de maneira cada vez mais contundente. Éric Laurent, em O avesso da biopolítica3, refere que o fenômeno
contemporâneo trata de querer reduzir o sujeito ao seu corpo, fato que participa da tentativa de identificar o “[...] ser
falante com seu organismo.”4. Isto passa a ideia de um corpo que pretende não ser alteridade.
No Seminário 21, Lacan localizava a função paterna no lugar do dizer. Um dizer-não, referindo:
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Notas:
1 Laurent, É., “Los niños de hoy y la parentalidad contemporánea” Conferencia en la Universidad de Buenos Aires, maio 2018. Disponível em: http://
www.radiolacan.com/es/topic/1175/3. Acesso em: 15/09/18
2 Brousse, M. H., “Las identidades, una política, la identificación, un proceso y la identidad, un síntoma”. Disponível em: http://identidades.jornadaselp.
com/textos-y-bibliografia/texto-de-orientacion/las-identidades-una-politica-la-identificacion-un-proceso-y-la-identidad-un-sintoma/. Acesso em:
15/09/18
3 Laurent, É., O avesso da biopolítica. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2016
4 Ibid.,p. 15
5 Lacan, J., Seminario 21, Les non dupes errent,(1973-1974). Inédito
6 Ibid.
7 Miller, J.-A., El ultimísmo Lacan, Buenos Aires. Paidós, 2013
8 Ibid., p. 107
9 Ibid, p. 108
10 Lacan, J., O Seminário , libro 23: O sinthoma (1975-1976).Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2007, p.64
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O ACONTECIMENTO BUTLER:
UMA QUESTÃO DE ESCRITURA

Solana González Basso - (Observatório Gênero, Biopolítica e Transexualidade - EOL)
Originalmente, a pista para entender a performatividade
me proporcionou a interpretação
que Jacques Derrida
de “Ante a Lei” de Kafka.
Judith Butler

Há toda uma história
quanto ao modo como que
nós analistas abordamos o
acontecimento Judith Butler.
A bússola habitual foi o contraponto em torno de suas
elaborações da identidade.
Leio nisso o que Ansermet 1
interpela como “o desejo do
clínico e sua preferência pelo
semblante”, que conduz os
analistas a ficarem demasiadamente tomados pela idenSusana Carbone. “Emergindo”. Acrílico 0,60x0,50.
tidade. E essa preferência
conduziu, entre outras coisas, a entender que a via regia era a eleição, tornando-se opaca a dimensão de ato que
se precipita para os sujeitos trans e de que, suas invenções, são testemunho. “As referências às bricolagens indicam que, sem dúvida, eles prescindem do pai, porém, sobretudo se servem dele fora do universal e do formato
identificatório”2.
Levar em conta o acontecimento Butler permite situar de que modo o uso que faz o performativo citacional
derrideano toca a linguagem, o que se deduz na força que tomou o discurso sobre o queer no social. Como se
constroem as particularidades que o discurso queer oferta como soluções ao sujeito contemporâneo e de que
forma as mesmas supõem uma defesa frente à singularidade. Que as oposições linguageiras estejam fraturadas
inaugurando uma deriva sem fim, uma liquidificação do gênero regula, no ponto justo onde o modo em que a
referência de Lacan sobre “o indisseminável da letra” nos serve de bússola. Para não ser incautos sobre o modo
em que o real revelado da época nos toca quando o que opera é a referência pelo semblante”, poderíamos por a
trabalho a seguinte pergunta. Acaso este desejo do clínico orientado pela identidade não é consoante com a deriva
proposta pelo discurso queer? E neste caso qual é a possível oferta do discurso analítico frente ao discurso queer
como versão contemporânea do discurso do mestre?

UMA QUESTÃO DE ESCRITURA
Este é então o momento em que a linguagem invade o campo
Problemático universal; este é então o momento em que, na
Ausência de centro ou de origem, tudo se converte em
Discurso – na condição de entender-se acerca desta palavra -
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A escritura não é a impressão,
apesar de todo o blábláblá sobre o
famoso Wunderblock.
Jacques Lacan
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É em Um discurso que não fosse de semblante que Lacan critica o modo que Derrida interpreta a escritura
a partir do texto de Freud a Nota sobre o Bloco Maravilhoso: “ A escritura não é a impressão , apesar de todo o
blablabla sobre o Wunderbloc”.3 É o modo que Derrida entende a marca como impressão mais próxima da representação, o que instala uma confusão entre a letra e o significante, desvio que no mesmo texto Lacan coloca do
lado do discurso universitário ( esta diferença não nos escapa , quando é a mesma Butler quem coloca sua teoria
como emergente do academicismo). É neste capitulo, “Classe sobre lituraterra”, que a diferença entre fronteira
e litoral permite colocar uma marca como o reverso do block maravilhoso, isto é, uma marca que não indica que
não representa nenhum sentido, mas um traço que opera fazendo marca. Que não traça dois lugares mas que
opera pelo corte. Se a fronteira, “além de diferenciar dois domínios supõe que há uma passagem possível de Um
lugar a Outro, esta lei do significante [a] que permite ao sujeito se remeter de um significante a outro, e ser então
representado por domínio em relação ao outro”. 4 O litoral, por outro lado, responde a lógica da letra. Suporte
material do significante e produzida por ele, a letra instaura um corte. Não estamos aqui no plano do necessário
da estrutura, mais do lado do acidente, e tão pouco do universal, mas do singular. É por esse furo que produz nos
semblantes da linguagem, que será o litoral no real”. Em qualidade de litura (mancha ou barra em um escrito ou
em um corpo) rompe o semblante, dissolve o imaginário e se faz gozo ao apresentar-se como torrente do significante no real”.5
O que supõe entender a marca como impressão? É tomar o block maravilhoso como impressão? É tomar do
block maravilhoso a ideia da transcrição para questionar a ideia de limite que implica a existência de uma origem:
“Estes sistemas propostos por Freud supõem uma escritura primeira, uma origem. Este é o limite que Derrida vai questionar propondo a inexistência de tal origem já que se trata de um deslizamento perpétuo. Sempre
temos que nos ver com as transcrições, que são ao mesmo tempo originais e copias, porque o “verdadeiro” original, está sempre deslocado “5.
Derrida pensa a estratégia da Differance como envolvendo duas dimensões: a temporal, que dá conta do
deslocamento e da consequente deslocalização de uma origem, e a dimensão do “não igual”, e com isso a importância da repetição. O signo como presença deferida é talvez a marca do que podemos chamar de o giro performativo que introduz Derrida. Se o centro está deslocado, então tudo se converte em discurso. Quando o jogo
da significação foi colocado no centro, o excluído é possível de ser absorvido. A pergunta é o que advém como
litura frente ao jogo inclausurável da significação? Quando a letra, como não disseminável, não faz barreira, não
é marcado que não é reabsorvível pelo simbólico qual lugar para o real que incumbe a contingência?
Butler, seguindo Derrida, vai dizer que em relação ao gênero o original está perdido porque é performativo
como a cópia, então a deriva do deslocamento se converte na exigência da repetição diferenciadora. O giro performativo aborda assim o sonho da época de que tudo é artificio significante sem conexão com o real.

A OFERTA ANALÍTICA
O desejo do analista é de tocar o real, de reduzir ao Outro
a seu real e libertá-lo do sentido.
Jacques Alain Miller

		
Em 2014, o Facebook anunciava a inclusão de mais de cinquenta opções distintas na categoria sexo; os
usuários podiam tomar o nome que quisessem para construir sua identidade digital. Um paciente se apresenta
dizendo que é bissexual e no encontro com analista se cernirá, que neste caso o nome que toma do outro social,
não se enlaça a sua posição sexuada. Adolescentes que se deslocam nos nomes do outro social e se nomeiam sem
que se tenha precipitado o encontro com o outro sexo. Sujeitos que se viram com sua homossexualidade, que vão
ao encontro com um analista porque é a sexualidade que não os deixa tranquilos. Miscelânea onde é possível ler
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Quer dizer, um sistema no que o significado central, originário
Ou transcendental não está nunca absolutamente presente
Fora de um sistema de diferenças. A ausência de significado
transcendental estende até o infinito o campo e o jogo da
significação.
Jacques Derrida

VOLUME 6 - OUTUBRO 2018

LacanXXI
R E V I S TA FA P O L O N LI N E

que na construção da particularidade, no nome que se toma uma vez que o centro foi deslocado, a oferta do queer
inclui o real da “não relação sexual”, mas não admite o real do encontro na relação amorosa: “O primeiro é o real
da lógica e o segundo é especifico do discurso analítico”6.
O signo deferido do eterno desencontro com a coisa se elucida observando o modo como Lacan responde
a Derrida “a escritura não é uma impressão” introduzindo a separação entre o significante e a letra, advertido do
discurso universitário que a elide. Só assim advém no lugar da repetição diferenciadora derrideana o literável.
Essa é a oferta do discurso analítico, a de um sintoma como acontecimento real, contingente e singular.
Tradução: Lenita Bentes
Bibliografia:
Berenguer,E. (2018) Nuestro Uno solo y de la época. Como hacercon el.
Derrida,J.(1966) La estrutura, el signo y elJuegoenel discurso de las ciências humanas. Edición digital Derrida em castellano. Recuperado em : http://jacquesderrida.com.ar/textos/estrtuttura_signo_juego.hm
Miller, J,A. (2015)Em dirección a la adolescência. Revista Registros Tomo RojoazulJóvenes. Buenos Aires.p. 13-19
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Notas:
1 Ansermet,F. (2018) Reunião Observatório de Gênero, biopolítica e transexualidade , FAPOL, Congresso Mundial da AMP.
2 Castanet, H. (2016)
Homoanalizantes .Homossexualesenanálisis, Buenos Aires Grama ediciones.p. 167.
3 Lacan, J. (1971) El seminario, libro 18: De um discurso que no fuera de semblante. Buenos Aires. Paidós, 2009, p.110.
4 Bassols,M. (2014). Frontera y Litoral, amor y goce. Desescrits de psicoanálisis lacaniana. Recuperado em http://miquelbassols.blogspot.com.
ar/2014/08/frontera-y-litoral-amor-y-goce.html.Agosto
5 Idem
6 Arenas, G. (2013). Elcuerpogozable y literable. VI ENAPOL Recuperado em: http:www.enapol.com/es/template.php?file= Textos/El-cuerpo-gozable
–y-literable-Gerardo-Arenas.html
7 Gomez,M.(2006).Lacan y Derrida. Uma realaciónsignadaporlaDifferance. Revista Digital Astrolabio.Conicet-UNC
8 Op. Cit.p171
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TEORIAS DE GÊNERO – UTOPIA
DO ILIMITADO
Esteban Klainer – 1 EOL – AMP

O propósito deste artigo é assinalar alguns aspectos das denominadas teorias
de gênero que podem colaborar para pensar o seu debate com a psicanálise.
Muitas das elaborações feitas a partir de nosso campo sobre este tema
destacam fundamentalmente um ponto da controvérsia
psicanálise-teorias de gênero. Essas teorias sustentam
uma crítica á psicanálise por
seus desdobramentos sobre
as identificações sexuais
como resultado da passagem pelo Édipo, mas desconhecem as elaborações
de Lacan sobre a sexuação,
fazendo assim uma leitura
parcial do seu ensino.
Embora se possa concordar teoricamente com essas leituras, o problema que
se apresenta é a crença em
uma possível eliminação do
mal-entendido. Isso significa, então, que, se pudéssemos afinar nosso discurso
o suficiente para torná-lo
aceitável naquilo que produz rechaço chegaríamos
Mónica Biaggio. Aquarela. Série Corpos. EOL-AMP
há um bom entendimento.
O que é complexo é que por este caminho corremos o risco de que o nosso discurso deixe de ser psicanálise.
Por isso é interessante tomar outra perspectiva para resolver esta questão a partir de algumas precisões feitas
por J.-A. Miller e Éric Laurent. Em seu curso Peças soltas, Miller localiza as teorias de gênero como um produto próprio do discurso universitário: “seria uma espécie de realização do discurso universitário”.3 De fato, no
discurso universitário o tudo-saber no lugar do semblante produz um sujeito para o qual é impossível se articular
com um significante mestre. Sujeito não identificado pelo qual aspiram idealmente as teorias de gênero. Colocar
a controvérsia em termos discursivos permite, por um lado, recolocar as críticas que a psicanálise recebe, e de
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“Em todo caso, que não há
progresso.
O que se ganha de um lado, se
perde de outro.”.2
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outro, despertar deste seu sonho de fundar um novo laço social que não esteja baseado em uma política de identidade, estes estudos sustentam uma idéia dialética de progresso, própria do discurso que os determina.
Vamos começar localizando, como aponta Éric Laurent, que não existe “a” teoria do gênero no singular. No
entanto, o plural não deixa de ser um campo comum, enquanto o gênero é pensado como “uma série de gestos,
atitudes, posturas e normas, uma espécie de paródia repetida de forma reiterada para adquirir legitimidade, mas
que pode ser subvertida”.4
Nesse campo comum, apesar da diversidade, podemos encontrar três posições que vem se sucedendo desde
o início destes estudos: a primeira sustenta que o gênero não pode ser pensado prescindido da diferença sexual.
A segunda, contrária à anterior, coloca o gênero como uma construção sociocultural independente da diferença
sexual. O gênero, então, é múltiplo e autônomo em relação ao sexo. Essa multiplicidade e diversidade de gêneros
nos leva a questionar a própria categoria de gênero e abre o caminho para uma terceira posição. Trata-se da perspectiva desconstrutivista típica do movimento queer. Dentro deste movimento, uma de suas principais referencias
teóricas é a filósofa Judith Butler, que sustenta uma crítica ao feminismo por naturalizar o sexo, por supô-lo uma
categoria biológica originária, pré-discursiva, quando ele é também o produto de um dispositivo histórico-cultural. Nesse sentido, quer distanciar os estudos feministas da ideia de tomar o nome “mulher” como uma identidade.
O que propõe é uma crítica radical de toda categoria de identidade que produz o fim do que ele chama de “utopia
heterossexual”. Diferente de outros teóricos de gênero, ela sustenta a possibilidade de uma psicanálise de acordo
com essas teorias. Seria uma psicanálise que focalizaria um ideal pré-edípico. Conforme assinala É. Laurent:
“Em essência para esta autora, o edípico é o que designa a identidade sexual. O pai designa identidade sexual
e o pré-edípico seria um domínio anterior à tipificação da identidade referida anteriormente. Devemos retornar
então à perversão polimorfa.” 5 Neste ideal pré-edípico, se tem a ilusão de produzir um sujeito aberto a um universo do múltiplo, que seria sem limites, sem impossibilidades.
A perspectiva de uma desconstrução permanente de toda a identidade é o que permitiria se concluir em uma
posição subjetiva de tal modo que o sujeito nunca pudesse se considerar identificado. Ou seja, um sujeito que
seria um puro processo aberto à experimentação ilimitada, não só sem as classificações da tradição, mas desconhecendo o real do gozo.
Outra referência de teorias de gênero, Paul Preciado (Beatriz antes de sua transformação), propõe a criação
de um novo laço social que denomina “sociedade contra-sexual.” Define esta nova sociedade da seguinte forma:
de um lado, “a sociedade contra-sexual se dedica a desconstrução sistemática da naturalização do sistema de
sexo e gênero” e, de outro lado, “proclama a equivalência (e não igualdade) de todas os corpos-sujeitos falantes
que se comprometem com os termos do contrato contra-sexual dedicado à busca do prazer-saber”.6. Este novo
contrato social em que o sujeito deixa de ser reconhecido como homem ou mulher, mas como corpo falante,
abriria “a possibilidade de aceder a todas as práticas significantes, bem como todas as posições de enunciação,
como sujeitos, que a história tem determinado como masculina, feminina ou perversa “.7
Assim como Butler aponta para o fim da “utopia heterossexual,” Preciado, mediante sua ideia de contra-sexualidade, sustenta o fim do “contrato social heterocentrado cujas regulamento performatividades normativas
foram inscritas nos corpos como verdades biológicas”.8
A partir da psicanálise podemos ler nas entrelinhas do que teorizam estes autores, como esses estudos sustentam a utopia dialética de um novo laço social. O que os estudos de gênero propõem a partir do discurso sobre
sexualidade é um projeto político sustentado em um sentido de progresso na história. Projeto que passa por “fazer
uma política não identitária, para evitar que o reconhecimento de cada um em uma categoria ocorra, para impedir o gozo que cada um tem por estar nessa ou naquela categoria ocorra”. Isso libera um tipo de construtivismo
generalizado que dá acesso a um sem-limite ”.9 Utopia nominalista que tropeça no que é ineliminável: que existe
um impossível equanto o gozo não puder ser reabsorvido em um sistema de nomes.
Colocar o debate psicoanálise - teorias de gênero a partir dessa perspectiva, pode nos permitir entrar no
mesmo advertidos do choque discursivo que implica, e não deslizarmos, nós, para idéias de progresso de outro
discurso.
Tradução: Jussara Jovita Souza da Rosa
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Notas:
1 Membro do Observatório de gênero, biopolítica y transexualidad de FAPOL.
2 Lacan, J., “Conferencias en universidades norteamericanas (2da. parte)”, (1975). Lacaniana, Revista de la Escuela de la Orientación Lacaniana, Año
XI, N° 21. Buenos Aires.Grama, Octubre de 2016, p. 13.
3 Miller, J.-A., Piezas sueltas. Buenos Aires. Paidós, 2013, p. 413
4 Laurent, É., “Subversión de la subversión”. Radio Lacan. http://www.radiolacan.com/es/topic/162/3
5 Miller, J.-A., Piezas sueltas, op. cit., p. 400
6 Laurent, É., “Subversión de la subversión”. Radio Lacan. http://www.radiolacan.com/es/topic/162/3
7 Ibíd.
8 Ibíd.
9 Miller, J.-A.,Piezas sueltas, op. cit., p. 416.
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IDENTIDADE E SEXUAÇÃO
NA ATUALIDADE
Paula Husni – EOL-AMP

Não há gozo último que nos alivie definitivamente da angústia.
Esse é o impossível com que o
discurso do gozo se vê confrontado.
Éric Laurent1

Gérard Wajcman afirma que a hipermodernidade
é a instauração de uma civilização do olhar, na qual
se reúnem a sociedade da
vigilância e a sociedade do
espetáculo: “Entramos na
era das águias. É característico das águias ter olhos
maiores que o cérebro. Isso
não significa que elas sejam
idiotas, mas que pensam
com os olhos”2.
Trata-se de uma viralização das intimidades, de tal
sorte que o modo de gozar de
cada um pode ser visualizado e se faz público. Assim, a
intimidade se confunde sem
trégua com uma exterioridade sem véus, passível de ser
normatizada e legislada.
Se seguimos na declinação dessa lógica até
as subjetividades, podemos
vislumbrar o horizonte de
um percurso especular em
que o par ser visto/fazer-se
Irene Accarini. Colagem. Série “Corpos dobráveis”. Img. C. Gardos. EOL-AMP
ver retorna como modo quase imperativo de se fazer um corpo, de se fazer existir.
Éric Laurent, no livro O avesso da biopolítica, ressalta dois aspectos do fenômeno contemporâneo:
De uma parte, o corpo se faz máquina plural, divisível em unidades sempre mais numerosas e complexas
(fisiologia, genética, epigenética...). De outra, ele se faz imagem unificada, difratando sua falsa unidade
nas mais variadas telas3.

Disso resulta, acrescenta ele, a identificação do ser falante com seu organismo, aquilo que ele chama de
“falsa identificação”.
FEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DE
ORIENTAÇÃO LACANIANA

Publicação FAPOL

63

A ERA DAS
ÁGUIAS

VOLUME 6 - OUTUBRO 2018

LacanXXI
R E V I S TA FA P O L O N LI N E

Poderíamos dizer que é essa “falsa identificação” que dirime a orientação da psicanálise em relação a outras
práticas e estabelece uma direção para poder pensar o sujeito da época, as identificações e a formulação de leis
como as da identidade de gênero. (Na Argentina, essa lei está sustentada, em seus fundamentos, nas teorias de
gênero)4.
O atual destaque do termo “transgênero”, ao abolir a dicotomia homem-mulher tal qual preconizam as
teorias de gênero, poderia ser pensado como um significante que funciona como uma placa giratória capaz de
possibilitar uma desidentificação constante.
“É no hiato da identidade consigo mesmo que se concebe que o sujeito se identifique”5.
Partindo dessa perspectiva, as identificações – múltiplas ou indeterminadas – emergem e proliferam no lugar
de uma resposta possível ao hiato da identidade.
V, uma mulher trans, diz o seguinte: “Aos três anos já sabia que queria ser uma menina. Comecei a fazer
boxe. Minha mãe queria ter um filho boxeador e me dava brinquedos de meninos. Minha irmã, que é mulher, passava os dias brincando com esses brinquedos de meninos. Brincava de ser menino. Eu não brincava disso. Queria ser uma menina. Se os brinquedos fizessem a gente homem ou mulher, eu seria muito masculino e ela lésbica”.
L, também mulher trans, sofre reações violentas por parte dos pais quando, já desde menina, lhes disse que
gostava de meninos. Diante dessa reação, procura de todo jeito gostar de meninas. Diz, então: “Vou fazer a possibilidade de gostar de meninas”.
Esses testemunhos, condensados sobretudo na última frase, dão conta de que isso que irrompe não é da ordem de uma eleição voluntária. Trata-se, antes, de um fato. Para contrariá-lo, seria preciso, efetivamente, “fazer”
um gosto, algo que, como se pode ouvir bem, devém um paradoxo impossível.

Se a psicanálise parte de uma falta de identidade estrutural do sujeito, isso se dá na medida em que o próprio
gozo implica uma fissura insubsumível, que não pode ser saldada com a permissão ao gozo6.
Assim, sob essa perspectiva, não se pode pensar em uma identificação que se proponha restaurar o “hétero”
imprimido pelo gozo. A falha se apresenta um por um:
“se algo falha na sexualidade, é para cada um, e ninguém sai bem dela, ou seja, um universal do fracasso”7.
No entanto, há uma opacidade do gozo que resiste à mostração. Não-todo entra no panóptico do olho da
águia nem é factível que seja exibido. Toda câmera tem seu ponto cego:
Tanto as tentativas do autorretrato do corpo pela ciência, quanto o autorretrato democrático do selfie, o
autorretrato do artista em todas as suas declinações vêm, em seus limites e seus fracassos, encontrar a
experiência psicanalítica do autorretrato impossível desse sujeito que Lacan acaba por designar como falasser [...] Por fim, sejam quais forem as tentativas de representar a inscrição do gozo nos corpos ou sobre
os corpos, não se vê nada aí8.

No desenvolvimento do conceito de intimidade, F. Jullien desenha as bordas do Outro:
O íntimo […] pretende ser aquilo que é mais interior e esse interior faz cair a fronteira na qual se encerrou
uma interioridade. Ao mesmo tempo que se retira em si mesmo, apela para “o Outro” a fim de que penetre
nesse dentro; assim, a delimitação dentro/fora chega a se apagar9.

Bordas que se entrecruzam coma quilo que, a partir da psicanálise, conhecemos como “êxtimo”. Trata-se da
extimidade que sanciona o disruptivo da presença do objeto no corpo como resultado deste choque fundante que
“é para nós uma fratura constitutiva da intimidade”10.
O paradoxo do gozo consiste no fato de que ele é, antes de tudo, trauma e, como tal, constitui um furo nas
representações do sujeito. A experiência do gozo é vivida como Outra coisa. Isso não é propício a ser imaginarizado ou a ser exibido, porque resulta insuportável para o próprio sujeito.
O mal-entendido supõe que a identificação resolveria o hiato da identidade, confundindo o organismo com
o corpo de gozo e reduzindo o problema da sexuação a uma questão de gênero.
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De acordo com F. Ansermet,
Existe, portanto, um mal-entendido fundamental quando se pensa poder intervir sobre a identidade sexual
mediante uma intervenção no órgão. Isso não é suficiente para que um corpo comece a falar outra língua11.

Se é a linguagem que resulta mortificante para o sujeito, o gozo – com o disruptivo de sua apresentação –
propicia uma função vital.
Ao passo que os modos de gozo resistem a serem inscritos em uma classificação universalizante que dilui
seu tecido singular, faz-se necessário prestar atenção aos seus modos de retorno.
Tradução: Diego Cervelin
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Notas:
1 Laurent, É. “Um novo amor pelo pai”. A sociedade do síntoma – a psicanálise, hoje. Rio de Janeiro: Contracapa, 2007, p. 85.
2 Wajcman, G. El ojo absoluto. Buenos Aires: Manantial, s/d, p. 21.
3 Laurent, É. O avesso da biopolítica. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2016, p. 15.
4 Toda pessoa tem direito ao “reconhecimento de sua identidade de gênero, ao livre desenvolvimento de sua pessoa conforme sua identidade de gênero
e ser tratada de acordo com sua identidade de gênero, bem como ser identificada desse modo nos instrumentos que atestam sua identidade em relação
ao(s) nome(s) de batismo, imagem e sexo com que é registrada” (Cf. art. 1o da Lei 26.743).
5 Miller, J.- A. Extimidad. Buenos Aires: Paidós, 2010, p. 33.
6 Miller, J.-A. Un esfuerzo de poesía. Buenos Aires: Paidós, 2016. p. 290.
7 Miller, J.-A. La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica. Buenos Aires: Paidós, 2003. p. 31
8 Laurent, É. O avesso da biopolítica. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2016, p. 23
9 Jullien, F. Lo íntimo. Buenos Aires: El cuenco de plata, 2013, p. 23.
10 Miller, J.- A. Extimidad. Buenos Aires: Paidós, 2010, p. 17.
11 Ansermet, F. “Identidade sexual”. Scilicet – O corpo falante. Sobre o inconsciente no século XXI. São Paulo: Escola Brasileira de Psicanálise, 2016, p. 146.
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AS INFÂNCIAS TRANS E A PSICANÁLISE1
Patricio Álvarez Bayón - EOL-AMP

Historicamente,
a
psicanálise tem apoiado e
compartilhado seu caminho
com o movimento LGBT
e o feminismo. Freud foi o
primeiro a fazer a distinção
entre o sexo anatômico e o
psíquico, e foi um inspirador fundamental daquilo
que mais tarde seriam os
estudos de gênero. O livro
Sexo e gênero, de Robert
Stoller, de 1968, é considerado o iniciador desses estudos. Esse autor construía
sua teorização a partir das
ideias de Freud. Leo Bersani, um importante autor
do movimento queer, de
fato diz: “A primeira grande tentativa teórica de dessexualizar o prazer não foi a
História da sexualidade de
Foucault, mas Três ensaios
sobre a teoria da sexualidade de Freud, uns setenta
Mario Martínez. “Esperando a água no planalto”. Acrílico. 1,40x1,40 - Pintor correntino. Nqn.
anos antes, onde se propôs
pela primeira vez a possibilidade de dissolver toda a noção de sexo em uma reorganização dos prazeres corporais.
(...) a originalidade de seu pensamento está centrada na apropriação da noção de sexualidade para certos fenômenos os quais foi o primeiro a descrever e que tinham pouco a ver com aquilo que até então se havia entendido
como especificamente sexual”.2
As conquistas dos movimentos LGBT e do feminismo no mundo, o alcance da Lei de identidade de gênero
argentina, única no mundo por seus direitos adquiridos, tiveram grandes consequências para a vida de pessoas
trans, mas, além disso, modificaram culturalmente a percepção do gênero e tocaram, em todos os setores, as formas patriarcais e misóginas de configuração da sociedade. Já não passam despercebidos os comentários machistas na mídia, nem os diversos modos sutis de segregação que eram normais até poucos anos atrás.
A psicanálise está atenta a essas modificações produzidas no Outro social, ocupando-se desde o princípio em
colaborar com os movimentos feministas – nos anos 40 as psicanalistas inglesas e americanas estavam implicadas
na luta do feminismo – e com os movimentos de gênero e transgênero depois. Nos anos 70, Lacan comentava o
livro de Stoller pouco tempo depois de sua publicação, e sua conceitualização sobre a sexuação está influenciada
por esse debate.
Na AMP, à qual pertencemos, há seis anos criou-se o Observatório de Gênero, biopolítica e psicanálise, que
funciona no marco da FAPOL em três Escolas: a EOL, a EBP e a NEL. As equipes que as configuram nas três
Escolas trabalham em conexão e trabalham em nível político, de investigação e clínico.
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Suas áreas de trabalho estão resumidas em três objetivos:
- Seus objetivos políticos são os de inserir a psicanálise no debate com os movimentos de gênero – especificamente os movimentos LGBTIQ – que estão acontecendo nos diversos países da América.
- Seus objetivos epistêmicos são os de uma investigação psicanalítica na relação com o gênero, a sexuação e as transformações de discurso, isto é, a pergunta por como ler esses movimentos a partir da psicanálise
e como, por sua vez, esses movimentos interpelam o progresso dos conceitos psicanalíticos.
- Seus objetivos clínicos estão orientados a situar e extrair as variáveis específicas na direção da cura naqueles sujeitos que consultam posicionando-se em relação à questão do gênero.

No caso específico da infância, também se está investigando nas três Escolas e trabalhando com os pais e as
crianças que apresentam problemas com seu gênero autopercebido. A infância é o momento fundamental onde se
produzem todas as escolhas no nível do inconsciente que determinarão o gênero tanto na adolescência quanto na
idade adulta. Lacan situou três dimensões nas quais o gênero se configura:
- Identificatória, a partir das identificações edípicas e do Ideal do eu, que dão a identidade autopercebida,
- Eletiva, no nível do objeto de atração, que gera a escolha homo ou hetero.
- Sexuada, em função da inscrição nos lados da sexuação, que gera o modo de satisfação de cada um, que
é singular.
Nesses três níveis se configuram a sexualidade e o gênero a partir das marcas contingentes e determinações
que se produzem na infância e também na puberdade. Mas o que Lacan situa em relação ao gênero é que os
três níveis não se articulam entre si de modo unívoco: é possível ter uma identificação masculina com um desejo
homossexual, bem como se autoperceber uma identidade feminina em um corpo biológico masculino e sentir
atração pelas mulheres, etc., o que quer dizer que os três níveis – identificatório, eletivo e de sexuação – podem
ser paradoxais e contraditórios entre si, o que constitui todas as dificuldades que conhecemos na assunção de um
gênero – o qual nunca, em nenhum caso, é assumido sem dificuldades. Mesmo em uma pessoa que será heteronormada ao modo clássico-patriarcal, a determinação da sexualidade e o gênero são difíceis e transcorrem por
diversos caminhos até que se possa chegar à sua assunção e seu exercício.
Nesse ponto, é necessário esclarecer que falamos de uma escolha inconsciente, que se produz segundo o
modo como se articulam esses três níveis, e que difere da escolha consciente, que será produto da primeira. Quando falamos nas leis de uma identidade autopercebida conscientemente, esta é o resultado de um processo, de uma
escolha já feita no nível do inconsciente: a pessoa recebe essa escolha em algum momento de sua vida e pode
assumi-la, reprimi-la, atuá-la ou não atuá-la, mas o momento da escolha consciente é diferente do momento em
que se constituiu a escolha inconsciente a partir das marcas contingentes que a determinaram.
Nessa dificuldade se situa a psicanálise, a qual acompanha a cada sujeito que solicite uma ajuda a escutar as
determinações inconscientes que marcaram sua identidade e a assumi-las do melhor modo possível. Como os três
níveis não são unívocos, já que têm paradoxos e contradições, um analista tenta escutar o percurso do sujeito através desses paradoxos, ajudando a que possa encontrar suas soluções, que não necessariamente seguem o caminho
heteronormativo próprio do discurso do mestre. E esse acompanhamento e esse respeito pelas soluções singulares
fazem-se ainda mais necessários no momento da infância, quando essas marcas que determinam a escolha inconsciente estão em pleno processo de produção, o que faz com que um analista deva ter uma prudência e escuta muito
maiores que em qualquer outro momento da vida. É o momento também em que o desejo do sujeito mais interage
com o desejo dos pais, razão pela qual o analista também deve poder acompanhá-los para que se situem em uma
boa posição de escuta e acompanhamento em relação ao desejo de seu filho, que ainda está se constituindo.
Na clínica da infância trans, ao longo de vários tratamentos que acompanhamos em hospitais, centros de
saúde e consultórios, encontramos posições muito diferentes:
• crianças que desde uma idade muito precoce, às vezes dois ou três anos, se pronunciam com absoluta certeza sobre sua identidade autopercebida, que não coincide com o sexo biológico,
• crianças que passam um longo tempo em um estado de confusão e perplexidade em relação à assunção do
gênero,
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• crianças que modificam subitamente sua identidade em certo momento da infância ou da puberdade, surpreendendo inclusive a si mesmos.
• crianças que por efeito da dialética do desejo em relação ao Outro social ou familiar se pronunciam precocemente sobre sua identidade, mas que mais adiante, no tempo da puberdade ou da adolescência, se
pronunciam contrariamente à identidade que tiveram,
• crianças que chegam a situar sua identidade ao longo do percurso do tratamento,
• pais que tentam reprimir e calar toda diferença por parte de seus filhos,
• pais que tomam literalmente os pedidos de seus filhos, com muita ansiedade por encontrar uma definição,
sem tomar o tempo de escutar e acompanhar um processo que não é imediato e que tem diferentes etapas,
• pais que podem acompanhar a seus filhos com o devido respeito e escuta.
Toda essa variedade clínica, da qual somente podemos situar um esboço, se apresenta com grande sofrimento e consequências subjetivas que às vezes podem ser bem escutadas e tramitadas, ou às vezes têm efeitos catastróficos. É por isso que a posição do analista, de respeito e escuta, é fundamental para acompanhar um sujeito até
a plena assunção e exercício de sua identidade de gênero.
Tradução: Giovanna Bittar
Revisão: Ruskaya Rodrigues Maia
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Notas:
1 Trabalho apresentado na Faculdade de Direito da Universidad de Buenos Aires, durante as 1as. Jornadas interdisciplinarias sobre infancia trans y
derechos.
2 Tradução da citação em espanhol: Bersani, L., Homos.Buenos Aires. Manantial, 1998, p. 177.
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LEI E HOMOSSEXUALIDADE NO CHILE

Este trabalho forma parte de um ateneu
de investigação na sede
NEL-Santiago,que se constituiu a propósito de nossa
participação no Observatório de biopolítica, gênero e
transsexualismo. Usamos o
significante ateneu, posto
que remete a Atena, deusa grega do saber. Minerva
para os romanos. Justamente, se trata de uma época
em que é preciso produzir
um saber, sobretudo quando falamos de sexualidade
nos tempos de pluralização
dos nomes do pai. É interessante recordar, no marco de nossos observatórios,
que Minerva tinha uma coruja que saía à noite a observar, ação paradigmática
do exercício inquisitivo do
investigador. Assim nos relembra Hegel: “a coruja de
Minerva só levanta voo ao
romper o crepúsculo”.1 É
uma afirmação para filósofos, mas não pode ser alheia
a nós psicanalistas que buscamos compreender algo da
época, na qual nos cabe praticar a psicanálise. Penso
que o trabalho nos Observatórios, assim como as investigações que podem ser
A.A. Escultura em pedra. Vigeland. Fotografia. Parque das esculturas. Noruega.
suscitadas nestes espaços,
vai sem dúvida na direção
da pergunta pela formação do analista, pois permite, de alguma forma, unir ao nosso horizonte a subjetividade de
nossa época, parafraseando Lacan. 2
Mas não se trata de observação marcada pela ideologia do número. Trata-se de observar a esse Outro que
organiza a subjetividade. É o Outro da lei que tem efeitos na subjetividade da época, pois cada ser falante dá conta
de um Outro que constituiu e que subjetivou em relação à lei. Seguindo esta orientação, me interessa destacar
algumas mudanças na lei chilena em relação à população gay, posto que este tem sido um dos principais grupos
que o Outro localiza no campo da diversidade sexual, que tem conquistado a visibilidade de distintas demandas
de reconhecimento e justiça.
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Miller, em seu texto Saúde Mental e Ordem Pública, vincula os trabalhadores de saúde mental a polícia e a
justiça3, pois justamente têm por objetivo reintegrar o indivíduo desviado à comunidade social. Se busca operar
sobre um indivíduo que ficou de fora do que se definiu como normal, por exemplo, em relação ao sexual. A pergunta seria: como se definiu essa normalidade? A resposta pode ser procurada nos precursores da ciência sexual
do século XIX, os quais, apoiados no discurso psiquiátrico, erigiram a ideia do que devia ser a norma sexual,
para determinar todo desvio com respeito a essa norma 4. O Século XIX foi fecundo na produção de categorias
que permitissem dirimir entre uma sexualidade normal e uma patológica. Este discurso buscou propiciar critérios
para sancionar condutas sexuais normais e anormais, pois já não se tratava só do “pecador” ou do “viciado”- ao
qual se devia expulsar como outrora se fazia com o leproso -, mas sim que se tornava urgente poder distinguir o
sexualmente enfermo para controlá-lo e quiçá tratá-lo, seguindo o arquétipo do requintado controle e tratamento
da peste que expõe Foucault.5 Então se elaborou uma complexa taxonomia de sujeitos temíveis, marcados e bem
delimitados em função de seu comportamento. Emergiram assim o homossexual, o fetichista, o travesti, o bissexual, o sadomasoquista e o pedófilo, entre tantos outros, que se tornaram objeto de escrutínio social na medida
em que foram nomeados e classificados. Depois de um tempo começaram a ser pensados e interrogados mais
além de seus próprios atos. O que antes era chamado de sodomita - identificado por sua conduta pecaminosa -, por
exemplo, passou depois a ser reconhecido como homossexual, quer dizer, um sujeito com uma peculiar eleição de
objeto sexual, tal como nos mostrou Freud com sua Introdução ao Narcisismo.6 O sodomita é agora um homossexual, um sujeito com passado, com história, com infância, com caráter e com uma forma de vida que devia ser
investigada. Depois passou a ser reconhecido como gay, obtendo sob sangrentas lutas sociais, uma precária carta
de cidadania em algumas partes do planeta.
Para falar de este Outro da lei no Chile e sua relação com a homossexualidade, pode ser sugestivo começar
com um mito chileno da primeira metade do século XX, quando assumiu a presidência o militar Carlos Ibáñez
del Campo. Dizia-se que ele era homofóbico declarado. Há evidência histórica da perseguição aberta de Carlos
Ibáñez del Campo a pessoas homossexuais que praticavam o delito da sodomia. O interessante é que em torno
desta perseguição governamental se criou o mito de que o presidente havia orquestrado uma espécie de “solução
final” para os gays, enfiando todos dentro de um barco que supostamente zarparia rumo a uma ilha só para eles,
mas que na verdade o barco afundaria no mar. A imagem, supostamente, evoca a stultifera navis comentada por
Foucault em sua tese de doutorado. O certo é que a sodomia se se manteve como delito pela legislação chilena
até 1999, ano em que foi descriminalizada durante o governo de Patricio Aylwin, primeiro presidente eleito democraticamente depois do Golpe de Estado de 1973. Não obstante, o artigo 365 do código Penal no Chile, que
versa sobre as práticas de sodomia no país, segue vigente no que diz respeito às relações sexuais que envolvem
menores de 18 anos e maiores de 14. Isto gerou toda uma polêmica e uma série de perguntas, posto que, mesmo
que a idade de consentimento sexual no Chile seja de 14 anos, isso só seria válido para relações heterossexuais e
para casais homossexuais femininos, mas não para relações sexuais entre homens maiores de 14 anos e menores
de 18. Neste sentido, sob o ponto de vista do Outro social, desde os 14 anos o sujeito tem idade suficiente para
responder à matéria penal, pois pode compreender as consequências que implica lesionar, matar ou roubar a outra
pessoa, mas não teria maturidade suficiente para decidir se quer ter relações sexuais de caráter homossexual.
É interessante fazer notar que muitas das mudanças em matéria legal no Chile em relação aos homossexuais
e também a outras pessoas que se identificam como lésbicas, bissexuais, intersexuais e trans, têm forte relação
com problemáticas de discriminação. Por exemplo, treze anos depois de ter sido abolida a penalização da sodomia para maiores de 18 anos, se promulgou a lei número 20.609, mais conhecida como Lei Zamudio, que estabeleceu medidas concretas contrárias à discriminação. Começou-se a falar da Lei Zamudio nos distintos meios de
comunicação social, em lembrança ao assassinato de um jovem homossexual chamado Daniel Zamudio por parte
de um grupo aderente ao neonazismo. Outra problemática que se visibilizou e teve uma sanção do Outro da lei, se
relaciona com o reconhecimento social de uniões de casais do mesmo sexo. E assim no ano de 2015 se promulga
a lei N°20.830, que permite existência de um acordo de união civil, o qual se propôs como alternativa às pessoas
do mesmo sexo que queriam contrair matrimônio. Legislou-se em favor de um acordo de união civil duas pessoas
que compartilham um lar, com finalidade de regular os efeitos jurídicos derivados de sua vida afetiva em comum.
Para a Psicanálise é importante observar Outro da lei em termos de discurso e laço dominial, posto que
todo discurso seria sobre o gozo. Lacan justamente define o gozo a partir do direito7, porque se trata de como se
distribui esse gozo. Em termos freudianos, o mal-estar na cultura surge a partir da regulação e distribuição da saFEDERAÇÃO AMERICANA
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tisfação pulsional, como poderia aparecer no caso do sujeito homossexual. Por conseguinte, é importante pensar
as distintas modificações das leis locais, posto que sabemos que a lei está em relação ao gozo e sua distribuição.
Tradução: Maria Cristina Vignoli
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Notas:
1 Hegel,J. G., Fundamentos de la Filosofia del Derecho. Madrid. Libertarias/Prodhufi, 1993
2 Lacan, J., Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis.Escritos 1. México. Siglo XXI, 2009 pp. 231-310.
3 Miller, J.-A., Salud Mental y Orden Público (2006). In: Introdución a la Clínica Lacaniana. Conferencias en España. Barcelona. RBA Libros, pp.
117-131.
4 Bejin, A.,Sexualidades occidentales (1987). Madrid. Editorial Siglo XXI.
5 Foucault, M., La vida de los hombres infames (1996). Buenos Aires. Altamira.
6 Freud, S., Introducción del narcisismo (1914). In: S.Freud, Obras Completas, v.XIV. Buenos Aires.Amorrortu, pp. 65-98.
7 Naparstek, F., El goce de Freud a Lacan (2016). Agalma, Revista Chilena de Psicoanálisis Lacaniano. Número 2, 2016, pp. 4-13.
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QUATRO PONTUAÇÕES PARA UM DEBATE
COM O MOVIMENTO FEMINISTA
UNIVERSITÁRIO NO CHILE
José Luís Obaid Pizarro - NEL-Santiago-AMP

A conjuntura nacional instala no seio do debate público um significante
que irrompe como novidade,
apesar de ter uma longa trajetória dentro dos movimentos
sociais, culturais e artísticos
em todo o mundo: o feminismo.
Embora as manifestações feministas estejam
enquadradas como um fenômeno global – o que tem sido
chamado de a quarta onda
feminista –, no Chile as universidades assumem a aposta
com uma série de ocupações
e greves em distintas e variadas faculdades, que denunciam não só o abuso de poder
Susana Carbone. “Bailarinas”. Acrílico. 0,40x0,30
e tratamento discriminatório e
desigual, mas também o excesso manifesto tanto no abuso sexual e estupros quanto na ocultação sistemática dos mesmos.
Por outro lado, para a psicanálise, o feminino, em si um impossível, tem sido uma fonte de pesquisa permanente com efeitos
práticos e clínicos. Para Freud, “o que quer a mulher?”, E para Lacan, “A mulher não existe”, dão conta disso.
Então, que pontuações a psicanálise de orientação lacaniana pode introduzir no debate nacional, desviando o perigo da discussão doutrinária que reduziria o apelo feminista ao lema de alguns protocolos que tratam das más práticas
de certos homens?

FEMINIZAÇÃO DO MUNDO

É o mesmo, feminização do mundo e feminismo?
José Fernando Velásquez recorda que a “feminização do mundo” é uma modificação na lógica do Outro
social, que passa da lógica do “para todos” e a exceção, a lógica do não-todo, na qual não há Ideal e também
garantia da lei: “a busca de satisfação já não se orienta pelos ideais e os limites desses ideais, ma sim por formas
singulares de gozo, abertas, inéditas, ilimitadas e aditivas”.1
Será enfático em assinalar que a “feminização”, que põe em evidência a relevância do gozo não regulado
pelo falo, não é o mesmo que o feminismo.
Distinção que estabelece diferenças fundamentais no diagnóstico da época atual. Se para algumas vozes
feministas no Chile é o Patriarcado, para nós o Pai se apresenta completamente desvalorizado, já que as apresentações sintomáticas revelam sua deflação, principalmente a partir da incidência do discurso da ciência.
Tratar-se-ia em nossa época, mais de uma lógica neoliberal que apaga toda a diferença sexual em favor de
consumidores e o retorno de sua face mais crua, todos consumidos.
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Torna-se possível, então, pensar que os abusos e violações denunciados carregam a marca de um excesso
de gozo, mais próprio ao ilimitado da época atual do que do patriarcado agonizante. Cabe recordar que o pai da
exceção, aquele que poderia ter todas as mulheres, seria uma das formas desse gozo ilimitado, ao ser esse ao
menos um que não passa pela castração.

FEMINISMOS

Falar de feminismo é inadequado. Desde a primeira onda do Iluminismo, dos séculos XVII e XVIII, ao que
hoje é conhecido como a quarta onda, passando pela terceira onda, a partir do início do ano de 1900, vemos uma
pluralidade de discursos, com suas lutas e causas, que convida a falar de os feminismos.
Ninguém pode aprovar o tratamento discriminatório e humilhante contra as mulheres. Ninguém pode ser
contra a igualdade de direitos.
No entanto, a Lei, sendo o Pai uma de suas figuras icônicas, não resolve a questão do feminino. Como toda
lei, como todo mandato paterno, ela homogeneíza e descarta padrões universais e modos de gozo nos quais o feminino perde sua força de novidade. Concentrar o debate em torno da igualdade de direitos assume a consequência de restituir só direitos – sem dúvida necessário – uma vez que a Lei Paterna continua sendo sustentada como
um ordenador das modalidades de gozo igual para todos. Sem abordar as diferenças para um e outro sexo.
Lacan já propunha, nas fórmulas da sexuação, o não-todo fálico para o lado feminino, como uma diferença
com o todo fálico do lado macho.

Advertidos dos fenômenos de massa e seus efeitos, como pensar as denúncias coletivas do feminismo Universitário no Chile?
Clotilde Leguil indica que o desencadeamento da verdade se refere, em Lacan, a um modo no qual nada
pode deter a verdade de se dizer.2 Loucura contemporânea, como diz, como efeito da relação nova com a verdade
e a palavra que não encontra limite.
Como o texto aponta, embora a massificação de tomar a palavra faça com que a vergonha que impedia as
mulheres de falar não opere mais, reenviando a dita vergonha ao destinatário, também há alguns riscos. Adverte-nos sobre a perda do valor íntimo da palavra, coletivizando o fenômeno para dar-lhe um sentido unívoco, isto
é, apontando para uma assunção coletiva do trauma, ficando o sujeito excluído de sua própria palavra.
A verdade desencadeada recorda o artigo, gera segregação das mulheres em relação aos homens e também
entre as próprias mulheres. Nem todas as mulheres encontram a sua verdade nessa libertação da palavra, nem todas as mulheres querem declarar guerra aos homens e nem todas as mulheres se sentem dominadas pelos homens,
dirão claramente.

HISTERIA, FEMINILIDADE E FEMINISMO

A partir das fórmulas da sexuação, sabemos que a histeria, como uma das formas em que se apresenta a
neurose, responde além da anatomia de quem a comporta, a um modo de gozo fálico, isto é, do lado macho das
fórmulas. Além disso, desde Dora sabemos dos intentos da histeria para sustentar o Pai.
Chama atenção que o discurso feminista da universidade no Chile centre seus fundamentos em uma luta
irada contra o patriarcado. Por que sabem e só podem falar sobre o pai? Não se trata aí de uma mascarada feminista por trás da qual o que está em jogo é a operatividade do discurso histérico? Quais as consequências para o
fato do feminismo universitário no Chile ficar vítima de um discurso histérico?
A distinção entre feminilidade e histeria é crucial. A histeria é uma resposta ao enigmático que se torna a
feminilidade para algumas mulheres. Como assinala Marie-Hélène Brousse, para a histeria, seja ela heterossexual
ou homo, se trata de uma “feminilidade idealizada: uma feminilidade da qual, segundo elas, lhes falta e as fascina,
a forma de um enigma para elas mesmas; uma feminilidade na qual elas não se reconhecem e que não desejam
para elas mesmas”.3 A histeria como uma tentativa de fazer existir A mulher.
Quando Lacan coloca que A mulher não existe, mostra que não há uma identidade feminina, que não há o
ser da mulher, que não há universal para defini-la, nem qualquer significante que a possa representá-la. Há mul-

FEDERAÇÃO AMERICANA
DE PSICANÁLISE DE
ORIENTAÇÃO LACANIANA

Publicação FAPOL

73

DESENCADEAMENTO DA VERDADE

VOLUME 6 - OUTUBRO 2018

LacanXXI
R E V I S TA FA P O L O N LI N E

heres, uma a uma, sem que se forme uma categoria a partir de um gozo igual para todas. Aí reside a plasticidade,
a ductilidade do gozo feminino sobre o gozo masculino.
Ao falar do Pai, isto é, testemunhar sobre a masculinidade, o movimento feminista da universidade no Chile,
constata que sobre o feminino não se pode ser falar a não ser no uma a uma. Testemunhar a feminilidade implica,
precisamente, ir além do Pai.
Como nos adverte Mónica Torres4, os novos feminismos podem fazer das mulheres um conjunto fechado
que as localizaria do lado masculino nas fórmulas da sexuação.
Tradução: Jussara Jovita Souza da Rosa
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Notas:
1 Velázquez, J. F., Lo femenino hoy: fenómenos de masa v/s autismo de goce.2014. Bitácora Lacaniana N° 3 El goce femenino. Buenos Aires. Grama, 2014, p. 199.
2 Leguil, C., Desencadenamiento de la verdad y universalización de la palabra femenina.www.eol.org.ar/biblioteca/lacancotidiano/LC-cero-768.pdf. 2018.
3 Brousse. M.- H., La homosexualidad femenina en plural, o cuando las histéricas prescinden de sus hombres de paja.2014.Bitácora Lacaniana N° 3 El goce
femenino. Buenos Aires. Grama, 2014, p. 19.
4 Torres, M., Mee too, moi non plus: los nuevos feminismos. https://redzadigargentina.wordpress.com/actividades-2.
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“...QUE O REAL ESTEJA ANCORADO”!1

Eis um apelo em relação ao real! Solto, ele acarreta estragos. No Seminário
19, Lacan fez esta afirmação relacionada às relações
entre os sexos e suas diferenças. A função Φ x é um
modelo que permite fundamentar algo diferente do
semblante, pois o gozo sexual não é semblante do sexual. Um discurso que não
fosse semblante acabaria
mal, não seria laço social2.
Fora do semblante estaríamos, então, num campo em
que o Outro não existe, não
que não possa vir a consistir de alguma maneira. Artifícios podem ser inventados
para fazer suplência à não
relação sexual, inclusive o
amor.
Sabemos que o gozo
sexual é uma diferenciação
do gozo constitutivo do ser
falante, este muito mais
dado ao real, primário na
constituição subjetiva. O
gozo sexual fracassa sempre na busca de fazer Um
com o parceiro sexual. Lacan, inclusive, chegou a
compará-lo ao jogo do passa-anel: é este objeto que
corre, mas que ninguém
consegue enunciá-lo. Isso
o levou a afirmar que “é na
Marcela Pimentel. “Ponto infinito”. Fotografia. Série CLF. Rede da EOL
própria prática da relação
sexual que se afirma o vínculo do impossível e do real que promovemos, nós, como seres falantes, em toda parte.
O real não tem outra atestação”3. Ou seja, se trata de uma impossibilidade que demonstra o real formulado como
“não há relação sexual”.
No falasser não há o saber a priori sobre o parceiro sexual, a devida proporção entre os sexos. Como seres
de desejo somos traumatizados pela intrusão da linguagem no organismo; no falasser uma parte fica fora da possibilidade de ganhar sentido, fora do simbólico, instalando em seu cerne um fracasso, algo que rateia, por mais
explicações, fantasias e ficções que se possa erigir para tentar remediá-lo, para encontrar a justa medida que responderia à eterna pergunta: o que o Outro quer de mim?
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Na época de falta de consistência do Outro, de desconexão, o recalque não faz mais sucesso, como o Édipo,
porque os ideais já não servem mais de sustentáculo para a identificação.
Mesmo que as recordações da repressão familiar não fossem verdadeiras, seria preciso inventá-las, e não se
deixa de fazê-lo. O mito é isso, a tentativa de dar forma épica ao que se opera da estrutura.

Também em “Televisão”, Lacan falou que Freud em seu “Mal-estar” evoca uma “maldição sobre o sexo”,
atestada pelo discurso analítico, e que de maneira alguma seria possível suspendê-la. Por esta razão torna-se necessário inventar algo que se equipararia às recordações da repressão familiar. O impasse sexual vem do impossível da relação sexual, isso “é de estrutura”, esclareceu Miller.
As ficções são uma maneira de dar forma, mesmo que mítica, ao furo do real, da não-relação sexual. O mito
de Édipo é uma das maneiras de simbolizar algo deste real. Isso orientava as famílias, tradicionalmente. Seria
preciso inventar as recordações da repressão familiar, sempre se inventa, mesmo que elas não sejam verdadeiras,
disse Lacan. Ou seja, a repressão familiar é uma ficção construída, não imaginada, algo da ordem de uma necessidade lógica para que o sujeito possa se situar frente ao desejo do Outro – a contingência faz aí seus efeitos.
A função fálica organiza o caos da subjetividade, por isso é necessário inventar as recordações da repressão
familiar, para colocar um limite, uma barreira ao gozo auto erótico. Freud disse, também em Mal-estar na civilização, que o Pai é uma proteção diante do desamparo. Na neurose a fantasia recobre e constitui o campo da realidade, lhe dá uma fixidez, e oferece material para as ficções. O psicótico faz ficções tecendo um delírio, porque o
Nome-do-Pai não compareceu, quando se fez necessário. Para as psicoses ordinárias, Miller propôs o “fazer-crer
compensatório”, uma invenção bem particular. O perverso, por desmentir a castração, cria um substituto para o
pênis, o fetiche. Todas elas são invenções para tratar o real.
Ainda em Televisão, Lacan fala dos jovens que ao se entregarem a relações sem repressão são acometidos
pelos sentimentos de tédio e morosidade. Falta lembrança da repressão sexual, falta ficção, porém é efeito de quê?
Em “O mal-estar na civilização” [1929], Freud postula a renúncia pulsional, que o desvio dos objetivos sexuais ou a inibição da finalidade sexual da pulsão constitui a base do processo civilizatório. Esta renúncia deve ser
economicamente compensada para que não se traduza em distúrbios, pois a pulsão sempre busca a satisfação, é
seu propósito e sua vocação. Uma das saídas se dá pela formação do sintoma, um modo de obter satisfação frente
à defasagem instalada pela inserção do ser na linguagem, frente à castração.
A “maldição sobre o sexo” implica a impossibilidade de “bem-dizer” sobre o sexo. “Mal-dição” porque se
renuncia à possibilidade de dois fazer um, renuncia-se a satisfação auto erótica, instalando uma impossibilidade
lógica, de haver um saber fazer com o Outro sexo. A impossibilidade de um saber no real sobre a relação entre
os sexos é a condição humana.
Como recuperar algo desta perda? Como bem-dizer o sexo? O gozo primordial perdido pode ser recuperado por uma operação simbólica, que localiza, orienta o gozo, antes caótico. O falo dá contorno ao caos inicial,
trata-se de uma função, operada através da castração que permite organizar simbolicamente o gozo e encontrar
satisfação a partir do Outro. O falo é o instrumento para lidar com a falta de um parceiro natural, e cada sexo
sustenta e exerce sua função de formas diferentes.
O viril orienta o comportamento do falasser homem, sua subjetividade está praticamente recoberta pela função fálica, o que permite tomá-los num conjunto; o mesmo não é válido para a mulher, parte de sua subjetividade
fica fora deste referente, conserva-se fora desta lógica, impedindo a universalização do feminino. Por esta razão,
Lacan fala que a mulher, não-toda submetida à função fálica, somente pode possuir o homem, o seu falo. O homem, “aquele que se vê macho sem saber o que fazer disto” (Lacan, Seminário 20), aborda a mulher através do
objeto causa do desejo; um pequeno detalhe no corpo da mulher pode funcionar como condição para se apaixonar.
São maneiras do homem e da mulher buscarem recuperar a perda de gozo, porém não é isto que faz com que dois
sujeitos se tornem parceiros. A busca não converge em encontro.
Quando há parceria, ela é sempre sintomática, pois o sintoma, além de obstáculo, é mediação, é o melhor a
ser feito. Neste sentido, bem-dizer o sexo é estabelecer uma parceria com o Outro sexo, cada um pode seduzir o
parceiro a partir da particularidade da posição feminina ou masculina e de sua posição de sujeito.
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Em “Radiofonia” Lacan falou em “fórmulas que, durante um tempo, elas formam uma assembleia com o
real”5, ao se referir a Newton, hipothesis non fingo; são fórmulas que já estavam no real, escritas, prontas para serem descobertas. Para a psicanálise: “não é que no real esteja escrita uma fórmula, tal como Newton pôde fazê-lo.
Devemos, pelo contrário, inferir que no real há uma fórmula não escrita: a da não relação sexual, [...] visto haver
uma fórmula que falta e que faz com que a linguagem continue a funcionar em chicanas infinitas”6. O sentido
não se deixa capturar como um todo, senão pararíamos de falar, e mesmo quando o sentido foi capturado num
enunciado, sempre abre para a pergunta: mas, então, o que isso quer dizer? – demonstrando assim a existência de
algo que não se escreve no real. O “não há” é uma fórmula que ancora o real a partir da função Φ x.
A angústia é uma indicação clínica quanto à ancoragem do real7. Enquanto intrusão do Real no Imaginário,
sem intermediação simbólica, ela é sinal do real e pode se apresentar sem nenhuma ancoragem, como o pânico
exemplifica: é angústia pura e bruta, também brutal. É preciso fazer consistir o sintoma, sintomatizar a angústia.
Frente ao real da pulsão há que se erigir alguma proteção.
Busca-se recuperar algo perdido, o objeto primordial – isto se dá através do Outro, fonte de eterna angústia.
Este é o fundamento que, ao aliar as dimensões do gozo e do Outro da linguagem, faz do sintoma o sustentáculo
do saber-fazer frente ao mal-estar da cultura e da existência de cada um no mundo. Ao final, perdura o sinthoma,
aquilo que real-mente se é, afinal ele é o que há de real! Nosso parceiro de todos os dias!
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Notas:
1Lacan, J., O Seminário livro 19: ...ou pior (1971-1972). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2012, p.175.
2 Loc. Cit., p. 175.
3 Ibid, p. 167.
4 Lacan, J., “Televisão”. In: Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2003, p.531.
5 Ibid, p. 422.
6 Miller, J.-A., Silet: os paradoxos da pulsão, de Freud a Lacan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2005, p.333.
7 Lacan, J., Op. cit., 2012, p.175.
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SER SEXUADO NO SÉCULO XXI:
O QUE HÁ DE NOVO?

No início do século
XIX, Sigmund Freud pôs a
investigação
psicanalítica
a serviço de uma definição
ampliada da sexualidade
humana, considerando a importância do gozo sexual independente da reprodução,
o que é possível constatar
nos estudos das perversões
e da sexualidade infantil. O
que há de novo, com Freud,
é que na sexualidade humana não se trata de instinto,
como no reino animal, mas
de uma pulsão sexual. O objeto é indiferente, pois pode
ser qualquer um em torno do
qual a pulsão realiza o percurso para sua satisfação.
Freud também causou escândalo em sua época ao afirmar
Susana Carbone. “Ventisca”. 0.60 x 0.50. Acrílico
a inexistência do feminino e
do masculino em estado puro.
No texto “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade2”, de 1905, Freud estabelece o estádio fálico da organização sexual e abre um novo rumo para suas elaborações sobre a sexualidade. Acrescenta notas até 1924, até que
a ideia de uma teoria sexual completa é abandonada e a questão sobre a sexualidade feminina é suficientemente
importante para ocupá-lo em outra perspectiva: a da diferença entre os sexos, prevalecendo a dissimetria.
Freud elaborava um novo saber no marco da sociedade burguesa, da moral sexual civilizada que deitava
em seu divã, para devolver, especialmente às mulheres, o poder da palavra para bem-dizer o sexo. Mas hoje, no
marco do capitalismo das nossas sociedades ocidentais, em que termos podemos falar da diferença entre a vida
sexual na época de Freud e na nossa?
Para contextualizar uma série de considerações sobre o que há de novo no ser sexuado no século XXI é
preciso situar que, para Freud e sua teoria falocêntrica, era a estrutura simbólica do Complexo do Édipo, comandada pelo Nome do Pai, o que organizava o mundo simbólico de um sujeito, tendo como ponto central o significante do falo para ordenar a sexuação do lado masculino e do lado feminino, segundo o par falo-castração.
Lacan retoma, em seu primeiro ensino, esse marco do Complexo do Édipo nos termos da metáfora paterna
e da significação do falo, direcionando-se ao que levará, em seu último ensino, a um mais além da lógica fálica,
da lógica do Édipo, para reordenar o campo do gozo mais além do falocentrismo. Isso foi possível a partir da
elaboração do “continente negro”, que Lacan retoma de Freud, mas em termos de gozo feminino.
A novidade que introduz Lacan é o Não-todo do gozo feminino, que importa a homens e mulheres, porque
o que interessa é a posição de gozo do falasser e o feminino que habita em cada um, que escapa ao gozo fálico e
a sua lógica binária3.
Laurent4 comentava, recentemente, no contexto de umas jornadas sobre política das identificações, que em
Freud não era um problema a questão “ser homem - ser mulher”, mas que a questão que o preocupava era o limite
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com o qual se encontrava, nas análises, o rochedo da castração tanto do lado dos homens quanto das mulheres,
que finalmente tinha a ver com a recusa do feminino para ambos, e que a leitura a partir da estrutura do Complexo
do Édipo, com o falo como central, não permitia superar.
A partir do ensino de Lacan, mais além do falocentrismo, o ser sexuado poderá ser lido em termos de sexuação, mais além do Édipo. Trata-se de um novo paradigma para ler a clínica, onde o feminino obriga a considerar que não temos mais um universo circular, onde os corpos gravitam apenas em torno de um único centro, que
é o falo simbólico. É por isso que Lacan vai se servir da figura da elipse, que tem dois focos, que são o falo e o
gozo do Outro, que não seria o gozo fálico, mas um gozo Outro. Então, ler o ser sexuado em termos de sexuação
implica uma leitura da posição de gozo do sujeito, não mais em termos de identificações, mas de escolha do sujeito como resposta ao gozo pulsional5.
A partir dessas considerações podemos avançar para destacar, em particular, outras formulações introduzidas no último ensino de Lacan: 1) “O ser sexuado se autoriza de si mesmo, mas não sem outros6”; 2) “O sexo é
um dizer7”.
No momento atual da civilização, onde o desejo do Outro não está tão presente, como diz Miller8, coloca-se
em evidência o axioma do gozo do Um, que Lacan apresenta em seu último ensino, com a função preeminente do
objeto a, definido como objeto (a)sexuado, um objeto sem Outro, fundado no Um do gozo - diferente do axioma do desejo como desejo do Outro. Podemos pensar que a política das identidades de gênero da nossa época é
uma das demandas de direito ao gozo. Porém, como observa Laurent, o gozo para a psicanálise é da ordem do
imperativo; então, vemos como o direito ao gozo se torna exigência de reconhecimento da primazia do gozo, de
múltiplos modos de gozo.
O excelente texto de M-H Brousse9 sobre identidades, identificações e sintoma nos orienta para uma leitura
sobre o lugar do gênero como S1 do nosso tempo, como algo novo do século XXI. Trata-se de um novo movimento de reivindicação diferente daquele do feminismo do século XX. O gênero como S1, diz Brousse, vem
em substituição do sexo, sai do binário e introduz o neutro, evitando o valor erótico da língua quando se fala em
termos de homem ou mulher. Tentativa de reduzir o sexo ao significante e à função de semblante, e o que se reivindica é, como já foi dito, o direito ao gozo do Um do corpo.
As importantes reivindicações, em termos de direitos, conseguidas a partir do posicionamento dos estudos
de gênero e das teorias queer, além do fora da lei do gozo sexual na era pós-paterna, que pretende prescindir do
pai sem dele se servir, deixa os sujeitos muitas vezes no desamparo da autogestão do seu ser sexuado, desconhecendo que o ser sexuado se autoriza de si mesmo, mas não sem os outros, como podemos ver na apresentação
dos três tempos da sexuação que Lacan fez no capítulo 1 do Seminário 1910.
O interesse cada vez menor pela questão da diferença sexual, como observa Nathalie Wülfing11, também nos
faz pensar como uma consequência da prevalência do gozo do Um, que cada vez menos se interessa pelo desejo
do Outro.
O que temos é o imperativo do gozo do UM, e aqui encontramos a pornografia como “novo paradigma da
sexualidade”. Isto pode ser observado, especialmente nos adolescentes, como algo da ordem de uma nova pedagogia da sexualidade, um saber que está no bolso, como diz Miller no texto “Em direção à adolescência12”. Nele,
Miller coloca em questão o que há de novo na adolescência, sublinha uma “autoerótica do saber”, ou seja, o saber
está no bolso, não é mais objeto a extrair do Outro.
Hoje se cultiva a solidão do gozo, que não faz laço. Há intercâmbio de imagens entre os jovens (sexting) e
cada vez menos palavras, como conta em consulta uma menina de 13 anos, a quem interessa “estar na pegação,
sem se apegar a ninguém”; trata-se de ficar sempre com alguém diferente, pois não é o outro que conta, priorizando o gozo do Um, do corpo próprio.
Qual o lugar da psicanálise? A aposta, orientados pelo último ensino de Lacan, no qual o sexo é um dizer,
é que uma experiência analítica é a oportunidade para bem-dizer o sexo, para bem-dizer a castração, especialmente nos chamados sintomas contemporâneos, onde os sujeitos muitas vezes se demitem do lugar de assumir a
significação fálica. Onde residiria nossa eficácia? Em extrair um dizer que marcou o corpo como corpo sexuado,
liberar a enunciação mais além dos ditos. Contamos, para isso, como disse Oscar Ventura13, com a possibilidade
de escandir com o ato analítico, cada vez que for preciso, o impossível em jogo.
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Notas:
1 Coordenadora, pela EBP, do Observatório de gênero, biopolítica e transexualidade da FAPOL
2 Freud, S., “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” (1901-1905). Obras Completas. vol.VI. São Paulo: Companhia das letras, 2016.
3 Bassols, M., “Heteroelecciones”. In: Elecciones del sexo. Madrid, Ed. Gredos, 2015.
4 Laurent, E., Principio identitario y política del sintoma. Conferência de 2017: http://www.radiolacan.com/pt/topic/1092
5 Bassols, M., “O objeto (a)sexuado”. In: Opção lacaniana online, nº 21, novembro, 2016.
6 Lacan, J., Les non-dupes errent. Aula de 9 de abril 1974 (Seminário inédito; 1973-1974).
7 Lacan, J., Momento de concluir. Aula de 15 de novembro 1977 (Seminário inédito; 1977-1978).
8 Miller, J-A., “Intuições milanesas II”. In: Opção lacaniana online, nº 6, novembro, 2011.
9 Brousse, M-H., “As identidades, uma política; a identificação, um processo; a identidade, um sintoma”: In: Opção lacaniana online, 25/26; julho, 2018.
10 Lacan, J., O Seminário, livro 19. ... ou pior; cap. I. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.
11 Wülfing, N., “Nenhuma mulher no século XXI”. In: L’incs#6-5. O que se escreve, Boletim Jornada EBPMG, out. 2017.
12 Miller, J-A., “Em direção à adolescência”. In: Minas com Lacan online; 6 de maio, 2015.
13 Ventura, O., “El porno, sus extravios y su real”. In: Elecciones del sexo, Madrid, Ed. Gredos, 2015.
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PER-VERSÕES CONTEMPORÂNEAS:
BILLONS

Na tela, a cena começa
com uma pessoa deitada no
chão, com os pés e mãos
atados, com uma mordaça
na boca; a respiração está
acelerada e o olhar ansioso
procurando… não se sabe o
quê.
Ouvem-se passos se
aproximando; instantes depois se escuta uma voz: “Precisa que te castiguem, não é
verdade?”… a cena continua, sem que se veja ainda
nada novo. A voz continua
dizendo: “Talvez te deixe
marcas”… e vê-se uma mão
que apaga um cigarro aceso
no peito de quem está ali embaixo. Segundos depois, para
selar a cicatriz, urina sobre a
Gaby Melluso. “Sem Título” Fotografia.
mesma.
O que a tela oferece… responde à viralização das redes sociais? Trata-se de um documentário? É a ficção de
uma série televisiva? Um curta? Um longa metragem da sétima arte?
A disponibilidade a toda hora do canal de Youtube ou da Netflix pluraliza a fixidez da programação televisiva. A seleção ‘a la carte’ das redes sociais difere da opção limitada em um canal ou numa sala de cinema. O app
pronto para download no dispositivo móvel tem uma disponibilidade infinitesimal, que deixa de lado a televisão
ou o computador a cabo como coisa do passado. Perguntava-me se a variação destas telas introduz algo novo na
fantasmática do sujeito. A modalidade de uso admite novas condições de gozo para a civilização?
Voltando à sugerida cena de tortura, a mesma se esclarece como uma montagem erótica quando, ao se afastar
a câmera, aparecem umas pernas torneadas, envolvidas numas meias arrastão, coroadas por saltos agulha negros.
O trato voluntário entre dois dos protagonistas da série Billons, Mr. e Mrs. Rohades, expõe a dramatização
para a satisfação sexual. “Chuck” Rohades é um prestigiado advogado, de família rica, que se tornou fiscal geral
de N.Y., obcecado com a perseguição e o castigo dos delitos financeiros de multimilionários que buscam evadir
a lei pelo tráfico de influências.
Ela é uma bem sucedida psicóloga que há 15 anos trabalha para “Axe Capital”, uma empresa multinacional
de fundos de cobertura.
Ambos são dedicados a seus trabalhos e por isso se veem muito pouco; com exceção dos ditos encontros e
a organização da agenda de cuidado dos dois filhos do casal. É interessante que aquilo que captura o interesse e o
tempo da vida de cada um – o trabalho – é aquilo sobre o qual eles são proibidos de falar, dado que o funcionário
exemplar investiga a empresa na qual sua parceira ocupa um lugar estratégico.
Que lugar ocupa nesta aliança o acordo de práticas BDSM1? Trata-se de uma prática mantida pelos cônjuges
ou sua execução sustenta o casal, evitando sua dissolução?
Axe… é um craque das finanças, jovem, bonito, está casado com sua namorada do ensino médio e adora
seus dois filhos em idade escolar. Apesar das inúmeras tentações de seu acesso quase ilimitado aos prazeres mun-
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danos, não se distrai com mulheres nem com álcool ou drogas, não fuma, pratica esporte. Não há dúvidas de que
se trata de um homem bem sucedido e pai de família.
Numa das primeiras cenas em que se desdobra sua carismática figura e obra filantrópica, uma mulher rebelde reclama o marido morto no ‘11 de setembro’. Como um vírus que ameaça hackear o sistema, a fazem calar,
retirando-a do lugar. É desvelada então, uma pergunta sobre o início da fortuna: é consequência de um golpe de
sorte ou uma ação calculada de lucro simultânea à catástrofe social de 11 de setembro e à morte de seus colegas
e amigos?
Este momento de clivagem sobre a verdade de seu desejo se repete numa difícil entrevista com sua psicóloga, a quem recorre com urgência num momento de mal estar, tendo, havia muito tempo, interrompido o processo
terapêutico. Nesse momento, fica exposto que a morte de um empregado importante não o afeta. Mais ainda, se
esclarece que colaborou em uma manobra de aceleração da morte de seu suposto amigo para ver-se favorecido
econômica e legalmente.
Fica exposto, diante dele e da psicóloga, que qualquer recurso é utilizado para benefício próprio. O único
valor que impera – sob a forma da oferta e da demanda – é o mais de gozar para si. Seja objeto ou sujeito, é
manipulado segundo seu valor de troca. Não parece haver barreira alguma fora disso. Nenhum ideal ou moral se
sustenta. Na bolsa, como no pôquer, trata-se de saber apostar, de entrar e sair a tempo, sustentado no manejo de
informações privilegiadas, sem a menor consideração a respeito do que está sendo jogado nessas apostas (fundos
de saúde, imóveis, dívida de países, etc).
Em outras palavras, Axe está habitado por uma vontade de gozo inescrupulosa que dita sua própria lei, chegando a um ponto de inanalisibilidade.
Na cruzada pessoal até a morte, se apresenta a luta de machos, que, levada a seu extremo – o machismo
– mostra seus paradoxos. Tanto o fiscal prussiano quanto o multimilionário ganancioso estão casados. Aparentemente, a causa recai em uma mulher, mas assim que os enredos se sucedem, a verdade do objeto de cada um
aparece. Para o primeiro, a voz – feminina – do superego comanda sua tortuosa existência, enquanto que para
Axe, até o valor mais precioso – a mulher de toda a vida – é ordenado de acordo com sua ambição.
De que lado cai a perversão? Do lado de Chuck, com seu gozo masoquista, atormentado por corresponder às
expectativas de seu pai? Ou da manipulação inescrupulosa da bolsa de valores, de um pai de família?
O fiscal, comandado pela lei do desejo, que se fanatiza com o cumprimento do dever, a ponto de real-izar o
sentimento de culpabilidade no jogo sexual? Ou o financista impulsivo, ciclotímico, viciado em adrenalina, que
cruza a linha repetidamente sem a menor angústia?
A perversão recai em Axe ou Chuck? Ou talvez poderíamos pensar em um pacto sadeano, cujos termos do
fantasma estão animados pelos dois protagonistas? Talvez, pela geração do perseguidor o gozo da fuga seja nutrido. Já que, às vezes, inclusive seguindo as normas, se chega ao campo do gozo. Em outras palavras, a passagem
do desejo ao gozo, pela utilização dos paradoxos da lei de estado, constitui uma linha sinuosa que a trama mostra
muito bem.
Finalmente, além de tornar tangível a intrincada relação com o poder através da indústria, da política, da
administração judicial ou dos investimentos financeiros, válidos para pensar a época, surge novamente a pergunta sobre o lugar e a função do falo no sujeito, e a verdade do objeto e o gozo em cada sujeito, mais além das
variações atuais da sexualidade.
Tradução: Ruskaya Rodrigues Maia
Revisão: Mª Cristina Maia Fernandes
Bibliografia:
1 Castanet, H., “Pulsión y objeto” (2014). Em: La Perversión. Buenos Aires. Grama, pp. 20 – 37.
2 Lacan, J., O Seminário, livro 10, A Angústia (2005). Aula de 5 de dezembro de 1963. Rio de Janeiro. Jorge Zahar, 2005.
3 Miller, J.-A., “Increíble exaltación”. En: Lakant. (24-37). Buenos Aires. Tres Haches.
4 Billons. Série televisiva norte-americana, produzida por Showtime. Duas temporadas. 2016-17.
Nota:
1 NR: com o significado BONDAGE, DISCIPLINA, SUBMISSÃO E MASOQUISMO, são práticas do comportamento sexual que visam o prazer.
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HISTÓRIA DO PASSE NA NEL

O comunicado do Secretariado do Passe da AMP
– em 27 de abril de 2016
– sobre a minha nomeação
pelo Cartel do Passe da
EOL como AE da Escola
Una na NEL, teve o estatuto de um acontecimento imprevisto. Uma surpresa que
produziu uma descontinuidade no autômaton e que
em parte fez uma questão,
em relação a se seguíamos
nos considerando uma Escola em formação, que foi
como iniciou a NEL. Embora soubéssemos o que é
a política do Passe, desde
sua proposição até agora
para a Escola Lacan, operava a ficção de que a mesma
guiava as outras Escolas da
AMP, mas não a NEL. Isso
nos deixava em condição de
não ser uma Escola sujeito
de direito. Assistíamos as
mesas do Passe dos Congressos da AMP e as das
Jornadas de outras Escolas,
com o testemunho de seus
próprios AEs, como um
Marcela Pimentel, “Tudo”. Fotografia. Série BCN. Rede da EOL.
acontecimento inexistente
no horizonte da NEL.
A criação do Seminário de Textos Políticos (STP) como uma Comissão do Comitê Executivo da NEL2 na
Presidência de Clara Maria Holguín foi a estratégia com que se respondeu a nomeação, de como a política da
Escola se faz com outros. O estudo do ensino Passe em cada Sede foi orientado pelo Conselho por meio de seus
representantes. As conversações políticas, transmitidas via Webex a todas as Sedes, delegações e grupos associados à Escola busca, através do trabalho de STP com os Diretores e representantes do Conselho, fazer uma leitura
prévia do que faz sintoma em cada lugar, para que a eleição do tema da conversação aponte a singularidade de
cada Sede e sua relação com a Escola. As conversações políticas são parte tanto das Jornadas das Sedes, como
das da Escola e nelas a participação dos AEs da Escola Una que são convidados como membros locais, e os de
outras Sedes que se incluem com o seu trabalho em cada Conversação.
A política do Passe se enoda na NEL, através do Seminário de Textos Políticos (STP), a formação epistêmica no Seminário de Formação Lacaniana (SFL) e o Seminário de Formação sobre a Prática Analítica (SIPA),
articulados por cartéis clínicos entre os membros das diferentes Sedes. A conversação entre os integrantes da NEL
alcançou o estatuto de fazer Uno o múltiplo da Escola, que tem uma estrutura federativa composta por dez Sedes
(Bogotá, Cali, Caracas, Cidade do México, Guatemala, Guayaquil, Lima, Maracaibo, Medellín e Santiago), seis
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Delegações (Cochabamba, Havana, La Paz, Maracay, Tarija, Valência) e dois Grupos Associados (Arequipa e
APEL-Santa Cruz).
Enquanto o trabalho de testemunho de cada AE põe em ato na Escola os arranjos com a singularidade de
seu sinthome, o STP tem sido o parceiro na Escola do Ensino do AE e a posta em prova do seu ensino. É um
dispositivo que permite ao AE psicanalisar a experiência da Escola sem tapar a solidão irredutível do Um e sem
restringir a liberdade da invenção em cada contingência. Não desconhece que o ensino AE é orientado pela ignorância sobre o que é um analista, pela inconsistência do Outro e pelo não saber mais do que sobre as formas
de arranjo sinthomático do Um com o seu próprio gozo. A STP faz um cálculo sobre o tempo lógico em que cada
sede está em relação à política Passe, orienta aos diretórios e conselheiros sobre o Seminário ou Jornadas dos que
fazem parte da mesa do Passe, e participa delas com alguns de seus integrantes. Dois AMEs do STP – Clara Maria Holguin e Marcela Almanza – têm dado o passo lógico de participar das mesas Passe com suas interlocuções
aos testemunhos dos AEs. Nem sempre contamos na NEL com analistas que concluíram seu tempo como AE para
isso, e esta é uma invenção que tira o Passe do lugar de ideal inalcançável que é como o tínhamos na NEL, e enoda
a surpresa as ressonâncias na comunidade analítica.
A Revista da NEL, Bítacora Lacaniana, acompanha este acontecimento – com o propósito de servir ao ensino do Passe na Escola – com a publicação dos testemunhos dos AEs da Escola Una na NEL e em outras Escolas,
de algumas das interlocuções aos testemunhos e as Conversações políticas sobre o Passe.
Nem todos as sedes estão no mesmo tempo lógico em relação à política do Passe na NEL, de um lado porque
a escola é não-toda e inconsistente; de outro, pela singularidade irredutível de cada Sede. Como bem disse Miller,
introduzir o Passe implica “escolher entre a instituição e o Passe. Obter uma instituição com o Passe é morar com
uma bomba explosiva adentro. Isto é o que o torna interessante” 3. O que Passe faz, revela que não há experiência
de Escola sem experiência analisante, o que nos leva ao conceito de Escola sujeito de Jacques-Alain Miller4.
Diferente da Escola, que reenvia cada um para a solidão do seu próprio sintoma com a causa analítica, o grupo
é uma forma de defesa fantasmática frente à inconsistência que produz o um por um no Outro da Escola. O funcionamento grupal dá consistência as três P de que falava Lacan: poder, posse e prestígio. A política do sintoma
introduz a diferença de cada um, o que pode ser uma fonte de rivalidades, desloca a relação entre o poder e o saber, e explode as relações identitárias. Essa política pode ser apagada para preservar a homogeneidade do grupo.
A experiência da Escola com o Passe e a da própria análise tornam inconsistente a lógica do grupo, que
não se enoda ao discurso analítico, uma vez que este não serve para o domínio. Da mesma forma que alguns não
querem saber sobre seu próprio inconsciente, também não querem saber do Passe, da política da Escola nem do
trabalho de testemunho que um AE faz com essa experiência inédita que foi a sua análise. Essa é uma das maneiras, embora não a única, de defender-se da explosão agalmática daquela “refinada bomba-relógio” que é o Passe
e o ensino dos AEs na Escola Una, porque tira a consistência de grupo. É preciso a cada vez calcular o que está
em jogo: se um tempo lógico, ou a restituição de um funcionamento que não é de Escola.
O comunicado do Secretariado do Passe da AMP sobre uma nova AE da Escola Una na NEL - Raquel Cors
Ulloa – nomeada pela Comissão do Passe da ELP, em primeiro de Junho de 2018, dá a NEL a garantia que tem
as conseqüências de um ato analítico, que marca um antes e um depois para o Passe, agora no coração da Escola
e não em um horizonte distante. Apresentei meu primeiro testemunho na IX Jornadas da NEL em Guayaquil, em
outubro de 2016. Raquel Cors Ulloa apresentará o seu primeiro testemunho na X Jornadas da NEL, que se realizará em outubro 2018 na Cidade do México. As Jornadas da Escola têm agora a novidade de analistas formados
em sua própria escola, testemunhando com outros analistas da Escola Una a partir da experiência inédita e singular de sua própria análise, que ensina como se tornaram analistas de sua própria experiência e da experiência da
Escola. Uma série inédita se abre na NEL: a série dos AEs, dos Um sozinhos que fazem marca viva da política
do sintoma na Escola de Lacan.
Este texto é publicado com a gentil permissão do STP, que possibilitou o inicio e continuidade da política
do Passe na NEL.
Tradução: Jussara Jovita Souza da Rosa
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Notas:
1 Psicanalista em Medellín, Colômbia. Analista da Escola (AE 2016-2019) da Escola Una na NEL. Analista Membro da Escola (AME) da Nova Escola
Lacaniana (NEL-Medellín) e da Associação Mundial de Psicanálise (AMP).
2 Composto por: Clara María Holguín -Presidenta da NEL-, Marcela Almanza –Vice-presidenta da NEL-, Piedad Ortega de Spurrier -Representante
do Conselho da AMP por la NEL-, Raquel Cors Ulloa y María Cristina Giraldo -AEs da Escola Una na NEL-.
3 Miller, J-A. “El concepto de Escuela” en Cuadernillos del Pasador http://www.wapol.org/es/las_escuelas/ (10 de setembro, 2009).
4 Acrescento a afirmação de Esthela Solano-Suárez na NEL-Cidade do México com a Escola Sujeito de Miller, J.-A., Teoria de Torino acerca do
sujeito da Escola, Intervenção no Primeiro Congresso Científico da Escola Lacaniana de Psicanálise (em formação), 21 de maio 2000. Tema do
Congresso: “As patologias da lei. Clínica psicanalítica da lei e a norma”.
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O QUE É O QUE É?1
Lucíola Freitas de Macêdo - EBP- AMP

“Chamemos heterossexual por definição aquele que ama as
mulheres, qualquer que seja o sexo próprio”.2

De início, é preciso dizer que “O aturdito”,
escrito no qual encontramos a frase em epígrafe
e objeto deste comentário, data de 14 de julho de
1972. Quando escreveu esta contribuição ao 50º
aniversário do Hospital Henri-Rousselle, Lacan
recém havia concluído as aulas do Seminário 19
... ou pior, onde encontram-se, passo a passo, diferentes desdobramentos concernentes às elaborações de “O aturdito”.
No Seminário 19, ... ou pior, Lacan deslindará a “lógica do heteros”; para em seguida, no
Seminário 20, mais ainda, traçar as coordenadas do outro gozo, qualquer que seja o gênero de
quem o experimenta, e cujo destino é eterizar-se
nos sendeiros da equivocidade significante3; que é
diferente do “excesso homo”, prevalente no amor
narcísico, cujo gozo “flutua em torno da ilhota do
falo, extraído do protótipo do semelhante, o gozo
“homossexuado”4. À propósito deste último, Lacan exemplifica recorrendo tanto ao gozo do homem, que elegendo uma mulher como objeto,
“desastrado, supõe que o fato de ter duas delas”
a fará toda5 ; quanto às Preciosas, que “bancando
o homem”, são capazes de “sustentar o discurso
sexual com toda a segurança”6.
É justo nesta movida que Lacan inicia o Seminário 20, mais, ainda, falando de amor. Avançará em suas formulações sobre o gozo heteros, esse
gozo não-todo, suplementar, dito feminino, como
um gozo do corpo: “a mulher não é toda – o sexo
da mulher não lhe diz nada, a não ser por intermédio do gozo do corpo... ela se define por uma
posição nãotoda em relação ao gozo fálico”7. Este
último, por sua vez, será o obstáculo pelo qual o
homem não chega a gozar do corpo de uma mulher, já que o de que ele goza é do gozo do órgão, o
que o leva a postular que “não há outro gozo senão
o fálico – salvo aquele sobre o qual a mulher não
solta nem uma palavra, talvez porque não o conheça, aquele que a faz nãotoda”8.
Lacan avançará em suas elaborações, não
Rosa Basz. Série Varitas. EOL-AMP
sem antes passar pelo gozo D’A/ Mulher, fazendo de Santa Teresa D’Ávila sua signatária. Sobre esse gozo para
além do falo nos informam algumas pessoas, mais frequentemente mulheres, ou bem gente dotada como San
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Juan da la Cruz, pois não se é forçado, quando se é macho a se colocar do lado da função fálica. Pode-se também
colocar-se do lado nãotoda. Há homens que lá estão tanto quanto as mulheres... e que lá se sentem muito bem9.

Para Lacan, a realidade é abordada com os aparelhos do gozo. Heteros e homo não correspondem estritamente à repartição sexual ou às escolhas de objeto; a diferença sexual não se inscreve no inconsciente; e masculino e feminino são apenas semblantes. Se a realidade do inconsciente é sexual, isso se dá pela via do gozo, este
que itera e irá se alojar no sinthoma.
O divertido das suas postulações. É que não se prestam a totalizações, bagunçando completamente as categorias existentes para designar as identidades de gênero: andrógino, pansexual, heterossexual, homossexual,
transgênero, cisgênero, bissexual, intersex, gênero neutro, gênero fluido... resta saber quantas ainda o nominalismo irá inventar para tentar dar conta deste impossível!
Em apenas uma única página10, Lacan nos regala um maravilhoso breviário, e o faz com exuberância quanto
ao uso da equivocidade do sentido. Vejamos pois, com Lacan, o que é o que é!
O que é uma mulher? “Uma mulher não é toda... por ela ser a única a ser ultrapassada por seu gozo, o gozo
que se produz pelo coito”.
E o que é o gozo de uma mulher? “Mesmo que se satisfaça a exigência do amor, o gozo de uma mulher a
divide, fazendo-a parceira de sua solidão, enquanto a união permanece na soleira”.
E quanto ao homem, do que é que ele goza? “Em que se confessaria o homem servir melhor à mulher de
quem quer gozar senão para tonar seu esse gozo que não a faz toda dele; para nela o re-sucitar?”.
Mas o sexo, o que é? “Aquilo que se chama sexo... é propriamente, respaldando-se no nãotoda, o heteros,
que não pode ser estancado com universo”.
Até que chegamos ao amor... o que é amar? “Eu disse “amar”, e não prometido a elas por uma relação que
não há. É justamente isso que implica o insaciável do amor...”.
Amar, então, é amar que os caminhos não cheguem jamais e nem completamente à outra metade. Este amor
não une metades, não se obstina em compatibilizar o Ser e o Um, apenas heteriza-se, dissipa-se, na melodia do
meiodito.
Eis que os verbetes se reduzem e se logificam em sua radical simplicidade numa desconstrução do gênero
que ao meu ver, nem Judith Butler arriscou: heteros corresponde ao nãotoda, ao que é outra para si mesma; homo
corresponde ao que é semelhante a si mesmo; qualquer que seja o próprio sexo ou a escolha de objeto em questão.
Homo e heteros não correspondem a identidades, mas a modos de amar e de gozar, e mais... ainda, a modalidades
do dizer, segundo o modo de fazer ou não universo.
Só mais uma perguntinha: o que é que o universo tem a ver com tudo isso?

III. E POR FALAR EM AMOR E ESTRELAS...

Para saber o que o universo está fazendo no meio disso tudo, iremos à próxima estação, que para mim é uma
das mais belas passagens dos seminários de Lacan, estabelecido por Jacques-Alain Miller sob a rubrica “O amor
e o significante”. Trata-se do capítulo IV do Seminário 20, mais, ainda. É ali que de meio dizer em meio dizer,
Lacan se esmera em transmitir que amor é esse que se reconectando ao gozo sexual, faz-se insaciável; que amor
é esse que não faz universo. O que está sendo colocado em questão é, dentre outras coisas, a categoria designada
em filosofia como o ‘universal’.
Lacan irá trazer nada menos que Copérnico para essa conversa. Sim, ele mesmo, o astrônomo que no século
XIV trocou o centro do universo de lugar: não mais a terra, mas o sol. Lacan dirá que não faz a menor diferença
trocar o centro de lugar, pois o que se aloja no centro “é essa boa rotina que faz com que o significante guarde, no
fim das contas, sempre o mesmo sentido... dado pelo sentimento, que cada um tem, de fazer parte do mundo, quer
dizer, de sua familiazinha e de tudo o que gira ao redor” - “falo mesmo para os esquerdistas” 11 - provoca Lacan.
Mundo esse no qual as insurreições permanecem dentro de uma concepção de mundo perfeitamente esférica! Já
a subversão, “se ela existiu em algum lugar e em algum momento, não é ter-se trocado o ponto de rotação do que
gira, é ter-se substituído o isso gira por um isso cai”12, em referência a Kepler e ao foco da elipse, em que no ponto
oposto e simétrico, não há nada.
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Notas:
1 Texto redigido a partir de trabalho apresentado no Seminário Preparatório para a XXI Jornada de Psicanálise da EBP-MG: O inconsciente e a diferença sexual: o que há de novo? em 01 de junho de 2017.
2 Lacan, J., “O aturdito” (1972). In: Outros escritos. Rio de Janeiro: JZE, 2003. p.467.
3 Ibidem.
4 Idem. p.468.
5 Lacan, J., “O aturdito” (1972). In: Outros escritos. Rio de Janeiro: JZE, 2003. p.469.
6 Lacan, J., O Seminário, livro 19:…ou pior (1971-1972). Rio de Janeiro: JZE, 2012, p.17.
7 Lacan, J., O Seminário, livro 20: mais, ainda (1972-1973). Rio de Janeiro: JZE, 1985, p.15.
8 Idem, p.82.
9 Idem, p. 102.
10 Lacan, J., “O aturdito” (1972). In: Outros escritos. Rio de Janeiro: JZE, 2003. p.467.
11 Lacan, J., O Seminário, livro 20: mais, ainda (1972-1973). Rio de Janeiro: JZE, 1985, p.58.
12 Ibidem.
13 Idem, p.60.
14 Idem, p.65.
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Foi justo aí que se marcou o impasse dessa cosmologia que consiste na admissão de um mundo, impregnada da função do ser, e que no discurso analítico deverá ser abandonada. Para objetar a esfera e o centro, assim
como a concepção de amor que daí advém, Lacan recorrerá à escrita matemática a à teoria dos conjuntos, evocará
aquilo que os matemáticos fazem com as letras, ao permitir abordar o Um de outra maneira que não pela via da
complementariedade, da completude, do ideal: “todo mundo sabe que jamais aconteceu entre dois, que eles sejam
só um”13. O amor não faz ninguém sair de si mesmo. O verdadeiro problema do amor, colocado por Freud ao
introduzir o amor narcísico, “é de como é que pode haver um amor por um outro”14.
Pensar por esta via, nos levará a uma lógica outra, que não nega binarismos ou monismos, mas não faz disto
o centro da questão. Lacan a descentra. Seu mérito está em não incorrer em generalizações, deslocando centrismos, sejam eles quais forem, no próprio corpo das definições que propõe, destotalizando e deslocalizando o que
concerne os campos do gozo, do amor e da sexuação.
Dito isto, constata-se a singularidade da abordagem da psicanálise em relação à questão da sexualidade.
É isso o que nos permite entrar nesse debate, com a nossa pequena diferença, e com a especificidade do nosso
objeto, descentrado, e mesmo ex-centrico; este que não diz do gênero em sua relação ou da ausência desta com a
anatomia, mas dos falasseres e seus modos de gozo, que perturbam as identidades, apontando à realidade sexual
do inconsciente e à dimensão sintomática que lhe corresponde.

VOLUME 6 - OUTUBRO 2018

LacanXXI
R E V I S TA FA P O L O N LI N E

OS IDEAIS DO SEXO
Claudio Godoy - EOL-AMP

“Men just aren’t the same
today” I hear every mothesay
They just don’t appreciate that you get tired
They’re so hard to satisfy you
can tranquilize your mind
So go running for the shelter
of a mother’s little helper*
M. Jagger-K. Richard
A mulher é não toda porque seu gozo é dual
J. Lacan
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Em seu escrito de 1964, Posição do
inconsciente, Lacan reelaborava sua intervenção durante o colóquio de Bonneval dedicado ao inconsciente freudiano
e realizava uma precisa crítica da psicologia. Desmontava, assim, a tentativa de
muitos analistas da época de dotar de uma
suposta cientificidade a psicanálise, sob os
auspícios daquela e de insertar, assim, o
inconsciente em seus conceitos. Advertia,
por sua vez, que a psicologia era um dos
meios privilegiados para a transmissão
dos ideais de uma sociedade, estando estes determinados cada vez menos pela tradição como pela lógica do mercado. Assim, assinalava que: “... certo progresso
da nossa o ilustra, enquanto a psicologia
não apenas contribui para as vias como se
submete aos anseios do estudo de mercado”.1 Com efeito, há consumo de massas
sem que alguma forma de ideal se ponha
em jogo, tal como a publicidade o revela.
O exemplo que propõe Lacan no
dito texto é o seguinte:
Manolo Rodríguez. “Onde procurar”. Acrílico sobre tela

Havendo um estudo deste gênero chegado a uma conclusão quanto os meios adequados para sustentar o
consumo nos E.U.A., a psicologia se engajou e engajou Freud com ela, em lembrar à metade da população mais acessível para esse fim que a mulher só se realiza através dos ideais do sexo (cf. Betty Friedan
sobre a onda de ‘mística feminina’ dirigida, numa certa década do pós-guerra).2

Estas linhas encerram várias precisões que merecem ser retomadas para refletir sobre nossa atualidade.

O MAL ESTAR SEM NOME

Betty Friedan (1921-2006) é a autora de A mística feminina (1963), talvez uma das obras fundamentais do
feminismo do século XX junto com O segundo sexo (1949), de Simone de Beauvoir. Em seu livro, destacava
as mudanças suscitadas no pós-guerra e como estas afetaram a posição social das mulheres. Durante a contenda
bélica, as mulheres haviam tido que adotar toda uma série de responsabilidades laborais, particularmente na in-
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dústria, enquanto os homens permaneciam na frente. Mas, ao regressar, uma vez finalizado o conflito, tentaram
persuadi-las a abandonar seus trabalhos ou carreiras e retornar exclusivamente a sua posição de esposas e mães.
A felicidade de uma mulher radicaria, portanto, em realizar sua essência em ditos papéis. A mística da feminilidade é assim, uma falsa ontologia da plenitude feminina, uma celebração do regresso heroico a sua essência de
sempre e aos logros da feliz dona de casa. Mas, como adverte com lucidez Friedan, nesta reconfiguração do papel
tradicional se operava um sutil deslocamento, já que o centro de gravidade estava colocado em sua função chave
na administração do consumo familiar:

Nos anos sessenta, toda uma nova indústria de eletrodomésticos se desenvolve e lhes proporcionava ser, ao mesmo tempo, a chefe de máquinas da nave caseira e a eficaz administradora dos consumos familiares.
Para convencer as mulheres de sua missão, já não se trataria de recorrer aos ofícios da religião e seus imperativos
morais, mas que esta nova cruzada encontraria um fundamento “científico” na psicologia, temperada como aval dos
descobrimentos freudianos: a inveja do pênis assinalaria, assim, o caminho da menina que se concluiria na solução fálica da maternidade pela mediação do homem. Lacan advertia sobre o modo como a psicologia arrastou os psicanalistas
em sua empresa e assinalou a pertinência da observação de Friedan sobre a pendente em que caiu o freudismo nos
Estados Unidos: “Converteu-se –sustentava enfaticamente– em uma ideologia norte-americana na qual cabia tudo em
uma nova religião”.4O que ditos analistas e psicólogos esqueciam é que Freud deixava uma margem de mistério sobre
o feminino, pois sua pergunta sobre o que quer uma mulher sempre ficou em aberto e nunca se fechou na exclusividade da resposta fálica. Esta feminista norte-americana soube interpretar o profundo mal estar que gerava nas mulheres,
esta felicidade ideal que pretendiam lhes impor e que se revelava em suas conversas mais secretas ou na busca de uma
solução nos tranquilizantes oferecidos para sua angústia pela indústria farmacêutica, o florescente mother´s little helper
da década de sessenta. Esse “malestar que não tem nome” – como denomina esta autora– era um sintoma do que não
podia se subsumir no ideal, marcava uma discordância irremediável entre este e o feminino: “Por que estou mal se fiz
tudo bem?”. Um malestar que remetia ao sem-nome, quer dizer, ao que não pode se reduzir no universal do conceito.
Esta referência de Lacan dos anos sessenta nos assinala, então, claramente que na época da evaporação do Nome-doPai, já não é a tradição o que regula os ideais do sexo, mas é o Mercado – com letra maiúscula– o que lhe imprime suas
torsões, deformações e reinvenções; e que ainda que possa aparecer sob suas figuras clássicas está a serviço da nova
funcionalidade que este determina. Podemos nos perguntar, então, em que ponto estamos hoje a respeito disso.
Os novos ideais femininos, de acordo com a lógica do capitalismo individualista, radicariam – tal como destacaram alguns autores –5 nas mulheres que encarnam o poder e a legalidade. Damas frias e calculistas, ainda que se revistam de um semblante mais humanizado, seria o novo rosto do poder no mercado globalizado. Mulheres sérias, duras e
responsáveis ocupadas em regular o gozo desencaminhado dos homens transformados, depois do ocaso do patriarcado,
em sujeitos irresponsáveis e lúdicos. Identificados a uma eterna juventude adolescente, só se dedicariam a cultivar um
gozo sem medida senão fosse o saudável cuidado delas. Crianças a serem cuidadas por estas mães sedutoras e severas
que seriam o relevo que supre o Nome-do-pai esvanecido.
De todo modo, ainda que possa se reconhecer dito empuxe em nossa época, a lógica do não-todo e a alteridade feminina resistem a qualquer redução simplificadora à lógica do Um. Talvez aí radique a autêntica angústia dos homens,
quando a emancipação das mulheres lhes revela não tanto a cara de uma nova ordem, mas a dimensão do hétero, porém
já sem os véus que o recobriam.

NÃO HÁ SEGUNDO SEXO: HÁ O HÉTERO.

Em três de março de 1972, Lacan comenta em seu Seminário, o encontro fracassado que teve com Simone
de Beauvoir em1949, pouco antes de ela publicar seu célebre livro O segundo sexo, quando o chamou para solicitar sua colaboração em torno do aporte da psicanálise sobre o tema: “… lhe assinalei que seriam necessários,
pelo menos uns bons cinco ou seis meses para que eu elucidasse a questão –isso é o mínimo, pois estou falando
há vinte anos e não é por acaso...”,6 proposta finalmente denegada por ela.
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Por que não se diz nunca que a verdadeira função crucial, o papel realmente importante que as mulheres
desempenham como donas de casas é o de comprar mais coisas para a casa? Em todo o discurso da
feminilidade e do papel feminino, nos esquecemos que o assunto que realmente interessa na América é o
negócio.3
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Se Lacan levou vinte anos para desenvolver suas fórmulas da sexuação, é porque estas comportam uma abordagem da alteridade feminina muito diferente à da autora em questão. Para ela, o modo como se desdobra a relação entre
o Um e o Outro, entre o Mesmo e o Outro, implicava uma afirmação do primeiro em detrimento do segundo, que resulta por isso, dominado. Redobrava-se, assim, a distinção clássica entre sujeito e objeto,onde a afirmação do primeiro
constrói o segundo por oposição. Devido a isto, ao não poder ler em outros termos o par homem-mulher, anseia uma
paridade que instaure uma equivalência. Em seu horizonte, esta faria existir a relação entre ambos sob a forma de uma
reciprocidade necessária entre dois universais.
O que lhe levaria não menos de seis meses para transmitir a Simone de Beauvoir é que não há segundo, que não
há uma vez que entre em função, a linguagem. A sexuação dos seres falantes não distingue identidades a não ser dos
modos de gozo incomensuráveis, que não se complementam nem estabelecem nenhuma simetria. O gozo fálico e o
gozo feminino não se distribuem uniformemente: o primeiro não é patrimônio de um só lado, mas é inerente ao falante
e o outro não implica apenas uma alteridade para os homens, mas, fundamentalmente, para as mulheres mesmas.
Se não há segundo sexo, tampouco há terceiro nem quarto nem quinto... As diversas identidades sexuais que hoje
proliferam não objetam a sexuação lacaniana, mas indicam a multiplicidade de semblantes com que se cobre o impasse
sexual. Caracterizam-se por colocar no lugar vacante dos significantes amo tradicionais, a pluralização dos S1 no mercado. É um tratamento novo onde as identidades proliferam, se multiplicam, fundando comunidades que reclamam seu
direito à diferença. É a solução contemporânea pela via do “ser”, que busca ancorar a angústia e o extravio do sujeito
contemporâneo. Recobre-se deste modo, na coletividade que instaura, a opacidade do gozo de cada um. A sexuação
nos brinda, pelo contrário, com uma lógica que não se confunde com as identificações, as práticas e os parceiros eleitos. Estas, como a clínica o demonstra, podem adotar diversas configurações na vida de um sujeito, desdobrar-se de
maneira divergente no plano do amor e do desejo, mas deverão sempre decifrar-se na singularidade de cada caso e não
na coletividade identificatória.
Em O aturdido – escrito contemporâneo ao Seminário 19 – Lacan assinala que: “Aquilo que se chama sexo
(ou até o segundo, quando é uma boba) é, propriamente, respaldando-se no nãotoda, oἕτερος que não pode ser
estancado com universo”.7 Há sexo para os falantes este está esvaziado do universal que faria existir dois. A bobagem seria supor, além disso, que, ao ser dois, alcançariam uma harmônica relação. Com efeito, hétero provém
da palavra grega ἕτερος, que significa ‘outro’ e se diferencia de déuteros (“segundo”, “o que segue”). Indica-nos
que o Outro sexo carece de existência e de identidade enquanto universal; não faz dois, não faz um conjunto, mas
se conta uma a uma. Não tem ser nem permite fundar nenhuma ontologia. Essa,tampouco pode se reduzir ao Um,
uma mulher nãotoda. Os ideais ficam do lado do Um, o hétero não tem com eles, medida comum.
Por isso, Lacan chama heterossexual a “... o que ama as mulheres, qualquer que seja seu próprio sexo”.8
Amar o feminino, o hétero, não é fazer existir a relação sexual nem destacar seu valor ético, pois se superpõe,necessariamente, com as características da escolha de objeto. Há homens “hétero” por demais “idiotas”, outros,
“homo”, com uma sensibilidade particular a respeito do feminino. No extremo, encontramos diversas formas
de rechaço, tanto em homens quanto em mulheres, à alteridade feminina, enquanto adota a forma do encontro
angustiante com o S(A/)). Especialmente naqueles homens nos quais uma mulher toma o valor fantasmático de
um supereu insaciável que lhes exige a castração que não podem dar. Eco de um supereu materno vociferante, ao
que certos homens podem responder das formas mais brutais, em uma mostra da degradação atual da virilidade.
Para um analista, a posição sexuada de um sujeito não se lê, então, enquanto sua adequação aos ideais de
uma época, sua identificação ou não às tradições, nem pela sustentação de certos semblantes, mas em como, mesmo habitando cada lado das fórmulas da sexuação, tenta se abrir ao Outro que há no sexo, ainda que a relação seja
impossível. Aí no limite, não há ideais do sexo que valham a pena. Finalmente, cada um se encontra apenas com
seu parceiro sintoma, com seu modo singular de falhar a relação sexual e com a arte do que é capaz.
Tradução: Mª Cristina Maia Fernandes
*NT: “Homens não são mais os mesmos hoje” eu escuto toda mãe dizer
Eles simplesmente não apreciam que você fique cansada
Eles são tão difíceis de satisfazer, você pode tranquilizar sua mente
Então vão correndo para o abrigo de uma ajudazinha da mãe
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Notas:
1 Lacan, J., Posição do inconsciente. Escritos. Coleção Campo Freudiano no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998, p. 846.
2 Ibid.
3 Friedan, B., La mística de la feminidad. Valencia. Cátedra, 2009, p. 261.
4 Ibíd., p. 283.
5 Cf. Badiou, A., La vida verdadera. Bs. As. Interzona, 2017; Zizek, S., “Etats-Unis: La chance d’une gauche plus radicale ?”, Disponível en : Le
Monde, https://www.lemonde.fr/idees/article/2016/11/12/une-chance-de-recreer-une-gauche-authentique_5029953_3232.html y la respuesta a este
último de Laurent, É., “La carta ganadora y lo Uno”, en Lacan cotidiano, nº 615, http://www.eol.org.ar/biblioteca/lacancotidiano/LC-cero-615.pdf
6 Lacan, J., O Seminário, Livro 19: …ou pior. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 93.
7 Lacan, J., O Aturdido. Outros escritos. Campo Freudiano do Brasil. Jorge Zahar Editor, 2003, p. 467.
8 Ibid.
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SEXUAÇÃO E CONTINGÊNCIA
Ricardo Aveggio - NEL-Santiago-AMP
“Claro que entre os seres que
são sexuados são (embora o
sexo só se inscreva pela pela
não relação) existem encontros.
Há boa sorte. Existe o feliz
acaso! Os “seres” falantes são
felizes, felizes por natureza, é
desta mesma, inclusive, tudo o
que lhes resta dela.”
J. Lacan1
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A eleição desta epígrafe recolhe uma pista que
me orientou ante o tema da
revista e as perguntas que o
tema me suscitou.
A pergunta: como
pensar a sexuação nas circunstâncias atuais em que
os temas de gênero e de novas sexualidades implicam
novas formas de mal-estar
com o corpo e o gozo?

DO REGIME
SIMBÓLICO AO
REGIME DO
ENCONTRO

Tr a d i c i o n a l m e n t e
existiu uma relação, destacada de maneira precisa
por Jacques-Alain Miller
em Donc, entre a causação
psíquica e as funções de
transmissão, por um lado, e
a direção da cura e a finalidade da análise, por outro.2
Daniela Teggi. “Sem título”. Acrílico e papel. EOL- AMP
Dita concepção se sustenta
na ideia de uma relação primária do sujeito com o Outro, do qual a identificação é o efeito do ordenamento sobre o gozo produzido pelo campo do Outro. Primeiro, sob a forma da identificação fálica e, logo, de S1 sobre a, (S1/a), que reduz o significante
da identificação a uma insígnia de gozo sem sentido. A sexuação, por consequência, era remetida à identificação,
a um tipo ideal do sexo. Isso enquadrou o mal-estar nos graus de distância ou proximidade a dito ideal. Esta conceitualização paradigmática não é imóvel às transformações da época, ao triunfo generalizado do neoliberalismo
e à radicalização da liberdade individual que pode prescindir do Outro e da dissimetria simbólica.
O que J.-A. Miller destacou como o ultimíssimo ensino de Lacan, junto a seus próprios desenvolvimentos
em torno da orientação pelo real, permitem uma mudança de paradigma na prática analítica e em sua finalidade.
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Já não se trata nem de desidentificação fálica nem de destituição subjetiva, mas de identificação ao sintoma e
de arranjo sinthomático. Correlativamente, diremos que a causação psíquica já não é mais remetida a uma determinação simbólica com caráter de necessidade condicionada ao ideal alojado no campo do Outro, mas sim à
incidência do significante sobre o gozo, a título de acontecimento de corpo contingente, sem responder a uma
cadeia significante organizada pelo campo do Outro. A condição primária das marcas de gozo, que resultam do
traumatismo do significante sobre o corpo, será a matéria de lalíngua do inconsciente real, em que o sentido
fantasmático se edificará, articulando sentido e gozo. Assim, a causação psíquica se desloca do regime do determinismo simbólico do significante encadeado pelo Nome-do-Pai e o ideal, ao “regime do encontro” contingente
entre o significante e o corpo, dando lugar ao falasser.

A epígrafe eleita situa as coordenadas da relação entre os sexos no paradigma do regime do encontro e do inconsciente real; coordenadas que se definem a partir de quatro premissas:
- os seres são sexuados;
- entre eles “Não há relação”;
- há encontros contingentes e aleatórios;
- o falasser é feliz.
Estas quatro premissas demarcam a relação entre os sexos e seus avatares na perspectiva dos encontros e desencontros, dos arranjos, das soluções, das suplências, dos enlaces; afinal de contas, o pragmatismo sintomático como
um saber fazer com o gozo, a pulsão e o Outro sexo. Desta perspectiva é que Jacques-Alain Miller, na conferência “O
inconsciente e o corpo falante”, assinala: “Na época do falasser, digamos a verdade, se analisa qualquer um.”3 Se analisa qualquer um porque “analisar-se” já não significa analisar o sintoma analítico como dependente de um tipo clínico
remetido a uma estrutura referida ao Nome-do-Pai como determinação simbólica. Analisar-se significa aceder ao caráter determinante do encontro, da contingente marca de gozo que o significante deixa no corpo sob a forma de acontecimento, de uma peça solta de real. Analisar-se, na época do falasser, implica situar o que do “gozo do Um”, correlativo
à inexistência da relação sexual, delimita também a natureza contingente do laço com que os sexos fazem suplência ao
impasse sexual, esse impasse que “... secreta as ficções que racionalizam a impossibilidade da qual provém.”4
Delimitam-se duas variantes do encontro contingente. A primeira, relativa ao encontro do significante com o
corpo, de que resulta a marca de gozo ao qual o sintoma é referido sob a forma de iteração. A segunda, mencionada na
epígrafe, é do encontro entre falasseres, o encontro em que fazem laço e se emparelham com um Outro, encontrando
contingentemente a “felicidade”. De qual felicidade se trata?
Trata-se de que, mais além das ficções com que os sexos se vestem e acolhem a natureza contingente do encontro,
eles encontram sempre uma felicidade. Trata-se da felicidade da pulsão e sua natureza autoerótica, do autogozo que
acede sempre à sua satisfação mais além das desventuras e das soluções que a ficção da fantasia aporta para aceder ao
Outro sexo. É a felicidade que o falasser encontra graças à natureza reflexiva da experiência do gozo do corpo vivo, o
corpo que se goza através do encontro. Neste sentido é que a ficção fantasmática que envolve dito encontro não é mais
que, segundo o dizer de J.-A. Miller, na aula de 2 de março de 2011, de seu curso “O ser e o Um”, um significado dado
ao gozo.5 Mas a “felicidade” está precisamente no que o gozo pode, perfeitamente, prescindir das ficções e do significado para alcançar sua satisfação.

A SEXUAÇÃO E O REGIME DO ENCONTRO

Situados alguns conceitos em torno da orientação pelo real, coloco-me uma interrogação a respeito das
incidências de mencionada orientação na compreensão da sexuação. Não existe certo disfarce entre o regime
do encontro, a contingência e a noção de sexuação como inscrição do gozo sob as formas de homem e mulher?
Sendo a sexuação uma operação lógica orientada pelo “todo” e “não-todo”, a inscrição da castração e a negação
ou afirmação da existência não permanece capturada em um binarismo (homem-mulher) que, embora agora seja
gozo, ressoa todavia como o binarismo significante e seu efeito de sentido?
Por último, não seria uma concepção de sexualidade levantada a partir do regime do encontro, a que permitiria à psicanálise orientar-se ante as novas problemáticas de “identidade de gênero” e as novas formas de viver a
sexualidade, que hoje se colocam?
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Não penso que estamos em condições de responder ainda a estas perguntas de maneira definitiva, mas sim,
creio, que o ultimíssimo ensino de Lacan e os desenvolvimentos de J.-A. Miller colocam a psicanálise sob o
regime contingente do encontro, possibilitando a redefinição da posição analítica e do “analítico” mais além de
todo ideal, permitindo orientar a prática analítica a partir do gozo como experiência primária e determinante sob
a forma da contingência.
M.-H. Brousse, no texto “Um neologismo da atualidade: a parentalidade”, situou a função da estrutura como
respondendo aos “modos de gozo predominantes e permanentes nela ou no(s) pai(s) parent(s), mais além das
identificações aos tipos ideais dos dois sexos.”6
Quais serão os operadores que permitirão a inscrição como homem ou mulher, mais além do ideal e das
fórmulas da sexuação?
Como se organizará e se orientará o gozo naqueles falasseres que prescindam da inscrição como homens ou
mulheres para viver a pulsão?
Provavelmente estas questões nos colocarão frente a uma prática da psicanálise em que, mais além das reivindicações jurídicas e políticas dos modos de gozo, os sujeitos continuem com suas marcas, seus acontecimentos
de corpo, sua iteração sintomática e com o fracasso de suas ficções fantasmáticas. Para isso, o psicanalista terá
que estar disponível também ao regime do encontro. Isso constitui seguramente um dos maiores desafios de nossa
formação, da política da Escola e do dispositivo do passe.

Notas:
1 Lacan, J. Introdução à edição alemã de um primeiro volume dos Escritos. Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003, p. 553.
2 Miller, J.-A. Donc. La lógica de la cura. Buenos Aires. Paidós, 2011.
3 Miller, J.-A. (2014) El inconsciente y el corpo hablante.
4 Lacan, J. (2012) Televisão. Outros escritos. Op. cit., p. 531.
5 Miller, J.-A.(2011) El ser y el uno.Inédito.
6 Brousse, M.-H. (2010) Un neologismo de actualidad: laparentalidad. Unionesdelmismo sexo. Buenos Aires. Grama, 2010.
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