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APRESENTAÇÃO



É com satisfação que apresentamos os trabalhos do V Congresso Nacional de Psicanálise, Direito 

e Literatura. O V CONPDL foi realizado na Faculdade de Filosofi a e Ciências Humanas, da Universidade 

Federal de Minas Gerais. Teve como tema o romance “o remorso de baltazar serapião”, de valter hugo 

mãe. O romance narra a trágica história de baltazar serapião e da absurda violência que sofre sua 

mulher, ermesinda, alvo principal em um cenário que conjuga diversas opressões. Tal narrativa possi-

bilitou o diálogo entre a psicanálise, o direito e a literatura, pois trouxe para o centro da discussão 

a violência de gênero.

O CONPDL parte do pressuposto de que o diálogo entre as humanidades, em especial essas três 

áreas, é fundamental não apenas para pensarmos criticamente nas questões que nos afl igem. Trata-se 

também de propor alguns encaminhamentos de ordem prática para produzir mudanças naqueles que 

operam com os problemas que estudamos. O psicanalista, o operador do direito ou o crítico/produtor 

literário são nossos convidados para explorar as questões suscitadas pelo romance e/ou o tema do 

romance. Os textos aqui reunidos são o testemunho de como a obra literária pode disparar o diálogo 

e como este, por sua vez, pode ensejar mudanças no modo de agir diante das questões estudadas.

O leitor e a leitora terão acesso permanente, de forma gratuita e pública, aos textos apre-

sentados durante o evento. Lerão resultados de pesquisa e convites ao pensar. O tema é trágico e 

é urgente que pensemos em soluções melhores para deter não apenas a violência contra a mulher, 

como também a que visa as diferenças de gênero. A psicanálise, o direito e a literatura fornecem 

ferramentas para esse exercício e isso fi ca muito claro nos artigos reunidos nestes Anais do V CONPDL. 

É impossível realizar um Congresso deste porte sozinho e sem apoio institucional. Contamos 

com uma equipe incansável a quem agradecemos imensamente. Além disso, agradecemos também 

o apoio da UFMG, da FAFICH, do CRP e da FAPEMIG que tornaram exequível a realização do evento 

como um todo.

Fábio R. R. Belo
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“O REMORSO DE TODOS 
OS HOMENS”
– FORMAÇÕES REATIVAS E VIAS 
FACILITADORAS SOCIAIS COMO 
ENGRENAGENS DA VIOLÊNCIA 
CONTRA AS MULHERES

Autor: ALBERTO LUIZ RODRIGUES TIMO

Psicólogo, psicanalista. Mestre em teoria psicanalítica pela UFMG e doutorando no Programa de 
Pós-graduação em Psicologia pela mesma instituição. Bolsista CAPES.

Contato: albertolrtimo@gmail.com

RESUMO

A violência dos homens contra as mulheres escancarada no romance o remorso de baltazar sera-

pião, de valter hugo mãe, não é desconhecida da sociedade brasileira. Os estudos de Waiselfi sz (2015) 

apontam para a alarmante constatação da crescente taxa de assassinato de mulheres no Brasil nas 

últimas três décadas. Este trabalho visa explicar parte das raízes da violência perpetrada pelos homens 

como tendo duas principais vertentes de surgimento e manutenção, a saber, em primeiro plano, a 

própria constituição da masculinidade, cuja principal via é a defesa violenta contra a passividade das 

origens pela via do recalque de toda nuance de fragilidade. Fragilidade esta que é simbolizada priorita-

riamente na fantasia dos homens pela fi gura da mulher. Por outro lado, as vias sociais facilitadoras da 

construção e manutenção da masculinidade não cessam de oferecer inúmeras formas de violentar uma 

mulher como paradigmas da manutenção da honra e da dignidade masculinas, contribuindo assim para 

a eterna perpetuação das engrenagens dessa violência. A luta contra essa violência precisa se pautar 

em pelo menos duas frentes: nos consultórios, o horizonte ético de uma prática clínica com homens 

deve passar, necessariamente, pelo sistemático questionamento desse tipo de constituição agressiva; 

na sociedade, é imprescindível o fomento e recrudescimento da luta pela igualdade de direitos e pela 

extinção das vias de manutenção da honra e dignidade masculinas às custas do sangue das mulheres.

Palavras-chave: psicanálise, masculinidade, violência, formação reativa.
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No ano de 2007, valter hugo mãe vence o prêmio literário José Saramago com o remorso de 

baltazar serapião, romance que o próprio José Saramago classifi ca como uma tsunami literária, “no 

sentido total, linguístico, estilístico, semântico e sintáctico. Não no sentido destrutivo, mas no sentido 

do ímpeto e da força”1. 

Segundo valter hugo mãe, sua “forma de protestar é expor, e o livro manifesta de uma forma 

asquerosa o que alguns homens pensam sobre as mulheres”2.

Quando o autor considera que protesta contra o que alguns homens pensam sobre as mulheres 

em seu livro, ele parece atenuar o que seu livro escancara, pois não são apenas alguns os homens que 

pensam assim. Mas algo da própria constituição da masculinidade é revelada por essa violência. Para 

ser homem, pelo menos para ser um homem dentro de nossa confi guração social, é necessário ser reite-

radas vezes violento, destrutivo, até mesmo assassino. 

No ano de 2012, um amigo me entrega esse livro e diz: esse é o seu livro, ele é você. Leio 

angustiado, ansioso, não dou continuidade à leitura. Em desinquieto calor e desconforto termino de 

ler profundamente mergulhado em agonia: meu amigo tem razão, baltazar sou eu. Ele representa os 

homens do interior do estado de Minas, na região na qual cresci, é o homem da minha família, que 

ainda sugere que adúltera tem que ser assassinada, é o discurso social imantado de misoginia. serapião 

é o tribunal do júri que absolve o réu que assassinou sua companheira, ele é a mão de cada assassino 

que executa o crime, mas também a voz de cada homem e mulher que continua a propalar a moral, a 

honra e os bons costumes, erigidos e mantidos à custa de um sangue que não coagula. Quando meses 

depois da primeira leitura sou presenteado com o volume autografado, minha suspeita de que baltazar 

são todos os homens é reafi rmada pelo autógrafo do autor: “para o alberto, com um abraço e o remorso 

de todos os homens. do v h mãe”.

Estarrecido, não encontrava palavras para descrever o que acabava de ler: a agonia de ser homem 

não era só minha, a ameaça de irrupção do ódio contra as mulheres fazia parte de nós todos, homens 

coléricos dispostos a destruir aquilo que paradoxalmente mais podem amar. Um livro sobre a fúria, a 

repugnância, o horror, mas acima disso, um livro sobre o remorso de todos nós. 

O objetivo desse trabalho é apresentar algumas das razões que levariam os homens a fantasiar 

e perpetrar violência contra as mulheres. Para tanto, abordaremos aqui o ponto de vista das vias facili-

1 Entrevista. Recuperado de https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/valter-hugo-mae-venceu-premio-literario-jose-
saramago-2007-1308823.

2 Pronunciamento do autor em entrevista por ocasião de ter sido agraciado com o prêmio literário José Saramago, instituído 
pela fundação Círculo de Leitores, de Portugal, para incentivar jovens autores de língua portuguesa depois que Saramago 
ganhou o Prêmio Nobel, em 1998. Entrevista. Recuperado de https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/valter-hugo-
mae-venceu-premio-literario-jose-saramago-2007-1308823.
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tadoras da constituição subjetiva em uma cultura machista, patriarcal, escravocrata, compulsoriamente 

heteronormativa. Dessa forma, nossa análise apresentará um movimento pendular, examinando a cons-

tituição psíquica individual, sem deixar de considerar que o indivíduo é indissociável de seu tempo e 

de sua sociedade. Nesse sentido, partimos do pressuposto de que o espírito de nossas épocas não só 

nos habita, mas é parte mesma da fi bra que constitui a carne de nossa existência.

VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES: 
PANORAMA SÓCIO-HISTÓRICO

O Mapa da Violência: Homicídio de mulheres no Brasil, publicado em 2015, sob a responsabilidade 

de Julio Jacobo Waiselfi sz, apresenta análises por regiões, estados e municípios do país para a evolução 

das taxas de assassinato de mulheres, computando dados que partem de 1980 até 2014. 

Em relação ao mundo, dos 83 países que computaram dados homogêneos, o Brasil é o 5° país 

com maior índice proporcional de homicídios de mulheres. De 1980 a 2013, 106.093 mulheres foram 

assassinadas no Brasil. 

Somente no ano de 2013, das 4.762 mulheres cujo assassinato foi documentado no país, mais 

de 1500 mulheres foram mortas por seus parceiros ou ex-parceiros. Com taxas constantes de aumento 

ao longo dos anos, com tendências ainda pouco signifi cantes de redução de crescimento dessas taxas 

a partir do ano de 2010, as mulheres brasileiras são cada vez mais assassinadas. Tão revoltante quanto 

essa constatação é a de que os homicídios são cometidos no seio de suas famílias, principalmente 

por seus parceiros ou ex-parceiros. A tendência apresentada nas últimas três décadas é a de que essa 

violência continue em progressão.

O panorama jurídico com relação aos crimes em que as mulheres são vítimas de tentativa de homicídio 

ou de homicídio de fato, cometidos por parceiros ou ex/parceiros é ainda mais desanimador. Nós demons-

tramos em estudo anterior (Timo, 2015) como o sistema jurídico ainda absolve em grande medida os homens 

que lavaram sua honra com o feminicídio de suas companheiras ou ex-companheiras. O júri popular em ampla 

medida ainda aceita a tese da legítima defesa da honra ou da violenta emoção como excludentes de ilicitude, 

tendo muitas vezes como parceiros agentes do ministério público e juízes, que oferecem juntos salvo indulto 

aos assassinos. (Como exemplo da atualidade dessa realidade, em fevereiro de 2016, na comarca de Botelhos - 

MG, no sudoeste do estado, o réu A.S.A foi absolvido pelo júri popular após desferir 16 facadas, assassinando 

sua companheira enquanto ela dormia sob o pretexto de que ela o havia traído. O juiz da comarca ratifi cou 

a decisão do júri. Nesse caso, o ministério público recorreu da decisão e pediu o anulamento da decisão do 

júri por manifesta contradição com as provas. O réu aguarda novo julgamento em liberdade.).

Continuamos vivendo em um país em que o machismo e o patriarcado produzem seus efeitos deleté-

rios nos mais variados âmbitos da vida social. Mesmo tendo a luta feminista alcançado inúmeras conquistas 

no campo jurídico a partir de meados do século passado — o que culminou na Lei Maria da Penha e na 

mais recente Lei do Feminicídio —, tais vitórias não parecem ter sido sufi cientes para evitar que mulheres 

continuem sendo assassinadas por homens ciumentos, que se utilizam de meios violentos para que uma 

suposta honra seja mantida ilibada, ainda que precise ser lavada com sangue — sangue de mulher. 
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O panorama da violência não letal contra as mulheres não é mais animador, Waiselfi sz (2015) 

produz uma estimativa baseado nos dados do SUS e do sistema carcerário brasileiro, de que apenas “7,4% 

dos agressores domésticos, acusados de cometerem violências relativamente sérias contra vítimas que 

demandaram atendimento no sistema de saúde do País, foram condenados ou estão esperando julga-

mento – o que não signifi ca que serão condenados.” (p. 75).

Desta forma, a triste realidade brasileira estabelece a agressão e o assassinato das mulheres 

como sendo crimes que difi cilmente são elucidados, e, quando o são, os réus ainda podem ser absolvidos 

por um sistema jurídico que é passível de não recriminar os homicidas defensores da honra masculina.

Será que o único destino pacífi co para as mulheres dessa sociedade é a paz eterna que os restos 

de seus corpos encontram sob a terra?

ONIPRESENTE E INSUPORTÁVEL PASSIVIDADE: 
HONRA E MASCULINIDADE COMO FORMAÇÕES REATIVAS

Quem muito se evita, se convive. (Guimarães Rosa, GS:V)

Assim como a pessoa asseada, asséptica, que, dominada pela ideia de limpeza, acaba por revelar 

a centralidade de sua existência no pó e na sujeira, ou o cuidador zeloso que coloca grades em suas 

janelas antes mesmo que o fi lho possa fi car em pé, o que acaba por revelar suas fantasias de defenes-

trar essa criança, devemos desconfi ar da máscara de pudor e moralidade inerente à honra masculina. 

Que moralidade é esta mantida e lavada com sangue de mulher?  

Nossa hipótese é que algo da ordem de uma ameaça terrível estaria por detrás das ações violentas 

desses homens. A passividade insuportável das origens convoca à tradução, e a sociedade oferta inúmeras 

formas de destruir uma mulher como saída projetiva contra a passividade originária. 

Na tentativa de compreendermos tais atos horrendos de violência contra as mulheres cujo 

pretexto é o ciúme ou a traição, lançamos mão do conceito de formação reativa, uma vez que esse 

tipo de defesa parece inegavelmente presente nos discursos morais que sustentam a honra masculina. 

Segundo Laplanche e Pontalis (2001), formação reativa é defi nida como: 

Atitude ou hábito psicológico de sentido oposto a um desejo recalcado e constituído em reação 

contra ele (o pudor opondo-se a tendências exibicionistas, por exemplo). . . . Em termos econô-

micos, a formação reativa é um contra-investimento de um elemento consciente, de força igual 

e direção oposta ao investimento inconsciente. (p. 200).

Ainda segundo os autores, as formações reativas assumem valor sintomático na medida de sua 

rigidez, sua força, sua compulsão. 

O caráter paradoxal de nossa proposta reside no fato de que uma formação reativa é assim descrita 

por Freud para evidenciar o quanto virtudes morais levadas ao extremo podem ser correlatas dos mais 

perversos desejos sexuais. Como aplicar a mesma tese para comportamentos agressivos e seus desejos 

assassinos subjacentes? Em outras palavras, se as agressões dos homens não fazem parte de nenhuma 

virtude moral, como considerá-las formações reativas? 
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O fato delas serem formações reativas deriva de sua relação de oposição direta à realização do 

desejo. Mas que desejo é esse? O que estaria em oposição a atos tão hostis quanto os que baltazar e seu 

pai perpetraram com relação a suas esposas, qual a natureza desse conteúdo que ataca de tal maneira 

os homens desde o interior e cuja defesa promove uma pletora de ações ofensivas contra as mulheres? 

Com Laplanche (1988), a partir da Teoria da Sedução Generalizada, nós aprendemos que a situação 

de dependência absoluta do bebê humano e o necessário cuidado que os adultos lhe dedicam para sustentar 

sua vida, produz no mesmo movimento um inconsciente cuja fundamental característica é a fragmentação 

e a passividade, ao mesmo tempo em que também produz o surgimento de um Eu que funciona como uma 

instância defensiva contra essa passividade original, recalcando tudo que possa a ela se assemelhar. Ora, 

as aproximações entre passividade e feminilidade foram exploradas inúmeras vezes pela teoria psicanalí-

tica a começar por Freud. Embora essa relação esteja longe de ser biunívoca ou unilateral, inclusive tenho 

sido apropriadamente questionada nas últimas décadas, é inegável que ela captura algo do discurso social. 

O discurso sócio histórico dominante propõe que as mulheres seriam mais frágeis, penetráveis, 

apassiváveis. Assim, elas acabaram tornando-se, por via da fundamentação e manutenção desses discursos, 

os seres marginais, os exemplos em avesso para a constituição dos homens, que buscam defender-se 

dessa passividade constitutiva afastando-se de seus signos sociais. Se a passividade e penetrabilidade 

foram demasiadamente atreladas à feminilidade, isso não ocorre por acaso, uma vez que a manutenção 

do recalcamento que sustenta a tópica masculina utiliza-se desse recurso para reafi rmar a sua força. A 

passividade é atribuída às mulheres e a elas somente, os homens podem descansar na paz dessa via de 

manutenção de recalque, livres do desconforto de terem de lidar com seus próprios desejos de apassi-

vamento. Desta forma, para fazer-se homem, a receita é negar todo e qualquer aspecto de vontade que 

se assemelhe a um desejo socialmente compreendido como desejo de uma mulher.

Mas a existência da pulsão ameaça constantemente essas formações defensivas, e o próprio ato 

de defender-se do desejo o atualiza em toda sorte de denegações e projeções. Não só ele, homem, não 

pode ser penetrado, apassivado, mas também a mulher a qual deseja precisaria ser a mais santa, puri-

tana, recatada, para que a evidência de sua sexualidade não ameace a frágil constituição masculina. 

Nesse sentido, as fantasias de ciúme não fazem mais do que revelar a exuberância de desejos inadmis-

síveis. É como se baltazar serapião dissesse: “Não sou eu que quero ser penetrado pelo dono das terras, 

é ela, essa vadia estúpida que se entrega com prazer para o abuso daquele velho poderoso.”

Precisamos estar atentos para o fato de que as formações reativas constituem contra-inves-

timentos permanentes, justamente pelo caráter perene do ataque pulsional, ou seja: “O sujeito que 

elaborou formações reativas não desenvolve certos mecanismos de defesa para empregar diante da ameaça 

pulsional; mudou a estrutura da sua personalidade como se esse perigo estivesse sempre presente, para 

estar pronto em qualquer momento em que surgir.” (Fenichel, 1945, citado por Laplanche & Pontalis, 

2001, p. 201). Assim, as formações reativas constituem a parte mesma do caráter da pessoa. Mas nós 

somos mais radicais que Fenichel, pois não é um “como se” o perigo estivesse sempre presente. Ele está 

inarredavelmente presente. A honra masculina e toda a concepção de masculinidade hetoronormativa 

devem ser pensadas como formações reativas contra um perigo que está sempre presente: o ataque da 
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pulsionalidade pura, do horror inerente ao desejo de não ser mais do que um objeto passivo, dominado, 

invadido, arrombado, destituído de condição humana, que goza infi nitamente diante da penetração, da 

desconfi guração, do rompimento de qualquer noção de unidade.

No próprio exercício da virtude que ostenta, o sujeito não deixa de satisfazer a pulsão antagônica 

que acaba por infi ltrar-se em todo o sistema defensivo. A mulher destruída pela violência, destroçada 

peles, dentes, ossos e músculos, é a imagem projetiva daquela massa monstruosa de tecidos disformes, 

descaracterizados de unidade a que, em seu íntimo, o homem ambiciona tornar-se. Os corpos defor-

mados das mulheres pelas ações hediondas dos protagonistas homens de nossa estória denunciam em 

última instância o paradoxo da constituição masculina: ser homem é projetar todo o desejo de passivi-

dade e de violenta invasão nas mulheres, e invejá-las e odiá-las por terem-se tornado elas mesmas os 

símbolos desses desejos inadmissíveis. 

A honra masculina é o correlato das mais perturbadoras excitações, cujo recalque requer o 

reiterado movimento de reafi rmação da honra pelo combate a toda e qualquer via que ameace a frágil 

masculinidade sempre em questão. Não se é homem desde o nascimento, fazer-se homem em nossa 

sociedade é, em grande medida, optar por vias facilitadoras nas quais a violência contra todos os signos 

de fragilidade é a direção régia. A fragilidade que ameaça os homens, a passividade contra a qual estão 

constantemente mobilizados, é aquilo que mais os excita, que mais os perturba, que mais desestabiliza, 

e, paradoxalmente, aquilo que está presente, como condição para a produção de todas as formações 

reativas que denominamos de honra masculina e seus derivados. 

Ou mudamos nossa concepção de honra como sociedade, ou estaremos fadados a temer todos 

os homens honrados. 

O REMORSO DE TODOS OS HOMENS: 
POSSÍVEIS CAMINHOS PARA EVITAR SUA ETERNA PERPETUAÇÃO

Chegamos aqui com duas consequências de nossa argumentação: a constituição masculina é 

uma formação defensiva contra os signos de fragilidade e passividade atribuídos às mulheres; nossa 

sociedade oferece toda a sorte de argumentos para que isso se dê nesses termos, distribuindo papéis de 

gênero e reafi rmando-os cotidianamente de maneira rizomática nos mais variados níveis da civilização. 

Com relação a isso, o que poderemos fazer? Quais são as condições de possibilidade de que dispomos 

para combater essa violência e deixar de viver somente em remorso? 

A complexidade de problemas dessa natureza reside em parte no fato de que eles são gerados 

como consequência de dadas confi gurações sociais. Uma sociedade machista produz violência contra a 

mulher. Mas isso não é tudo, a violência não é uma consequência que poderia ser alterada mobilizando 

um circuito ou outro do funcionamento social, pois ela é parte inerente do tecido que mantém e orga-

niza a sociedade. Os papéis de gênero, sua reiteração ao longo de séculos, fazem parte da instauração 

dos jogos de poder que produzem os marginais para que os conjuntos privilegiados sejam instituídos 

e se mantenham no poder. É necessário produzir pessoas submissas a determinados ordenamentos, e 

as vozes que se elevam contra isso são destituídas de valor desde antes do mito da caverna de Platão. 
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Para questões tão complexas, nós não podemos propor soluções simples. Não acreditamos que 

a atuação psicanalítica nos consultórios seja sufi ciente contribuição da psicanálise para esse problema. 

É preciso mais trabalho. 

Ações incessantes, conjuntas, sistemáticas, são necessárias. A onipotência infantil trabalha 

do interior de nós mesmos para que ambicionemos mudar o mundo inteiro, mas ela corre o risco de se 

restringir à frustração do reconhecimento de que nosso poder é extremamente limitado. Não é possível 

ceder às frágeis ambições onipotentes de mudar o mundo do dia para a noite. A frustração da derrota 

diária para os discursos fascistas não pode ser razão para desistirmos de lutar, principalmente em tempos 

tão sombrios. Não podemos temer as derrotas parciais, os retrocessos. 

É preciso lutar sempre, temer jamais.

Nossa ação precisa ser pensada como um plano que ultrapassa nossa vida em um projeto educa-

cional longevo, transgeracional, cujo intento é a mudança radical nos planos da construção da teoria, 

da formação de analistas, da atuação clínica e da mobilização social.

No plano da clínica, só é possível a produção de reconfi guração subjetiva com a consequente 

redução da violência masculina se houver como horizonte o trabalho de auxiliar o paciente no reconhe-

cimento dos desejos de passividade que essa violência visa escamotear. Mas isso não é exequível sem 

que haja inclusive uma formação de analistas aptos a realizarem tal expediente. Para tanto, o trabalho 

de revisão de nossa teoria faz-se indispensável. A título de exemplo, conceitos básicos sobre a consti-

tuição subjetiva, a diferença dos sexos e sua consequência dentro do complexo de Édipo apresentam-se 

em Freud e em muitos de seus descentes como reproduções de preconceitos anacrônicos que precisam 

ser revistos, sob pena de formação de analistas reprodutores de discursos sociais violentos, sobretudo 

com relação às questões de gênero. Para essa tarefa, os diálogos interdisciplinares são fundamentais. 

É crédito da teoria feminista a denúncia bem fundamentada de que psicanalistas não conseguem 

escutar a questão trans sem enquadrar esse público em estruturas graves como a psicose, produzindo a 

violência do não reconhecimento, do não acolhimento, da invisibilidade. Não é por acaso que muitos 

psicanalistas classifi cam como perversas as proposições da teoria queer. 

Se pareço afastar-me do tema proposto, retomo a discussão: Não é possível que a psicanálise 

discuta a violência de gênero contra as mulheres sem que produzir a retifi cação subjetiva necessária: o 

reconhecimento de que a construção de boa parte da teoria psicanalítica padeceu dos recalcamentos de 

seus teóricos, reproduzindo enquadramento, surdez e violência existentes no âmbito social com relação 

a papéis de gênero estabelecidos. 

Também não haverá nenhuma mudança social substantiva na construção dos homens se não 

pudermos rever com toda a radicalidade necessária as ofertas sociais de concepções de masculinidade 

atreladas à violência, à rigidez da força, da atividade, da defesa impenetrável contra a fragilidade e 

todos os outros signos de passividade. 

Se propomos aos homens o reconhecimento de sua fragilidade e seus desejos inadmissíveis de 

passividade e penetração, precisamos propor a nós mesmos como psicanalistas, o reconhecimento da 

fragilidade de nossa teoria para lidar com as questões de gênero e as formas de violência a elas associadas.
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RESUMO

O presente trabalho pretende estabelecer uma análise do conto Shirley Paixão, de Conceição 

Evaristo, baseando-se nas representações da memória traumática, observadas ao longo do relato. Tencio-

na-se discorrer sobre a difi culdade de assimilação da situação traumática por parte das vítimas que são 

consequentemente silenciadas durante muito tempo, bem como apontar a importância do relato como 

mecanismo de elaboração e superação do trauma.

Palavras-chave: silêncio, memória, trauma, escrita feminina.



23

Este trabalho se propõe a analisar o conto Shirley Paixão, do livro Insubmissas Lágrimas de 

Mulheres, de autoria de Conceição Evaristo (2011); enfatizando as representações de memória relacio-

nadas às situações de violência de gênero sofridas pelas personagens centrais.

A obra de Evaristo reúne treze contos de mulheres negras vítimas de diversas formas de violência 

que, apesar do sofrimento e do trauma, conseguem seguir rumo à superação e ao fortalecimento. São 

relatos fi ccionais, revelados a uma personagem ouvinte e contadora de histórias que visita estas mulheres 

– ou, em alguns casos, é visitada por elas - em busca de seus relatos.

Shirley Paixão, protagonista do conto analisado neste trabalho, nos traz a história de uma 

menina que é abusada pelo próprio pai. Trata-se do homem com quem Shirley decidiu formar uma família, 

quando suas fi lhas, de relacionamentos anteriores – três dele e duas dela – eram ainda bem pequenas.

Analisaremos o perfi l psicológico do abusador e da vítima, buscando explicitar como a relação 

de poder estabelecida entre eles infl uencia no comportamento da menina e em que medida a situação 

de violência foi capaz de silencia-la. Também discorreremos sobre a relação de Shirley com a violenta 

cena testemunhada por ela, bem como as diferentes formas através das quais as duas personagens 

alcançam o caminho da superação.

DO SILÊNCIO À CULPA: 
O COMPORTAMENTO DE SENI

Shirley inicia seu relato destacando o profundo silêncio observado no comportamento de suas 

enteadas, que ela associa ao trauma decorrente da perda da mãe e que, em suas palavras, a fez enternecer 

pelas meninas. Este silêncio estaria representado por um aparente apagamento da fi gura materna nas 

conversas das garotas, sem, no entanto, representar um esquecimento, pois Shirley fi naliza sua descrição 

mencionando a “silenciosa lembrança da mãe morta, de quem elas não falavam nunca” (Evaristo, 2011, 

p. 26). Este trecho nos revela que ainda que predominasse o silêncio, a lembrança materna permanecia 

bastante viva, lembranças essas que estariam entrelaçadas à dor da perda, provocando a situação trau-

mática e conduzindo as meninas à mudez.

Seni, a fi lha mais velha, é a criança abusada pelo pai e, naturalmente, a que demonstra mais 

intensamente seu comportamento traumático – que Shirley interpreta, em um primeiro momento, como 

sendo relacionado à morte da mãe – através de um silêncio extremo e insistente que se impõe como 

uma das principais características da menina:

Seni, a mais velha de minhas fi lhas, a menina que havia chegado à minha casa quando faltavam 

três meses para completar cinco anos, sempre foi a mais arredia. Não por gestos, mas por pala-
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vras. Era capaz de fi car longo tempo de mãos dadas com as irmãs, ou comigo, sem dizer nada, 

em profundo silêncio. (Evaristo, 2011, p. 26)

Além disso, a garota parecia tentar ocupar o espaço vazio deixado por sua mãe na vida das irmãs, 

através de uma proteção excessiva direcionada a elas. Acreditamos que esse comportamento revele a 

falta que ela mesma sentia desesperadamente desse cuidado que um dia também recebeu e, especial-

mente, consideramos que Seni poderia acreditar que esta ausência teria sido a origem dos abusos, 

considerando que eles começaram a partir da morte da mãe. Logo, a menina teria a intenção de evitar 

que as irmãs chegassem a viver a mesma violência que ela estava vivendo. Tal comportamento pode ser 

ilustrado com um comentário de Shirley em que ela afi rma que “procurava desvia-la [Seni] do caminho 

de uma responsabilidade, que não era dela, ao perceber o excesso de cuidado e os gestos de proteção 

com que ela cercava as irmãs” (Evaristo, 2011, p. 27).

Além do profundo silêncio e do protecionismo exagerado dedicado à suas irmãs, Seni apresenta 

também outras características comportamentais que apontam para o trauma. De acordo com uma de 

suas professoras, a menina “tinha mania de perfeição e uma autocensura muito grande” (Evaristo, 2011, 

p. 27). Tais características podem ser interpretadas como fruto do sentimento de culpa da garota em 

relação aos abusos sofridos, pois de acordo com Vivarta (2003, citado por Nogueira, 2009), “logo depois 

que acontece o abuso, a criança ou o adolescente pode ter sentimentos de angústia, medo, ansiedade, 

culpa, vergonha humilhação, autocensura, baixa auto-estima e depressão” (para. 35).

Portanto, todas essas características apresentadas por Seni são comuns ao comportamento de uma 

criança vítima de abuso sexual. Entende-se que os sentimentos de angustia, medo e culpa a conduzem 

ao estado de profundo silêncio que passa a caracteriza-la de forma tão intensa e que possivelmente 

estaria associado a um quadro de depressão. Do mesmo modo, a autocensura e as cobranças excessivas 

que Seni direciona a si mesma, são facilmente justifi cáveis como produto da culpa construída por ela, 

gerando também a identifi cação com uma responsabilidade muito superior a sua faixa etária, no que 

tange ao cuidado excessivo com as irmãs mais novas.

ABUSO E RELAÇÕES DE PODER

Ao conversar com o pai de Seni sobre os comentários da professora em relação ao estranho 

comportamento da menina, Shirley desperta a fúria desse homem em direção à criança. A protagonista 

precisa intervir e expulsar seu marido do recinto para que ele não agrida fi sicamente a fi lha. No entanto, 

no meio da noite, o abusador invade o quarto de Seni e a retira violentamente de sua cama, “modifi -

cando naquela noite, a maneira silenciosa como ele retirava a fi lha do quarto e levava aos fundos da 

casa, para machuca-la” (Evaristo, 2011, pp. 28 -29).

Nesse momento revela-se o modo como ocorreram todos os abusos anteriores: de maneira silen-

ciosa. De acordo com a psicanalista Ana Iencarelli (n.d.), esse comportamento é típico do abusador, 

que pode chegar a ser agressivo, mas na maioria das vezes a violência da qual se utiliza é silenciosa e 

suas ameaças são apenas verbais ou veladas.

E a violência intrínseca no comportamento habitual deste homem, através da qual ele conseguiu imobi-

lizar e silenciar completamente a criança, diz respeito ao modo sutil como ela era agredia por ele diariamente. 
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Seni era tratada pelo pai de forma depreciativa, diferente do tratamento que ele dava às outras fi lhas, sempre 

direcionando à primogênita diversas críticas e deboches. De acordo com Iencarelli, o abusador “necessita da 

fantasia de poder sobre sua vítima, usa das sensações despertadas no corpo da criança ou adolescente para 

subjuga-la, incentivando a decorrente culpa que surge na vítima” (n.d. para. 1). Consideramos, portanto, que 

as características comportamentais negativas de Seni, mencionadas anteriormente, decorrem especialmente 

desse tratamento depreciativo que, durante anos, ela vinha recebendo do pai. Além disso, entendemos esse 

modo como o homem lidava com a fi lha, como uma estratégia para manter sua posição de poder em relação 

a ela, que se colocava em papel de submissão. Logo, nos parece evidente que o abusador neste conto não 

se contentava apenas em violentar sexualmente sua fi lha, como também encontrava prazer em agredi-la 

emocional e psicologicamente através de seus gestos e palavras, completamente em consonância com as 

características típicas de um abusador sexual de crianças mencionadas por Ana Iencarelli.

MEMÓRIA E ESQUECIMENTO

Ao chegar ao quarto das meninas, Shirley descreve o que vê como a cena mais dolorosa de 

sua vida: “Um homem esbravejando, tentando agarrar, possuir, violentar o corpo nu de uma menina” 

(Evaristo, 2011, p. 29). Ela prossegue, dizendo: “Naquele instante, a vida para mim perdeu o sentido, 

ou ganhou mais, nem sei” (Evaristo, 2011, p. 29). Esse trecho revela a forma confusa como Shirley pôde 

lidar com a situação no momento em que ela acontecia, sua total difi culdade de assimilação da cena 

e de compreensão de si mesma em relação ao que via e à como se sentia. Segundo Márcio Seligmann-

-Silva (1999), “a experiência traumática é, para Freud, aquela que não pode ser totalmente assimilada 

enquanto ocorre. . . . A linguagem tenta cercar e dar limites àquilo que não foi submetido a uma forma 

no ato da sua recepção” (p. 1), portanto, entendemos esse comportamento inicial de Shirley como uma 

reação imediata à experiência traumática, e destacamos a importância que o relato representa para ela 

como mecanismo de elaboração e superação do trauma.

A primeira reação da protagonista diante da cena da qual ela se torna testemunha é golpear a 

cabeça do marido com uma barra de ferro. Nesse momento o relato de Shirley apresenta lacunas, indi-

cando que ela se esqueceu de vários fragmentos da história daquele momento em diante:

Não sei quanto tempo passou. Não sei dizer direito quem decidiu o que fazer. Só me lembro de 

ter cumprido ordens, como: - Não banhar a menina. – Entrega-la para minha amiga Luzia, para 

leva-la ao exame de corpo de delito. (Evaristo, 2011, p. 30)

De acordo com Maurice Halbwachs (2008) “já foi constatado que às vezes, logo depois de um 

choque cerebral, esquecemos o que aconteceu durante todo um período” (p. 37). Portanto, entendemos 

esse apagamento na memória da personagem como uma reação à experiência traumática e o relacionamos 

diretamente à difi culdade de assimilação da situação enquanto ela ocorre, de modo que o esquecimento 

funcionaria como uma forma de proteção contra a difi culdade que o indivíduo naturalmente encontra 

em lidar com as lembranças do trauma.
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A QUEBRA DO SILÊNCIO

Conforme destacamos até aqui, Seni sempre apresentou, como uma das características mais 

fortes de seu comportamento, um profundo silêncio. Silêncio esse que não apenas defi nia seu perfi l, 

mas também funcionava como um fator determinante para que a violência sofrida por ela durante vários 

anos permanecesse oculta. Entendemos que este comportamento é comum às crianças vítimas de abuso 

sexual intrafamiliar, considerando a confi ança que elas depositam no adulto abusador, bem como o papel 

de submissão ocupado por elas, em decorrência de sua posição de inferioridade nas relações de poder 

estabelecidas entre adultos e crianças na estrutura familiar.

No entanto, na noite em que o personagem do pai abusador deste conto decide modifi car seu 

comportamento, que até então era discreto e silencioso, utilizando-se por primeira vez de extrema 

violência para retirar a garota da cama, Seni consegue, movida pelo medo, fi nalmente romper com seu 

longo silêncio, trazendo a tona todo o horror em que, há tanto tempo, havia se convertido sua vida. 

Para ilustrar o referido momento, destacamos o seguinte trecho do relato de Shirley: “Naquela noite, o 

animal estava tão furioso – afi rma Shirley, chorando – que Seni, para a sua salvação, fez do medo, do 

pavor, coragem. E se irrompeu em prantos e gritos” (Evaristo, 2011, p. 29).

Entendemos que o abusador conseguiu manter Seni silenciada durante tantos anos, justamente 

devido à sutileza com que ele a retirava da cama durante as noites para cometer os abusos, de modo que foi 

a violência velada, em seus gestos e palavras, e o modo como ele manipulava a fi lha, que garantiram não 

apenas a submissão de Seni, como também o seu silêncio. A partir do momento em que a sutileza dá lugar 

à fúria e à extrema violência, o horror há tanto gravado no corpo da menina evolui para o pavor e o deses-

pero que a permitem fi nalmente romper com o silêncio e, em um gesto de sobrevivência, gritar e chorar com 

toda a intensidade – como se derramasse em um único pranto toda a dor silenciada ao longo de vários anos.

Porém, imediatamente depois do choque e passada a situação de risco, Seni parece retroceder 

no que diz respeito à sua repentina coragem convertida em gritos e pranto, submergindo-se novamente 

em um silêncio dessa vez ainda mais profundo, pois, de acordo com Shirley, a menina “já não chorava, 

não falava; apática, parecia estar fora do mundo” (Evaristo, 2011, p. 30).

Compreendemos que a violência da situação vivida por Seni naquele momento produziu nela 

tamanho choque que a levou a esse estado de silêncio ainda mais aprofundado do que o habitual. 

Entendemos esse choque como uma representação bastante intensa do trauma vivenciado pela menina 

e consideramos esse novo silêncio que passa a domina-la como uma profunda difi culdade em assimilar 

e lidar com a violenta situação vivida. Podendo também ser percebido como o princípio de um caminhar 

rumo à superação, considerando que este momento representa a interrupção dos abusos, fi nalmente 

possibilitando que a vítima possa buscar seus próprios mecanismos de elaboração do trauma e seguir 

em frente, deixando para trás esse passado de dor e violência.

RUMO À SUPERAÇÃO

Transcorrem os anos e a vida de Seni segue seu curso. A garota se torna médica e escolhe o ramo 

da pediatria, pois ela, nas palavras de Shirley Paixão, “aprofunda, a cada dia, o seu dom de proteger e 
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de cuidar da vida das pessoas” (Evaristo, 2011, p. 31). Esse desfecho é bastante representativo, pois 

nos revela importantes informações sobre o modo como Seni conseguiu lidar com seu trauma, colocando 

em evidência os caminhos que ela escolheu e aqueles aos quais abdicou. Segundo Ana Iencarelli (n.d.), 

o percurso mais comum que as crianças vítimas de abuso sexual seguem ao se tornarem adultas, é o de 

elas próprias se converterem em abusadores. Pois,

O maior dano que ele [o abusador] causa é à mente da criança, que é invadida por concretização 

das fantasias sexuais próprias da infância e que deveriam permanecer em seu imaginário. Esta 

concretização precoce destas fantasias pode explicar a evolução de abusado para abusador. . . 

permanecendo assim, na cena sexual infantil traumática. (para. 4)

No entanto, o rumo que Seni dá a sua vida é na verdade o inverso do que poderia ser considerado 

como o mais previsível. Ela consegue utilizar-se da vivência traumática como uma espécie de refl exo 

invertido para suas ações: um exemplo claro de tudo àquilo que ela jamais adotará para si.

O que se percebe são o aprofundamento e a cristalização de uma das características mais fortes 

que Seni já apresentava durante a infância, enquanto ainda sofria os abusos: O desejo de cuidar. Quando 

criança, esse cuidado era direcionado às irmãs, conforme tratamos anteriormente, possivelmente como 

uma forma de protegê-las a fi m de evitar que elas viessem a sofrer o mesmo tipo de violência que ela 

mesma estava sofrendo. Essa necessidade de cuidar evolui e se amplia, de modo a abranger inúmeras 

crianças nas quais ela provavelmente encontra algo de si.

Portanto, ao invés de espelhar-se na vivência traumática a fi m de repetir contra outras pessoas 

a violência sofrida por ela, tornando-se ela mesma uma adulta abusadora, Seni consegue buscar um 

caminho contrário, muito mais difícil, mas também libertador. Consideramos que o trauma nunca poderá 

ser completamente superado, até mesmo levando em conta que as ações positivas de Seni como médica 

pediatra são também um refl exo desse trauma, que estará sempre com ela. E confi rmamos essa ideia de 

não superação completa das vivências traumáticas de Seni, através das palavras que Shirley acrescenta 

ao desfecho de seu relato, em que nos revela que “Seni continua buscando formas de suplantar as dores 

do passado. Creio que, ao longo do tempo, vem conseguindo” (Evaristo, 2011, p. 31). No entanto, ainda 

que nos pareça impossível apagar completamente a memória traumática, consideramos que uma vez 

elaborada ela pode servir, como no exemplo de Seni, como um importante mecanismo capaz de conduzir 

a vítima ao interminável, porém libertador, caminho rumo à superação do trauma.

O PROTAGONISMO FEMININO: 
MULHERES QUE SE FAZEM OUVIR

Ao exercer o direito à voz, relatando uma história da qual ela mesma compartilha certo prota-

gonismo, e que é também a história de muitas outras mulheres, a personagem Shirley Paixão transgride 

costumes bastante fortes, impositivos e opressores, tão comuns a uma sociedade patriarcal em que os 

valores das mulheres são subjugados ou subalternizados por uma lógica masculina. Pois, como destaca 

Maria Godoy (2015), ela passa a ser (re)criadora de sua trajetória, negando imposições características 
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dessa construção histórica patriarcal em que seu espaço foi defi nido pelo outro. A autora enfatiza ainda 

que a partir do momento em que a narradora do conto cede voz à Shirley, está lhe permitindo ser, pelo 

breve espaço de um conto, participante da criação artística, pois, de acordo com Telles (2004, citado 

por Godoy, 2015):

Tanto na vida quanto na arte, a mulher no século passado aprendia a ser tola, a se adequar a um 

retrato do qual não era a autora. As representações literárias não são neutras, são encarnações 

“textuais” da cultura que as gera. . . . Para poder tornar-se criadora, a mulher teria de matar o 

anjo do lar, a doce criatura que segura o espelho de aumento, e teria de enfrentar a sombra, o 

outro lado do anjo, o monstro da rebeldia ou da desobediência. O processo de matar o anjo ou 

o monstro refere-se à percepção das prescrições culturais e das imagens literárias que de tão 

ubíquas acabam também aparecendo no texto das escritoras. (para. 32)

Segundo Godoy (2015), a posição de ouvinte da narradora do conto demonstra respeito à voz 

e às vivências relatadas pela personagem, além da identifi cação com as dores vividas por ela. Nesta 

relação se coloca em evidência a singularidade do encontro de duas histórias: “a da ouvinte griot, dese-

josa de conhecer o relato, e da vivência da protagonista, ansiosa por compartilhar sua trajetória. Ambas 

condensadas na escrevivência de Conceição Evaristo” (Godoy, 2015).

Desse modo, o relato funciona para Shirley como um mecanismo de elaboração do trauma e 

de autoconhecimento, mas também como uma forma de libertação, levando-se em conta que a perso-

nagem vive sob as imposições de uma sociedade patriarcal em que normalmente as mulheres não são 

ouvidas e histórias como a dela são quase sempre ignoradas ou permanecem ocultas, no mais absoluto 

silêncio, sem a menor possibilidade de algum dia serem reveladas.  É o confl ito das aparências, em que 

se considera mais importante preservar uma suposta moral do que a própria vida das mulheres expostas 

às situações de violência, de modo a subjuga-las às atrocidades da crueldade de alguns homens, sem 

sequer dar-lhes qualquer possibilidade de fuga ou de defesa.

O relato de Shirley pode então ser considerado também como uma denúncia, não apenas das 

violências explícitas sofridas pelas mulheres, mas também das violências veladas, diariamente impostas 

a elas, cerceando-as e negando-lhes o direito à voz, à liberdade e à própria vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho apontou para a identifi cação das relações de poder estabelecidas entre o abusador e 

a criança vitimada, em que esta assume um papel de submissão diante daquele, contribuindo signifi ca-

tivamente para escamotear os abusos durante vários anos, além de provocar os sentimentos de medo e 

culpa que surgem na vítima e consequentemente conduzi-la ao profundo silêncio que se torna uma das 

características mais marcantes de seu comportamento.

Percebemos ainda que as difi culdades em se assimilar a situação traumática enquanto ela ocorre, 

bem como o choque decorrente dela, provocam diferentes e importantes reações nas duas personagens 
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centrais do conto. Se por um lado Seni reage sempre se entregando ao silêncio, de forma cada vez 

mais profunda; por outro, Shirley demonstra certa difi culdade em organizar suas lembranças e compre-

ender a forma como se sente em relação a elas, além de transparecer algumas lacunas provenientes de 

apagamentos em sua memória. No entanto, as duas personagens conseguem romper com os paradoxos 

que enfrentam: Seni, ao quebrar pela primeira vez o seu silêncio, no momento em que é agredida com 

maior violência por seu abusador; e Shirley, ao vencer as difi culdades geradas pelo trauma e conseguir 

organizar suas lembranças sob a forma do relato que dá vida ao conto.

Por fi m, mesmo reconhecendo a impossibilidade de Seni suplantar completamente o trauma, 

como é evidenciado no conto, entendemos que ao conseguir lançar mão da situação de violência vivida 

para transformar essa experiência em cuidado e proteção a outras crianças, a personagem se coloca em 

um importante caminho rumo à superação.
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RESUMO

A questão que norteará este texto é a seguinte: Por que a violência (das mais diversas formas: 

física, psicológica, moral, etc.) frequentemente caracteriza o encontro entre homens e mulheres, sendo 

a mulher preponderantemente a vítima? Indo ao encontro de possíveis respostas a esse questionamento, 

procuraremos discutir a construção histórica do lugar da mulher na sociedade, em articulação com a 

concepção de constituição subjetiva de Jean Laplanche. Além disso, procuraremos desenvolver a ideia 

de que a violência que os homens dirigem às mulheres está relacionada com o sexual disruptivo que os 

ataca de dentro.

Palavras-chave: violência, homens, mulheres, sexual disruptivo.
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“uma mulher é ser de pouca fala, como se quer, parideira e 
calada, explicava meu pai, ajeitada nos atributos, procriadora, 
cuidadosa com as crianças e calada para não estragar os fi lhos 

com os seus erros” 

(Mãe, 2015, p. 17).

“tinham (as mulheres) artefatos e maneiras de parecer gente 
(...) eram, como sabíamos tão bem, perigosas” 

(Mãe, 2015, p. 19).

“dizia meu pai, a voz das mulheres só sabe ignorâncias e erros, 
cada coisa de que se lembrem nem vale a pena que a digam. 
mais completas estariam, de verdade, se deus as trouxesse ao 

mundo mudas. só para entenderem o que fazer na preparação da 
comida e debaixo de um homem e nada mais” 

(Mãe, 2015, p. 190).

Escolhi essas três passagens do romance de Valter Hugo Mãe, O remorso de Baltazar Serapião, 

dentre tantas outras que poderiam ser escolhidas, porque as considero emblemáticas do lugar em que 

a mulher vem sendo colocada pelos homens em nossa sociedade ao longo da história. Além disso, as 

escolhi também por serem representativas da reação que o livro inicialmente me provocou: a impossi-

bilidade de falar, a ausência de palavras, a mudez diante de um retrato tão violento, tão visceral e tão 

presente em nosso cotidiano do lugar, que, preponderantemente, as mulheres são colocadas – e, tenho 

que acrescentar, muitas vezes se colocam. Fui surpreendida por me dar conta que a primeira resposta 

que surgiu ao texto foi exatamente a reposta esperada das mulheres diante de seus corpos, de seus 

afetos, de sua sexualidade, de seus prazeres e de suas dores: o silêncio. Eu não encontrava palavras para 

expressar o quanto esse texto me tocou, fazendo eco às inúmeras situações violentas que vivenciei por 

ser mulher. Muitas delas enunciadas, como no texto do autor, como forma de cuidado, de preocupação, 

de zelo, de amor, mas que acabavam por desvelar a reprodução da hierarquia de gênero, a reprodução 

do assujeitamento e do domínio da mulher. O que, como sabemos, só pode se dar através das mais 

diversas formas de violência. 

Fazendo trabalhar esse silêncio inicial, ele se transformou em palavras. Em palavras sobre a 

hierarquia de gênero e a violência que ela implica. Logo, podemos nos perguntar: Por que falar sobre 

a violência de gênero? Nesse sentido, destacamos dois motivos principais dentre tantos outros que 

podem ser inumerados. 

Primeiramente, porque sim, as mulheres (sejam elas heterossexuais, homossexuais, transexuais, etc.) 

ainda são cotidianamente violentadas, atualmente. Como nos alerta Butler, em entrevista à Patrícia Porchat: 
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Bem, eu certamente não acho que estamos vendo o fi m da discriminação econômica contra a 

mulher, não acho que vimos o fi m da desigualdade ou da hierarquia de gênero. Não acho que vimos 

o fi m da violência contra a mulher, não acho que vimos o fi m de certas concepções profundamente 

arraigadas sobre quais são as fraquezas das mulheres ou sobre a capacidade das mulheres na esfera 

pública, ou sobre uma série de outras coisas. Portanto, essas lutas ainda estão muito vivas. Suponho 

que, para algumas pessoas muito estabelecidas e economicamente seguras, o feminismo já não é 

tão forte, já não é mais um atrativo, porque elas podem muito bem ser mulheres que hoje ocupam 

postos de poder e privilégio, ou de segurança econômica, mas isso, com certeza, não é verdade 

globalmente. Se a gente olha para diferentes níveis de pobreza, diferentes níveis de escolaridade, 

vê que o sofrimento das mulheres é incomensurável (Knudsen, 2010, p. 162).

Em segundo lugar, porque essa desigualdade e a hierarquia de gênero são culturais e histori-

camente construídas, cabendo a nós desconstruí-las. Pensamos em desconstrução não enquanto um 

ataque violento e mortífero a essa lógica, mas enquanto possibilidade de dialogar com ela, de buscar 

compreender as bases que a sustentam e, principalmente, de tentar compreender por que ela se mantém 

até hoje de forma tão forte e restritiva. 

Tendo em vista esses aspectos, a questão que norteará este texto é a seguinte: Por que a violência 

(das mais diversas formas: física, psicológica, moral, etc.) frequentemente caracteriza o encontro entre 

homens e mulheres, sendo a mulher preponderantemente a vítima? 

Indo ao encontro de possíveis respostas a esse questionamento, procuraremos discutir a cons-

trução histórica do lugar da mulher na sociedade, em articulação com a concepção de constituição 

subjetiva de Laplanche (1987). Inicialmente, resgataremos, em linhas gerais, a história da construção 

do lugar da mulher em nossa sociedade.

A diferença sexual no Ocidente é apresentada a partir de dois diferentes paradigmas forjados 

da Antiguidade até a Modernidade. O primeiro paradigma, esboçado por Aristóteles e, posteriormente, 

desenvolvido por Galeno, enunciava a existência do sexo único. Pensamento esse que se estendeu até o 

século XVIII. O segundo, constitutivo da modernidade, foi formulado ao longo do século XVIII, pautado 

pela diferença entre os sexos (Birman, 2006).

O que caracterizava o modelo do sexo único era a suposição de que os órgãos presentes em cada 

um dos sexos eram correspondentes aos que existiam no outro, com a diferença que a genitália mascu-

lina era externa e a feminina era interna, uma diferença eminentemente espacial e posicional. Segundo 

Birman (2006), esse modelo era, sobretudo, hierárquico, pois essa diferença era postulada como algo que 

indicava uma superioridade masculina, em função de a genitália masculina estar localizada no espaço 

exterior, da luminosidade, enquanto a feminina estaria imersa na obscuridade do espaço interior do 

corpo. O autor destaca que a oposição grega entre luz e sombra, de origem platônica, fundamentaria 

essa hierarquia entre os sexos, tendo em vista suas relações com a perfeição e a verdade. 

Apesar das dissecções anatômicas serem comuns, esse modelo hierárquico do sexo único domi-

nava o imaginário social e, inclusive, os livros de anatomia apresentavam o corpo masculino, ideal 

de perfeição. Foi somente com o estabelecimento do paradigma da diferença sexual, rompendo com 

o paradigma do sexo único, que uma anatomia diferencial e comparada começou a aparecer nos atlas 
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anatômicos a partir do século XVIII (Birman, 2006). Segundo Birman (2006), o discurso iluminista, 

que culminou na Revolução Francesa, enunciando a igualdade dos direitos dos cidadãos, não poderia se 

aliar a um paradigma hierárquico, pautado pelo sexo único. Isso criou um impasse: como aliar a manu-

tenção da hierarquia entre os sexos com o discurso da igualdade de direitos? A saída encontrada foi a 

naturalização da diferença sexual. 

Segundo Martins (2004), a mulher e a sua sexualidade foram objeto de uma vasta produção 

discursiva entre os séculos XVIII e XIX. Isso, segundo a autora, revela a preocupação dos cientistas e 

dos homens cultos da época em entender a natureza da mulher, como forma de incrementar e conso-

lidar suas determinações acerca dos lugares e papéis que lhe caberia. A autora alerta que, embora o 

interesse pela mulher e sua diferença sexual crescesse e chamasse a atenção dos homens letrados em 

geral, os médicos desempenharam um papel de destaque nessa refl exão. 

Na época, inúmeras publicações médicas sobre o corpo feminino, que procuravam explicar a 

singularidade de sua anatomia e fi siologia, podiam ser encontradas. Tais publicações indicavam que 

a conformação anatomofi siológica do corpo feminino destinava as mulheres para a maternidade, pois 

teriam um menor desenvolvimento das faculdades intelectuais (Birman, 2001). O homem e a mulher 

teriam naturezas biológicas diferentes, das quais derivariam características morais também diversas, 

sendo as características biológicas do homem superiores as da mulher e, consequentemente, suas carac-

terísticas morais também seriam superiores, o que justifi caria a hierarquia. 

Isso refl ete claramente o movimento de naturalização da diferença sexual, o que, nesse período, 

signifi cava a naturalização da superioridade masculina, ou seja, a naturalização de uma ideologia social. 

Para os cientistas dessa época, representados em sua esmagadora maioria pelo sexo masculino, dentre 

os quais se destaca Pierre Roussel e o seu famoso tratado Du Système  Physique et Moral de la Femme, 

publicado em 1775, a mulher tinha um papel social e uma função moral bem defi nidos devido à orga-

nização de sua natureza. 

Esse discurso supostamente voltado para o conhecimento do corpo feminino tinha como base a 

sua depreciação, uma vez que postulava sua fragilidade e imperfeição em relação ao corpo dos homens. 

É interessante notar que era a partir de um suposto conhecimento sobre o corpo da mulher, enunciado 

por homens, que se acreditava ser possível determinar o papel da mulher na sociedade. Dessa forma, 

Martins (2004) salienta o papel dos médicos para a constituição de um discurso científi co voltado para 

as diferenças sexuais com a fi nalidade de naturalizá-las, demarcando assim uma hierarquia de gênero 

fundamentada pela ciência. 

Os aspectos citados evidenciam como a naturalização de sistemas normativos de sexo-gênero 

foram historicamente construídos. Em tais sistemas, as únicas possibilidades de gênero reconhecidas 

são o masculino e o feminino, sendo a relação entre eles caracterizada pela supremacia do primeiro. 

Isso coloca em evidência o caráter histórico do pensamento misógino patriarcalista.  

O enigma em relação ao outro, em relação à mulher, seu corpo e sua sexualidade levou os homens 

à produção de um suposto conhecimento de caráter absolutista e segregador, que garantia uma ilusão de 

domínio, de controle sobre esse outro “estranho”, sobre esse outro que os confrontava constantemente 
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com a diferença. Surge então a questão: O que os homens buscam controlar, dominar através do poder 

e da violência exercidos sobre as mulheres? 

Acreditamos que várias respostas são possíveis a essa questão, mas vamos propor uma possibi-

lidade de respondê-la a partir das proposições de Laplanche acerca da constituição subjetiva, uma vez 

que consideramos que a noção de gênero está intrinsecamente relacionada a noção de sujeito. 

Na perspectiva laplancheana, a constituição subjetiva tem uma base alteritária. Laplanche 

(1987) propõe a ocorrência de uma sedução inevitável da criança pelo adulto, alicerçada na sexualidade 

inconsciente deste último. Isso condena o adulto a transmitir mensagens sexuais que se apresentam à 

criança como invariavelmente enigmáticas e potencialmente traumáticas. Estas mensagens ultrapassam 

as capacidades de domínio da criança invadida pela sexualidade inconsciente do adulto, o que constitui 

o fundamento de uma situação de passividade originária. 

Assim, a noção de sedução aparece como elemento fundamental nesta teoria e, através dela, 

Laplanche (1987) afi rma a prioridade do outro na gênese e no funcionamento psíquico. O adulto sedutor 

impõe sua sexualidade inconsciente, mas, ao mesmo tempo, oferece os recursos necessários para um 

trabalho de tradução. Tal trabalho é o próprio processo de constituição do psiquismo e institui uma 

dimensão de alteridade em torno da qual toda a sexualidade inconsciente irá se organizar. 

Nesse contexto, o autor dá destaque aos mecanismos passivos de identifi cação que caracteri-

zariam a sedução originária da criança pelo adulto e que constituem o alicerce do processo tradutivo. 

Dentre eles, destacamos a designação de gênero pelo outro. Cabe ressaltar que o processo de desig-

nação de gênero não ocorre de forma unívoca, mas, ao contrário, acontece permeado por ambiguidades 

e paradoxos próprios a dimensão inconsciente da sexualidade. 

Laplanche (2003) vai pensar esse processo em termos de identifi cação por, diferentemente da 

identifi cação a. Nesta perspectiva, os primeiros processos de identifi cação são passivos, constituídos 

por elementos vindos do outro. Como destacam Ribeiro e Belo (2016), tal mudança no vetor da identi-

fi cação denota uma passividade radical da criança frente à designação inicial do gênero pelos adultos. 

A designação de gênero possui assim um caráter tradutivo, mas não podemos desconsiderar seu efeito 

perturbador e fragmentador, uma vez que é atravessada pela sexualidade inconsciente do adulto. 

Esse caráter perturbador e fragmentador da designação de gênero pode ser pensado em articulação 

à ideia proposta por Laplanche (1987) de que, em relação a certas mensagens, o sujeito permanecerá na 

posição de passividade radical, em função do outro não oferecer recursos para sua tradução. Portanto, 

a especifi cidade das mensagens enviadas pelo outro e a precariedade dos recursos tradutivos que ele 

oferece – e que irão constituir o espaço egoico – são indissociáveis. Isso evidencia o aspecto traumático, 

disruptivo de algumas mensagens (Cardoso, 2002). Desse modo, o ego não poderá integrá-las em seu 

território ou recalcar tais mensagens, que passam a ter um efeito ameaçador, antinarcísico. Nesses 

casos, estamos diante de uma alteridade interna apassivadora e violenta. 

A reversão da passividade em atividade é uma das principais defesas convocadas diante de 

elementos traumáticos. Submetido a um domínio interno, passivo diante do sexual disruptivo, o eu 

busca como forma de defesa precária e desesperada apassivar, dominar o objeto externo. Trata-se de uma 
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situação em que a busca do domínio do outro externo surge como precário e limitado recurso defensivo 

contra a ameaça de desestruturação narcísica que os elementos traumáticos engendram (Cardoso, 2010). 

Através do domínio do objeto externo, o eu sai da posição de passividade, tornando-se supostamente 

ativo, porém, permanece submetido aos imperativos do sexual disruptivo. 

Assim, uma das possibilidades de responder à questão proposta anteriormente – O que os homens 

buscam controlar, dominar através do poder exercido sobre as mulheres? – pode estar relacionada à 

busca pelo domínio, pelo controle do sexual disruptivo aportado pela designação de gênero, que os 

ameaça de dentro, que ameaça seu narcisismo, seus contornos identifi catórios. Nesse sentido, Laplanche 

destaca: “Penso que a agressividade dirigida para fora, a agressividade diante do outro, é uma reação à 

agressividade contra si mesmo, isto é, justamente a agressividade da sexualidade que não se consegue 

dominar” (Laplanche, 2004, p. 194). 

Dessa forma, acreditamos que o modo violento e apassivador de muitos homens se relacionarem 

com as mulheres, a busca por dominá-las, seria um recurso de contrainvestimento das excitações do mundo 

interno. Podemos pensar que é contra o sexual disruptivo, contra o caráter perturbador e fragmentador 

da designação de gênero que os homens se defendem através da violência dirigida às mulheres. Neste 

contexto, o encontro com o outro, com a diferença, com o que não está integrado aos limites do eu, 

remete diretamente ao sexual diruptivo que ameaça de dentro, o qual o sujeito não consegue dominar. 

Como indicamos, essa reversão da passividade diante do objeto interno em atividade diante do 

objeto externo constitui-se em uma defesa arcaica e violenta contra a ameaça narcísica que o ataque do 

outro interno representa. Estamos diante de uma defesa de caráter radical – comandada pela compulsão 

à repetição – que luta contra a intromissão do outro no psiquismo (Cardoso, 2002).  Dessa forma, o 

sujeito fi ca aprisionado a esse circuito, pois o ataque ao outro externo terá que sempre ser reiterado, 

uma vez que não possibilita encaminhamentos diferentes para o sexual disruptivo, somente a repetição 

da relação de ataque e defesa estabelecida no âmbito interno. Portanto, o ataque ao outro externo não 

protege do ataque do outro interno; ao contrário, ele cristaliza tal forma de relação.

Essa tentativa dos homens de dominar o sexual que os ataca de dentro, através do poder, da 

violência dirigida contra as mulheres está diretamente articulada às construções histórico-sociais que 

situam a diferença de gêneros de forma hierárquica, unívoca e natural. É preciso atentar que a forma 

de construir respostas ao sexual, transmitido pelo outro, vai na direção das facilitações sociais. Como 

procuramos demonstrar anteriormente, ao longo da história foi designado à mulher o lugar do estranho, 

do ameaçador, do que precisa ser dominado. Estamos diante de uma construção histórica e social que 

facilita que a mulher seja utilizada como objeto de contrainvestimento do sexual disruptivo. Atualmente, 

outros gêneros também têm sido identifi cados a esse lugar “do estranho”, do disruptivo da sexualidade, 

como os homossexuais, os transexuais, etc. 

Cabe destacar que os homens são responsáveis pela violência dirigida às mulheres, mas isso não 

indica uma autonomia plena. Como procuramos mostrar, suas repostas nos direcionam para a prioridade 

do outro, para a relação estabelecida com o outro interno e para as facilitações sociais que reproduzem 

determinadas traduções. Tendo isso em vista, é fundamental que se possa construir outras formas de 
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responder a um objeto interno apassivador que não através da reversão da passividade em atividade, 

que não através do apassivamento do outro, perpetuando assim uma lógica violenta e dessubjetivante. 

A construção de outras formas de tradução do sexual disruptivo, bem como alternativas que se 

desloquem dessa polarização ativo/ passivo, opressor/ oprimido, agressor/ vítima é de grande impor-

tância para que homens e mulheres possam vivenciar sua sexualidade de forma mais amorosa e criativa. 

Segundo Butler (2003), as identifi cações de gênero devem ser tratadas como mensagens que podem ter 

infi nitas possibilidades de tradução e retradução, embora as facilitações sociais acabem por limitá-las 

signifi cativamente. 

A partir dos aspectos desenvolvidos acreditamos ter evidenciado a base alteritária que as identi-

fi cações de gênero possuem e, consequentemente, a base alteritária das relações entre os gêneros. Butler 

(2003) nos alerta que não somos o gênero, e sim performamos o gênero. Nossas performances de gênero 

estão alicerçadas em nossas relações com o outro, nos arranjos pulsionais que elas nos possibilitaram 

engendrar. Portanto, a identidade de gênero não é dada pela anatomia e não tem nada de natural. A 

sexualidade se constitui em nós por meio de nossas relações com o outro, das histórias que partilhamos, 

das experiências que vivenciamos, uma vez que não há nada que a ligue a qualquer ditame da natureza.

Reconhecer que as construções de cada um, no que se refere ao gênero, são resultado de articu-

lações contingentes sem nenhum controle possível, modifi ca por completo nosso olhar sobre as questões 

de gênero. Isso nos ajuda a compreender, como aponta Arán (2009), as diversas formas de identifi cação 

e de subjetivação possíveis no vasto campo que as possibilidades de gênero comportam. Em outras 

palavras, nos ajuda a acolher e reconhecer outras confi gurações de gênero, reconhecer outras formas 

de subjetivação da sexualidade que não apenas o binarismo hierarquizado historicamente instituído. 

Só assim acreditamos ser possível construir possibilidades de encontro com o outro menos violentas, 

menos limitadas e menos limitantes. Para, assim, construir possibilidades de gênero que, ao invés de 

determinar como devemos ser, reconheçam quem nós somos. 

Por fi m, sabemos que se defrontar com o que há de estranho em si mesmo, e no outro, implica em 

um abalo nos limites do eu, em uma convocação a fazer trabalhar nosso narcisismo. Mas não podemos 

esquecer que nosso narcisismo só se fortalece a partir da relação com o outro, a partir da diferença 

do outro e que, ao tentar excluí-la, estamos excluindo também parte de nós mesmos, empobrecendo e 

limitando nossas próprias possibilidades de existência. 
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RESUMO

Este estudo busca compreender a relação entre o parto e o feminino em nossa cultura. 

Nesse artigo aborda-se brevemente o percurso de evolução sócio-histórica dos modelos 

assistenciais ao parto desde o acompanhamento das parteiras, a revolução tecnocrática com 

a medicalização e institucionalização do parto e o surgimento do movimento denominado 

Humanização do Parto e Nascimento que visa resgatar o protagonismo da mulher na cena do 

parto. A proposta é utilizar o arcabouço teórico psicanalítico para analisar a relação entre o 

feminino e o modelo de parturição predominante na atualidade, com objetivo de lançar luz na 

maneira como a sexualidade da mulher e sua vivência no contexto do nascimento são tratadas 

em nossa cultura.

Palavras-chave: maternidade, violência contra a mulher, sexualidade, inconsciente.
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A primeira parte desse trabalho apresenta, de forma breve, o percurso histórico-cultural que 

culminou no modelo atual de vivência do parto. Nesse contexto, questiona-se a permanência de proce-

dimentos obstétricos que não tem comprovação científi ca, mas que continuam sendo praticados roti-

neiramente. Além disso, questionam-se os casos de violência institucional vivida pelas mulheres nas 

maternidades públicas e privadas do Brasil como uma realidade comum e banalizada.

A segunda parte pretende realizar uma refl exão psicanalítica sobre a relação entre o parto e a 

sexualidade feminina. Em que sentido a psicanálise pode responder ao modo como o parto é conduzido 

atualmente? No cenário atual, o parto é realizado predominantemente em um ambiente hospitalar. O 

processo sócio-histórico que levou a tal confi guração apresenta quais apoios e ressonâncias do ponto de 

vista pulsional? Quais fantasias inconscientes são mobilizadas pela experiência do parto? Qual o papel 

das defesas atreladas às identidades de gênero nesta experiência?

A psicanálise é apresentada como uma teoria de gênero, pois, desde os textos freudianos, há uma 

preocupação em explicar como a criança se torna um menino ou uma menina e quais os determinantes 

psíquicos nessa constituição. Nessa segunda parte do trabalho são abordadas as noções de masculini-

dade e feminilidade pela psicanálise que se baseia na divisão binarista da sexualidade e no pressuposto 

da heterossexualidade compulsória.  

Conclui-se que o parto e o nascimento são eventos que envolvem questões sexuais e incons-

cientes. Essas questões serão apresentadas de forma inicial, sem a pretensão de ser conclusivo, pois se 

trata de um tema amplo que merece a contribuição de outras áreas do conhecimento como a antropo-

logia e a sociologia.

EVOLUÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA DO PARTO E NASCIMENTO: 
MODELOS TECNOCRÁTICO E HUMANIZADO

O parto e nascimento nem sempre pertenceram ao contexto institucional hospitalar. Até o século 

XVIII, a cena do parto era constituída por familiares, amigas e vizinhas que auxiliavam a mulher nesse 

momento. Normalmente, ela era acompanhada por uma parteira que adquiria experiência auxiliando 

outras mulheres de sua comunidade na hora de parir. A prática das parteiras baseava-se na concepção 

do nascimento como um processo normal e natural que exigia poucas intervenções dos espectadores. 

A partir do século XX, ocorre a patologização da gravidez e do parto requerendo intervenções 

médicas para prevenir possíveis gravidades maternas e fetais. A medicina incorporou a prática do parto 

como uma de suas atribuições a denominando arte obstétrica nos séculos XVII e XVIII primeiramente 

na Europa e, posteriormente, no Brasil (1808). Essa mudança cultural trouxe consequências para a forma 
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de se vivenciar a gravidez e o parto sendo estabelecidas práticas médicas que foram sendo aprimoradas 

ao longo do tempo. Entre essas práticas, que permanecem sendo utilizadas até hoje, pode-se citar o 

uso de episiotomia; de amniotomia (o rompimento artifi cial da bolsa aminiótica); de enema (lavagem 

intestinal); de exames de toque frequentes e de posição de litotomia para parir. A história do parto, ao 

que parece, pode ser articulada a um desejo de controle do corpo da mulher. Metáfora disso é a posição 

da talha litotômica, que possibilita melhor acesso do obstetra ao canal de parto, mas restringe os movi-

mentos da mulher e difi culta a “descida” do bebê.

A prática de episiotomia, por exemplo, surgiu no século XVIII pelo obstetra irlandês Sir Fiel-

ding Ould. Ela corresponde à incisão oblíqua do períneo para “facilitar” a expulsão do bebê. A siste-

matização da episiotomia ocorreu no século XX com a evolução da anestesia. Em 1920, foi lançado um 

tratado (The Proplylactic Fórceps Operation) em que se recomendava a episiotomia rotineira e o fórceps 

de alívio a todas as primíparas. 

A fi nalidade da episiotomia, de acordo com os postulados de DeLee, seria reduzir a probabili-

dade de lacerações perineais graves, enquanto a associação com o fórceps minimizaria o risco de 

trauma fetal, prevenindo hipóxia. Esse pressuposto passou a ser aceito como verdade incontes-

tável e transcrito em diversos tratados de Obstetrícia em todo o mundo, embora não existissem 

evidências científi cas confi áveis de sua efetividade e segurança. (Amorim & Katz, 2008, p. 48).

Na década de 50, a prática da episiotomia aumentou consideravelmente, pois ela possibilitava 

reduzir o tempo do período expulsivo e permitia ao médico atender rapidamente grande número de 

partos hospitalares, às vezes de forma simultânea.

A recomendação da Organização Mundial da Saúde não é proibir a episiotomia, mas restringir o 

seu uso estabelecendo uma taxa de 10% dos casos. Outros estudos recomendam que essa prática seja 

abolida por não haver comprovação científi ca de sua efi cácia e poder trazer lacerações graves de períneo 

com possibilidade de comprometimento da função anal, além da dor e chance de infecção. 

A criação do fórceps também foi uma invenção masculina. Na Inglaterra, do fi nal do século XVI, 

Peter Chamberlen inventou o primeiro fórceps para facilitar a retirada do bebê se tornando importante 

ferramenta na “realização” dos partos. 

No cenário atual, o parto é realizado predominantemente em um ambiente hospitalar.  Nesse 

cenário, normalmente, a mulher é colocada em uma posição passiva, num ambiente com pouca privacidade 

e assistida com rotinas rígidas, mecanizadas e impostas pela equipe. Além das práticas citadas acima, 

são comuns rotinas como a indução por ocitocina sintética, o clampeamento imediato do cordão umbi-

lical, a separação mãe e bebê logo após o parto e a proibição de ingerir líquidos e alimentos durante o 

trabalho de parto. Nem sempre a analgesia é disponibilizada para todas as pacientes. Além disso, ainda 

é comum não informar às parturientes sobre os procedimentos a serem realizados gerando insegurança 

e desconfi ança no ambiente hospitalar. Portanto, o parto se tornou um evento medicalizado, hospita-

lizado e um ato cirúrgico. Esse é o modelo tecnocrático que teve o objetivo de reduzir as mortalidades 

maternas e fetais se valendo da tecnologia para justifi car a prática de vários procedimentos médicos.
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Tornquist (2002), citando Simone Diniz, argumenta que o tratamento dispensado às mulheres 

brasileiras no momento do parto pode ser considerado humilhante, com abuso de intervenções cirúr-

gicas, desrespeito aos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres e violação aos direitos humanos. 

Pode-se enquadrar esse contexto em uma violência de gênero.

Diversos estudos tratam dos maus tratos vividos por pacientes dentro da perspectiva de uma 

violência institucional. Com relação à violência em maternidades, dois estudos merecem destaque. O 

primeiro é uma pesquisa com 2.365 mulheres de todas as classes sociais em todo Brasil, que investigou 

os maus tratos ou desrespeitos sofridos pelas mulheres na hora do parto ou pré-natal (Venturini, Aguiar, 

& Hotimsky, 2011). Dentre os tipos de violências listadas pelas mulheres na hora do parto estão: exames 

de toque de forma dolorosa, recusa de medicação para alívio da dor, falta de informações dos procedi-

mentos, recusa de atendimento, xingamentos e humilhações. 

A psicóloga Janaína Aguiar (2010) também investigou a violência institucional em maternidades como 

uma violência de gênero pautada por signifi cados culturais estereotipados de desvalorização e submissão da 

mulher. Essa violência encontra um terreno fértil no cenário da crise de confi ança na medicina tecnológica 

contemporânea com a fragilização dos vínculos entre profi ssionais e pacientes. De acordo com ela,

Estes maus tratos vividos pelas pacientes, na maioria das vezes, segundo alguns autores, encon-

tram-se relacionados a práticas discriminatórias por parte dos profi ssionais, quanto a gênero, 

entrelaçados com discriminação de classe social e etnia, subjacentes à permanência de uma 

ideologia que naturaliza a condição social de reprodutora da mulher como seu destino biológico, 

e marca uma inferioridade física e moral da mulher que permite que seu corpo e sua sexuali-

dade sejam objetos de controle da sociedade através da prática médica (Giffi n, 1999). (Aguiar, 

2010, pp. 4-5).

Esses estudos apontam para a precariedade do sistema de saúde, falta de qualifi cação profi s-

sional dos trabalhadores e impunidade. Além disso, denunciam uma prática discriminatória relacionada 

ao gênero, classe social e etnia.

Em contrapartida a esse cenário, surgiu um movimento social pela Humanização do Parto e 

Nascimento no Brasil no fi nal dos anos 1980. Ele defende que a gestação e o parto são eventos fi sio-

lógicos perfeitos e incentiva maior protagonismo da mulher na vivência deles. Esse movimento propõe 

uma mudança no modelo de atendimento com base na proposta da Organização Mundial de Saúde e 

tem como principais ideias incentivar o parto vaginal, o alojamento conjunto, a presença do acompa-

nhante e o aleitamento materno no pós-parto imediato. Algumas conquistas já foram implementadas 

como a portaria nº 569/2000 que institui o programa de humanização no pré-natal e nascimento e a 

RDC 36/2008 da ANVISA que estabelece padrões de assistência obstétrica e neonatal fundamentados 

na qualifi cação e humanização da atenção. Essa resolução prevê o quarto PPP (pré-parto, parto e pós-

-parto), o alojamento conjunto mãe-bebê, o contato pele-a-pele logo após o nascimento e no cuidado 

canguru. Essas leis garantem à mulher o direito a um acompanhante durante o trabalho de parto, parto 

e pós-parto, restringem o uso da episiotomia, permitem maior liberdade de posição e movimento durante 

o trabalho de parto, ou seja, visam garantir um atendimento digno e de qualidade à mulher. 
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O conjunto de medidas tidas, então, como humanizadoras busca desestimular o parto medica-

lizado, visto como tecnologizado, artifi cial e violento, e incentivar as práticas e intervenções 

biomecânicas no trabalho de parto, consideradas como mais adequadas à fi siologia do parto e, 

portanto, menos agressivas e mais naturais.  (Tornquist, 2002, p. 484).

A antropóloga americana Robbie Davis-Floyd (2000, p. 5) afi rma que a falta de comprovação cien-

tífi ca dos procedimentos obstétricos tem sido demonstrada nos últimos vinte anos, mas, mesmo assim, 

continuam sendo praticados. De acordo com ela, isso se justifi ca porque têm uma função cultural e não 

médica. Mas qual seria essa função cultural? Isso está relacionado à regulação da sexualidade feminina?

A ideologia subjacente ao modelo de humanização do parto e nascimento deriva dos anos 60. 

A humanização coloca-se contra a cultura considerando que o modelo de vida moderno afastou as 

mulheres do respeito aos processos biofi siológicos que são mais simples e sadios em comparação ao 

modelo tecnocrático de atenção ao parto que o enquadra em um processo complexo e patológico. Nesse 

sentido, é um movimento que luta por uma maior autonomia da mulher na vivência do parto dando-lhe 

espaço para a apropriação do próprio corpo.

Mas criar um ambiente acolhedor, com iluminação baixa, música suave garantem um parto mais 

humano? Seria possível o ser humano se abster de sua condição cultural ou esse é um aspecto de sua 

condição da qual é impossível escapar? O uso que fazemos do corpo também faz parte de uma cons-

trução social. Esse modelo de humanização do parto se torna um modelo idealizado de parir que nem 

sempre é alcançado pelas mulheres. Embora a humanização do parto veicule um ideário de respeito à 

mulher e sua singularidade, dependendo da forma como for conduzido, pode tornar-se novamente um 

discurso de poder e regulação do feminino. 

Quando se escuta o relato das mulheres com relação a sua experiência no parto e nascimento 

de seu fi lho, é comum ocorrerem relatos carregados de abusos e excesso de intervenções, mas que são 

amenizados pelas próprias mulheres como práticas naturais, não sendo identifi cadas como violências. A 

violência que permeia as relações de maneira naturalizada evidencia a desigualdade de poderes. Muitas 

mulheres não se reconhecem como sujeito de direitos e, por isso, não avaliam se devem aceitar ou 

recusar tal intervenção. Isso se deve ao lugar simbolicamente construído para a mulher na posição de 

submissão, passividade, masoquismo, desvalorização e destinada à reprodução biológica. Mas por que 

isso acontece? É com base no referencial psicanalítico que se pretende responder. 

O FEMININO E O PARTO SOB O ENFOQUE PSICANALÍTICO

Laplanche e Pontalis (1992, p. 273) pedem prudência ao se trabalhar as noções de feminilidade 

e masculinidade na psicanálise. Existem os conceitos que se baseiam na diferença anatômica e nos 

caracteres sexuais primários e secundários para distinguir homens e mulheres. O sentido psicossexual 

é mais complexo. Freud (1905/1996b) considera que a oposição masculino-feminino não está presente 

desde o início na criança. Ele se preocupou em explicar o desenvolvimento da masculinidade e da femi-

nilidade e se apoiou, em parte, no substrato biológico. Freud tinha consciência da difi culdade em se 

defi nir masculino e feminino:
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Essa observação mostra que, no que concerne ao ser humano, a masculinidade ou a feminili-

dade puras não são encontradas nem num sentido psicológico nem no biológico. Cada pessoa 

exibe, ao contrário, uma mescla de seus caracteres sexuais biológicos com os traços biológicos 

do sexo oposto, e ainda uma conjugação de atividade e passividade, tanto no caso de esses 

traços psíquicos de caráter dependerem dos biológicos quanto no caso de independerem deles. 

(Freud, 1905/1996b, p. 208).

Freud (1930/1996a) considera que o ser humano tem uma disposição bissexual. A referência ao 

masculino como relacionado à atividade e o feminino, à passividade, é uma das tentativas em distingui-

-los. No entanto, ele prioriza as identifi cações masculinas na sua obra deixando as mulheres e a femi-

nilidade com um papel secundário. A masculinidade seria o modo natural e original da identidade de 

gênero para ambos os sexos. O primado do falo corresponde a um dos pilares da teoria freudiana e tem 

como consequência o “apagamento” da alteridade, no sentido em que todos os sujeitos são reduzidos 

à questão da presença/ausência do pênis. “É bem esse movimento resolutivo da lógica fálica: apagar a 

alteridade, reduzir tudo à fi gura do mesmo, quer o tenhamos ou não. Uma lógica como esta nunca intro-

duziu à diferença entre os sexos, mas apenas a um sexo que faz a diferença.” (André, 1996, p. 62). Com 

o conceito de complexo de Édipo, Freud apresenta uma construção do feminino e masculino a partir da 

percepção das diferenças anatômicas e do processo de identifi cação com os pais.

As feministas apresentam vários questionamentos aos postulados freudianos como a inveja 

do pênis, o complexo de castração e o sentimento de inferioridade. De acordo com elas, a psicanálise 

contribuiu para manter a opressão sexual e a desqualifi cação do feminino. Além disso, Freud não ques-

tiona o binarismo masculino-feminino e reproduz essa dicotomia em sua obra. Ele considera a heteros-

sexualidade compulsória como um pressuposto.

O uso de gênero pelas feministas rejeita as explicações biológicas e indica as construções sociais 

como as determinantes do comportamento e da personalidade. Segundo Porchat (2014), a divisão 

binarista da sexualidade (feminino e masculino) é o resultado de um processo histórico. A diferença 

anatômica entre os sexos é interpretada de acordo com o contexto cultural.  Nesse sentido o corpo é 

uma construção social e é pura ilusão considerar a concepção de homem e de mulher como substâncias 

permanentes. De acordo com Butler (2003), as normas de gênero têm o objetivo de criar uma coerência 

entre sexo, gênero e desejo sendo que não há essa coerência já predeterminada. O corpo é visto por um 

discurso médico, científi co, que se diz verdadeiro.

É o que Foucault chama de “sociedade disciplinar” em que se produziram discursos de poder 

que repercutiram na sexualidade das mulheres, das crianças, controle do comportamento procriativo e a 

demarcação das perversões sexuais como patologias. Essas estratégias de poder centrados no controle da 

sexualidade surgiram no século XVIII. A sexualidade é circunscrita à família conjugal sendo absorvida na 

função de reproduzir. O puritanismo moderno impôs a interdição, inexistência e mutismo da sexualidade. 

Esse ordenamento é fundamental para o desenvolvimento do capitalismo de modo a concentrar a força 

humana no trabalho e tirá-la do domínio dos prazeres. 
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A sexualidade é um nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à realidade subterrânea 

que se apreende com difi culdade, mas à grande rede da superfície em que a estimulação dos 

corpos, a intensifi cação dos prazeres, a incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o 

reforço dos controles e das resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes 

estratégias de saber e de poder. (Foucault, 1985, p. 100).

Laplanche (1988) também questiona a visão binarista da sexualidade. De acordo com ele, a sexuali-

dade tem uma diversifi cação com matizes múltiplos que não podem se restringir a dois sexos. Ele considera 

a sexualidade infantil como a grande descoberta freudiana que a caracterizou como perversa poliforma. A 

pulsão sexual encontra seus primeiros objetos apoiada nas funções corporais necessárias à conservação da 

vida para, posteriormente, se separar e ter uma atuação autônoma. Essa sexualidade não é inata e não está 

ligada a qualquer zona erógena no início. Ela é o recalcado por excelência e o conteúdo do inconsciente. 

Para Laplanche, o fato de Freud ter defi nido a sexualidade como originada da hereditariedade e segundo 

as quatro dimensões (fonte, alvo, objeto e força) representa uma negação da sexualidade infantil. Para 

ele a pulsão sexual não indica nenhum caminho, ela é uma deriva (Laplanche, 1997).

Não basta dizer (e nada o subentende nesses termos) “não-vagina” para dizer “pênis” ou “não-

-mulher” para dizer “homem”. E nada impede, nesse nível anatômico que se imagine um terceiro 

ou um enésimo tipo de ser humano, um terceiro ou um enésimo gênero marcado por um terceiro 

ou enésimo tipo de órgão. (Laplanche, 1988, p. 44).

A Teoria da Sedução Generalizada, sustentada por Laplanche (1992), pressupõe uma forma de 

investimento libidinal na criança que se caracteriza por um ser passivo e em formação. Nesse encontro 

desigual entre o adulto já formado e a criança, como um ser em constituição, ocorre a sedução. Trata-

-se de uma sedução necessária para inscrever o sujeito no campo da sexualidade e do inconsciente.

Um dos grandes méritos de Freud foi retirar a sexualidade humana do território do instintual e 

conduzi-la para a ordem do pulsional. A sexualidade humana não é organizada pela dicotomia masculino/

feminino e não possui como único objetivo a reprodução da espécie. Como já foi falado, o polimorfi smo é 

a característica principal da sexualidade infantil que se constitui por múltiplas zonas erógenas e por múlti-

plos objetos investidos. Jacques André (1996) ao analisar o amor heterossexual considera que seu núcleo 

tem uma relação íntima com a feminilidade, como a própria qualidade da alteridade, no sentido em que 

o feminino é o recalcado por excelência. Para o autor, a sedução adulta “inocula” a feminilidade precoce 

obrigando a criança a uma posição passiva e seduzida, ou seja, ocorre uma intrusão da sexualidade adulta 

inconsciente que conduz a criança a essa posição constitutiva de sua psicossexualidade. Nesse sentido, 

Jacques André defende a tese de uma feminilidade constitutiva da vida psíquica e do inconsciente. 

O momento inaugural da vida psicossexual situa-se, em relação ao infans, em uma dupla alteridade: 

a do adulto e a do inconsciente no adulto. Se, nesse “encontro”, trata-se menos de relação que 

de sedução, é porque a criança, dada a sua prematuridade, vê suas capacidades de compreensão 

e elaboração ultrapassadas pelo que lhe é assim “injetado”. A vida psicossexual não começa pelo 

“eu introjeto”, nem tampouco por “eu me alimento e aproveito isso para sugar”, mas por um 
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ele implanta ele intromete; e sem saber o que faz. A criança é tomada pela tormenta do sexual 

muito além do que sua “resposta” auto-erótica lhe permite aplacar. A criança é penetrada por 

efração. (André, 1996, p. 98)

No caso da menina, valoriza-se sua identifi cação com a passividade na construção de seu papel 

social. No entanto, o menino deve se identifi car com o polo ativo, com a dominação, e deve se defender 

de sua condição primária como ser passivo e seduzido. É nessa problemática da passividade originária 

que se encontram explicações para a violência sofrida pelas mulheres no contexto do parto. O excesso 

de controle sobre o corpo da mulher e os maus tratos dirigidos a ela são construções defensivas rela-

cionadas à feminilidade primitiva inerente à constituição psíquica do ser humano. A mulher é alvo de 

fantasias projetivas de passividade. Nesse sentido, a repetição de práticas obstétricas sem comprovação 

científi ca se justifi ca como uma forma de controle do sexual e por trazer uma ilusão de organização e 

domínio sobre o parto.

Segundo Iaconelli (2005), a ideia da maternidade como fábrica, a parturiente como máquina 

e o bebê como produto diz respeito a questões inconscientes e a sexualidade.  No hospital existe uma 

rotina de “controle” do parto para causar uma ilusão de organização de um evento que pode ter várias 

vivências por parte da parturiente e seus familiares. “O atendimento ao parto é um dos exemplos mais 

notáveis da forma pela qual se lida com as questões da subjetividade na modernidade, pois nele o espaço 

para elaborações do vivido mostra-se subtraído e evitado” (Iaconelli, 2005, p. 2). A forma asséptica de 

lidar com o parto tem a intenção de evitar a insurgência da ansiedade frente aos conteúdos ligados ao 

erotismo e à morte. Pode-se considerar que a maneira de se tratar o parto em nossa sociedade retrata, 

de forma privilegiada, como a modernidade lida com o corpo, a sexualidade e a morte.

Além disso, as difi culdades com a maternidade são apontadas como um problema da mulher em 

lidar com questões inconscientes de identifi cação com o feminino e do papel de ser mãe. O parto e a 

maternidade não podem ser analisados apenas como um evento cultural. 

O parto ora é visto como episódio de uma certa fatalidade dos procedimentos médicos, ora como 

algo totalmente determinado pelas fantasias inconscientes da parturiente, sem que possamos 

pensá-lo como evento atravessado pela cultura, pelo corpo e pelo inconsciente no que ele tem 

de particular e de simbólico. (Iaconelli, 2005, p. 9)

Então o importante é compreender como essa ideologia moderna de lidar com o nascimento atra-

vessa as subjetividades, as fantasias inconscientes ligadas à sexualidade e à morte. Existe um objetivo 

cultural de excluir a sexualidade da cena do parto, ideal de maternidade pura não sexual, maternidade 

e erotismo como inconciliáveis. O erotismo no parto traz a marca do interdito e de um rompimento com 

os códigos tradutivos que localizam o parto como natureza instintiva.

Além disso, quando Jacques André propõe um retorno às origens da vida psíquica com a femi-

nilidade desempenhando papel fundamental nessa constituição, encontram-se explicações importantes 

para a forma como a cultura lida com a mulher e sua capacidade reprodutiva.
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CONCLUSÃO

A história do parto e nascimento retrata a forma como o corpo da mulher foi sendo objeto de 

disciplina e regulamentações ao longo do tempo. Fica evidente que o parto é um evento multifacetado, 

infl uenciado por questões simbólicas, sexuais e inconscientes. A realidade atual marcada por práticas 

intervencionistas e sem comprovação científi ca são a prova da necessidade cultural em circunscrever 

a sexualidade em determinados contornos. No entanto, essa regulação do sexual existe desde o início 

da humanidade, pois, sendo o ser humano um ser de razão, a faculdade da ordem é pré-requisito para 

apreender o mundo. A necessidade de organizar nossas ações como os objetos e com os outros sujeitos 

é para tornar possível a convivência humana.

Com relação às práticas de violência contra a mulher no parto, conclui-se que a construção da 

subjetividade feminina segundo as ideologias do patriarcado, da subordinação e da inferioridade da 

mulher são a fonte para o círculo da violência. A psicanálise traz uma importante contribuição ao propor 

o conceito de feminilidade originária como constitutiva da psicossexualidade e as práticas defensivas 

como a agressividade dirigida à mulher.

A psicanálise propicia uma compreensão da forma como a modernidade lida com o nascimento 

já que as práticas assistenciais podem ser interpretadas sob o prisma da sexualidade. A maternidade 

construída sob o símbolo da pureza não pode admitir o erotismo na cena do parto.
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RESUMO

A psicanálise desde os seus primórdios vem se preocupando em esclarecer as questões subje-

tivas relativas ao sofrimento humano partindo da sexualidade e produzindo teorias que expliquem tais 

fenômenos. Mas neste percurso acaba por desconsiderar que ocupa um lugar político, e, portanto, tem 

função política, que devido acaba por vezes por simplesmente corroborar com ideologias de dominação 

masculina. O objetivo deste trabalho é pensar neste papel político da psicanálise, apontando algumas 

elaborações teóricas que demarcam e sustentam conceitos relativos àquela ideologia, e que aparecem 

narrados de maneira poeticamente violenta por baltazar em “o remorso de baltazar serapião”, romance 

de valter hugo mãe.

Palavras-chave: psicanálise, política, violência, gênero.
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Les temps sexuels ont changé, les discours 
sur les divans aussi.

(Jacques André, 2013, p. 7)

On ne connaît de société, passé ou présente, 
où les signes du pouvoir en soient dévolus 

aux hommes.

(Jacques André, 2013, p. 27)

Muito se fala em psicanálise, mas pouco se fala quando se trata de política. Não cabe à psicaná-

lise pensar politicamente, ou melhor dizendo, não teria a psicanálise um papel político a desempenhar, 

e/ou que já vem desempenhando, seja na clínica, na universidade ou em qualquer lugar que se disponha 

a ocupar? Alguns psicanalistas diriam enfaticamente que não, considerando que a psicanálise quando 

fala, parte da subjetividade e que seu objeto é o inconsciente ou que o sistema político é relacional e, 

portanto, não é o objeto pretendido, já que se pretende apenas falar de um tal sujeito; outros diriam 

que é bem pretencioso falar sobre psicanálise e política num congresso sobre violências de gênero em 

tempos de golpe; e alguns outros ainda concordariam comigo em questionar o lugar da psicanálise em 

relação à política. Diante das respostas negativas, me pergunto: não seria a subjetividade política, 

politizada, tendo, portanto, a psicanálise, uma função política?

Podemos começar a pensar à partir de afi rmações que nascem na psicanálise na tentativa de 

explicar o seu lugar em relação a sexualidade e ao social, ou à sociedade, e que recusam o aspecto polí-

tico. Como por exemplo quando Jacques André (2013) diz que “A liberação sexual é a confi rmação para-

doxal da constatação psicanalítica de que não existe tratamento social ou político da questão sexual. 

. .” (p. 7)1. Paradoxal certamente, mas não enquanto uma confi rmação de que não existe uma relação 

social e política quando se trata de sexualidade ou para tratar da e/ ou a sexualidade, mas justamente 

porque pensar na sexualidade, nos sexos, nos gêneros e nas violências, seja em psicanálise, direito, 

literatura, ou qualquer área que seja, é partir de um lugar, ideia, ideologia, posicionamento, etc., polí-

tico a priori, mesmo que não se leve em consideração. O que é muito comum. Eu diria que paradoxal 

é a opinião dos psicanalistas sobre o assunto, e então cito novamente Jacques André (2013) que diz 

que “o inconsciente faz resistência, ele é politicamente incorreto” (p. 9)2. Incorreto ou correto, ele – o 

inconsciente – é politicamente, ou seja, político e, portanto, não podemos deixar de dizer que a psica-

1 La « libération sexuelle » est la confi rmation paradoxale du constat psychanalytique qu’il n’y a pas de traitament social ou 
politique de la question sexuelle. . . (André, 2013, p. 7).

2 L’inconscient fait de la résistance, il est politiquement incorrect. (André, 2013, p. 9).
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nálise precisa pensar em seu papel político já que trata do inconsciente sempre que fala, como falamos 

aqui dessas violências.

Respondida esta questão, outra aparece: porque? Porque pensar no lugar político da psicaná-

lise e do psicanalista por consequência? Para pensar sobre isso trago à discussão baltazar serapião ou 

sarga como é mais conhecido, graças a vaca da família assim nomeada, e que deu origem à algumas 

histórias locais sobre os nascimentos na família. O personagem de valter hugo mãe (2010) poetica-

mente descrito no livro o remorso de baltazar serapião ocupa um lugar nas engrenagens sociais do que 

Bourdieu (2012) chama de um sistema de oposições homólogas que sustenta a divisão das coisas e das 

atividades segundo a oposição entre o masculino e o feminino. A todo tempo da narrativa histórica 

tecida por baltazar, a mulher é desenhada a traços fortes que lhe concedem um lugar muito abaixo e 

distante do homem, muito distante e abaixo dele próprio que sabe bem o lugar quase pedagógico que 

deve ocupar em relação à mulher e seus desejos.

a voz das mulheres, perigosa e burra, estava abaixo de mugido e atitude da nossa vaca, a sarga, 

como lhe chamávamos (mãe, 2010, p. 11).

. . . daquele corpo belo, mas condenado que carregavam, para terem de voltar atrás, para se 

prenderem por uma perna à casa que habitavam, afl itas com ciclos de maleitas que lhes eram 

naturais (mãe, 2010, p. 19).

eu recolhia-me aos animais, a sonhar com a minha noiva. arranjado para a receber logo que 

pudesse, casado de igreja, autorizado para a ter só minha e educar à maneira das minhas fanta-

sias, como devia ser, como devia ser pai de família, servido de esposa, a precaver tudo a ter as 

vezes de responsável (mãe, 2010, p. 22).

Pensar única e exclusivamente a partir da perspectiva da subjetividade como fazem alguns 

psicanalistas, desconsiderando a relação com o outro, ou a relação objetal, seria desconsiderar a reali-

dade de que não é do além que vem tais conceitos-ideias proferidos por baltazar ao dizer da mulher, 

do homem, e desse encontro, pois sabemos o quanto homem e mulher são uma construção cultural, 

portanto, social e política. Sendo assim precisa ser transmitida, ensinada aprendida e, constantemente 

como vemos, ratifi cada. E inclusive a este fi m se prestam homem e mulher cada um com suas tarefas 

muito bem estabelecidas.

a minha mãe deixava de falar  comigo e com o adelgundes, porque lhe saíam coisas de mulher 

boca a fora, e barafustar, como fazia, era encher os ouvidos dos homens com ignorâncias peri-

gosas. uma mulher é ser de pouca fala, explicava meu pai, ajeitada nos atributos, procriadora, 

cuidadosa com crianças e calada para não estragar os fi lhos com seus erros. . . . assim fazia 

minha mãe, barafustando dia a dia, mas liberta das intenções de nos educar coisas inúteis ou 

falsas, que fi zessem de nos rapazes menos homens ou simplesmente iludidos com um mundo 

que só as mulheres imaginavam (mãe, 2010, p. 17). 

Poderíamos pensar que tempos se passaram, mudanças aconteceram, lutas, a liberação sexual, 

o feminismo, lei maria da penha, lei do fi minicio, etc., e que dessa forma hoje, a história de baltazar, 
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de uma violência tremenda narrada com docilidade poética não se traduz numa realidade comum.  Mas 

estaríamos sendo inocentes ou até mesmo imprudentes de seguir por este caminho, já que o que vemos 

é sempre a ideologia da dominação masculina ser cada vez mais ratifi cada no seio da cultura de diversas 

maneiras e através de diversos lugares.

O estudo de Bourdieu (2012) mostra que assim como a população é dividida entre homens e 

mulheres, as coisas todas seguem essa mesma lógica, constituindo um sistema de oposições homólogas 

baseado na diferença entre os órgãos genitais: a diferença anatômica entre os sexos serve como justi-

fi cativa natural para a implantação da divisão dos papéis de gênero, de lugar social, comportamento, 

sentimentos, trabalho etc. Conforme o autor:

Assim, a defi nição social do órgão sexual, longe de ser um simples registro de propriedades 

naturais, diretamente expostas à percepção, é produto de uma construção efetuada à custa de 

uma série de escolhas orientadas, ou melhor, através da acentuação de certas diferenças, ou do 

obscurecimento de certas semelhanças. (Bourdieu, 2012, p. 23).

Construção esta alicerçada pela família, instituição/ dispositivo na qual pai e mãe, marido e 

esposa, homem e mulher ocupam seus lugares a fi m de ocuparem por consequência um lugar na socie-

dade. Baltazar nos descreve a todo instante quais os papeis sociais de cada personagem de sua vida, 

o que cabe ao pai, à mãe, a ele enquanto marido, a ermesinda enquanto esposa, ou seja, a cada um 

dos representantes do par limitado binário, homem e mulher na vida em sociedade para que tudo corra 

bem. Bourdieu afi rma que:

É sem dúvida, à família que cabe o papel principal na reprodução da dominação e da visão 

masculinas; é na família que se impõe a experiência precoce da divisão sexual do trabalho e da 

representação legitima dessa divisão, garantida pelo direito e inscrita na linguagem. (2012, p. 

103).

Mas, para além da família, ou para que chegue na família tal ideologia a ser pedagogicamente 

transmitida, outros lugares, dispositivos, instituições cumprem este papel de transmissão.

Se a unidade doméstica é o lugar onde a dominação masculina se manifesta da maneira mais 

indiscutível ou mais visível, o princípio da perpetuação das relações de força material ou simbó-

lica que são exercidas neste contexto se situam essencialmente fora desta unidade, dentro de 

instâncias como a Igreja, a Escola ou o Estado e dentro de suas ações propriamente políticas 

(André, 2013, p. 27)3.

Aproveitando que Jacques André traz novamente a política a cena, acrescento a psicanálise 

como uma dessas instâncias que, a partir de suas ações políticas, insisto eu, de produção teórica, de 

3 Si l’unité domestique est un des lieux où la domination masculine se manifeste de la manière la plus indiscutable et la plus 
visible, le principe de la perpétuation des rapports de force matériels et symboliques qui s’y exercent se situe pour l’essentiel 
hors de cette unité, dans des instances comme l’Église, l’École ou l’État et dans leurs actions proprement politiques. (André, 
2013, p. 27).
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transmissão como os lacanianos e as lacanianas diriam, perpetuam ideologias de dominação masculina, 

que, por consequência, produzem mais violências de gênero. Mas como sustentar uma afi rmação como 

esta? Pensemos na lógica que sustentam a Igreja, a Escola e o Estado neste lugar.

Para Bourdieu (2012), a igreja funciona a partir de uma lógica antifeminista, sustentada por 

um clero apto a condenar atos, atitudes e comportamentos femininos relativos por exemplo à decência; 

assim como reproduzir uma visão desvalorizada da mulher e da feminilidade. Para o autor a Igreja tem 

como alicerce uma moral familiarista regida completamente pela lógica patriarcalista que tem como 

dogma a inferioridade das mulheres. A este respeito baltazar nos conta que:

se meu pai a matasse [a mãe de baltazar] de dores infi nitas e raiva, mataria de razão para que 

purgasse sua alma a pedido do amor, talvez deus a salvasse após longo suplício, para depois a 

devolver à paz e para que meu pai a pudesse reencontrar nas águas do paraíso apagada de todo 

fogo que a consumira, etereamente cicatrizando as feridas, retomando com anos a beleza que 

tivera. no paraíso até a coisas tortas se endireitariam, postas no lugar de origem para serem 

apenas benignas, e regressados à beleza inicial seriam apaixonados para sempre com essa força 

dos principiantes o amor (mãe, 2010, p. 55). 

A escola por sua vez, de acordo com Bourdieu (2012) reproduz as ideologias relativas ao patriar-

calismo através de analogias entre seu sistema próprio de ensino com a relação homem/ mulher no 

sentido binário, ou de pares, ou através de comparações que remetem à conotação sexual desse par. 

Já o estado funciona como dispositivo maior de ratifi cação das prescrições e proscrições do sistema 

do patriarcado, tanto no âmbito privado, como, sobretudo, no âmbito público, através de todas as 

instituições que geri e regulamenta. Nesta perspectiva o Estado reproduz em sua própria estrutura uma 

divisão arquetípica entre os opostos nas fi guras dos ministérios administrativos, representando a mão 

direita paternalista de responsabilidade do homem; e dos ministérios sociais tido como privilégios sob 

responsabilidade das mulheres. Se Bourdieu estabelece tal divisão ao falar de questões de dominação 

masculina, me pergunto que caminho segue um país que tem em todos os ministérios homens brancos, 

ou seja, sem mesmo essa divisão político social destacada aqui.

Falemos enfi m da psicanálise. Coloquei-a juntamente com estas instancias afi rmando que ela a 

sua maneira produz também dominação masculina. Essa crítica sobre o lugar e função da psicanálise, 

não é de todo nova, sabemos que Foucault (1988) já teceu longas páginas sobre isto. Ressalto aqui, 

em minha crítica, o ponto da questão de gênero, das violências de gênero que são reforçadas por certas 

metapsicologias psicanalíticas.

A história da participação da psicanálise nessa lógica de dominação masculina, começa, obvia-

mente pelo início, com Freud (1996e) que já em 1908, no texto Sobre as teorias sexuais das crianças, 

apresenta as primeiras ideias sobre a fantasia de amputação do pênis e atribui a criança a fantasia 

de que homem e mulher seriam iguais em termos de genitalidade, mas algumas o teriam perdidos, as 

mulheres. A mulher passa a ser vista como um indivíduo incompleto, faltante, pensada a partir da 

imagem do homem, só que sem um pedaço, o famoso falo. Como consequência em 1925 Freud (1996c) 
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afi rma que “o desenvolvimento sexual de uma criança avança até determinada fase, na qual o órgão 

genital já assumiu o papel principal. Esse órgão é apenas o masculino, ou, mais corretamente, o pênis; 

o genital feminino permaneceu irrevelado” (p. 194). Não é à toa que Baltazar descreve tantas faltas 

às mulheres, ele diz: “Na cabeça das mulheres muita coisa se incompleta de raciocínio, como se a sua 

inteligência fosse apenas uma reminiscência da inteligência verdadeira. . . assim as mulheres podem 

parecer-se muito conosco, mas não são, deus não o quis” (mãe, 2010, p. 24).

Em 1917 na Conferência XXI: o desenvolvimento da libido e as organizações sexuais, Freud (1996d) 

começa a esboçar o complexo de édipo; em 1923 com A organização genital infantil (Freud, 1996b) o 

complexo de castração é culminado enquanto conceito metapsicológico e inserido no conjunto da teoria 

psicanalítica sobre a sexualidade; em 1924, A dissolução do complexo de édipo (Freud, 1996a), concretiza 

as formulações que determinam uma diferença drástica com que menino e menina, se deparam com a 

sexualidade, complexifi cando a lógica de solução do complexo do lado feminino e localizando a solução 

masculina como o início dos problemas para a menina; até que em 1925, no texto Algumas consequên-

cias psíquicas da distinção anatômica entre os sexos, Freud (1996c) escreve que 

elas [as mulheres] notam o pênis de um irmão ou companheiro de brinquedo, notavelmente 

visível e de grandes proporções, e imediatamente o identifi cam com o correspondente superior 

do seu próprio órgão pequeno e imperceptível; dessa ocasião em diante caem vítimas da inveja 

do pênis (p. 280).

Somente por ser um órgão genital prolongado, para fora, o pênis de uma criança possui grandes 

proporções? A medida aqui não é a métrica a partir da anatomia, ela é atribuída pelo valor de falo que 

tem o pênis do homem, objeto atribuído de poder sobre as mulheres que devem se sentir inferiores de 

acordo com as elaborações freudianas. É incrível a semelhança da mulher que baltazar descreve em sua 

narrativa com a menina/mulher que Freud pinta ao elaborar toda essa metapsicologia sobre a sexualidade 

ao longo de sua obra. Jacques André (2012) afi rmar que “o pênis é uma grandeza constante, desigual-

mente distribuído” (p. 30)4, ou simplesmente não distribuído eu acrescento, dividindo a sexualidade 

entre os gêneros e atrelando as duas coisas em uma relação de quem tem e quem não tem, o pênis, ou 

seja, o poder dado pela posse de um falo.

A teoria/fantasia do primado do falo é um material psicanalítico como qualquer outro, ou seja, 

analisável como o resto. Não é difícil localizá-lo, atrás da afi rmação impetuosa a serviço da 

dominação masculina, uma ordem que não precisa ser defendida a não ser que seja ameaçada 

(André, 2012, p. 32)5.

Essa primazia do falo, urna de poder concedida apenas aos homens de direito, maiores que as 

mulheres, ganha ainda mais força e destaque com Lacan, que inspirado por Freud prossegue na produção 

4 Le pénis est une grandeur constante, inégalement répartie. (André, 2013, p. 30).
5 La théorie-fantasme du primat du phallus est un matériel psychanalytique comme un autre, c’est-à-dire analysable comme le 

reste. Il n’est pas diffi cile de repérer, derrière l’affi rmation bravache au service de la domination masculine, un ordre qu’il ne 
faut défendre que parce qu’il est menacé. (André, 2013, p. 32).
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de conceitos de uma metapsicologia psicanalítica que de maneira semelhante reproduz ideologias de 

dominação masculina. Essa ideia fi ca clara na tentativa de Lacan (1998) de formalização do complexo 

de édipo em seu Seminaire V: les formations de l’incoscient, seminário no qual ratifi ca a limitação das 

possibilidades de solução da sexualidade somente à relação triangular, mãe, pai, criança, ou seja, homem 

e mulher juntos, cada um com seu papel são fundamentais e essenciais para alguma solução; também 

no qual deixa claro, o conceito de falo, enquanto ligado estritamente à posse do pênis representante do 

poder, garantia de posição de privilégio sobre o resto que não o possui, as mulheres, que sendo assim 

fi cam subjugadas pelo poder do homem.

Basta nos atentarmos para como Lacan defi ne a mulher na fi gura da mãe dentro dessa 

lógica do complexo de édipo, já vários anos depois no Seminário 17: o avesso da psicanálise:

Um grande crocodilo em cuja boca vocês estão – a mãe é isso. Não se sabe o que lhe pode dar 

na telha, de estalo fechar sua bocarra. O desejo da mãe é isso. Então, tentei explicar que havia 

algo de apaziguador. Digo-lhes coisas simples, estou improvisando, devo dizer. Há um rolo, de 

pedra, é claro, que lá está em potência, no nível da bocarra, e isso retém, isso emperra. É o que 

se chama falo. É o rolo que os põe a salvo se, de repente, aquilo se fecha. (Lacan, 1992, p. 105)

É importante ressaltar também o esquema de funções que Lacan (1998) determina para cada 

uma das fi guras dessa lógica binária ao escrever o matema da metáfora paterna, no qual o pai e apenas 

ele, portanto, o homem possui uma função de lei que barra o desejo e delimita o inconsciente. Para 

começar a explicar o matema da metáfora paterna, no livro “Lacan elucidado: palestras no Brasil”, Miller 

(1997) escreve: “O que traduz a fórmula P/M? O fato de que a lei do pai (parece uma canção lacaniana) 

substitui o desejo sem lei da mãe” (p. 306), ou seja, o desejo da mãe, mulher, é anulado diante do 

nome-do-pai, homem que possui o falo poderoso.

Não é sem motivo, que Baltazar apresenta as mulheres tal qual estão descritas em seu discurso:

A voz das mulheres, perigosa e burra. . . (mãe, 2010, p. 11).

A minha mãe não dicernia senão sobre lidas da casa (mãe, 2010, p. 17).

Se escudava como vítima de quando em vez para que nos apiedássemos de sua condição de 

fêmea (mãe, 2010, p. 47).

Eu teria espirito para proteger s minha mulher e lhe pôr freios. Ela haveria de sentir por mim 

amor, como às mulheres era competido, e viveria nesta ilusão, enganada na cabeça para me 

garantir a propriedade do corpo (mãe, 2010, p. 23).

Para fi nalizar, apesar de criticá-lo, concordo aqui com Jacques André (2013) quando ele afi rma 

que “os tempos mudaram, mas o inconsciente dos homens está atrasado para perceber” (p. 29)6. Sendo 

6 Les temps ont changé, l’inconscient des hommes tarde à s’en apercevoir. (André, 2013, p. 29).
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assim, não há porque produzir teorias metapsicológicas sobre o inconsciente, sobre a sexualidade, sobre 

os gêneros, sobre as relações com o outro que sejam binárias e que não fazem senão reproduzir ideolo-

gias de dominação masculina que já se perpetuam por demais. A psicanálise visa transpor ao transmitir, 

façamos, portanto, uma psicanálise política que cumpra seu objetivo.

. . . não podemos deixar de considerar que ele [o inconsciente] possui uma lógica própria 

de funcionamento que subverte as regras de uma sexualidade sexista, ou instintual, ou até 

mesmo limitada por preceitos religiosos, sociais e políticos. Penso que é exatamente essa lógica 

subversiva do inconsciente que mantém até hoje as discussões sobre ser homem e ser mulher, 

e provavelmente assim continuará sendo (Reis, 2015, p. 45).

Gostaria de ressaltar que este texto e as ideias aqui expostas não são uma crítica à teoria laca-

niana ou à freudiana em específi cas, mas uma crítica à psicanálise enquanto um todo. Este trabalho 

representa o início de um percurso que passa primeiramente por estes lugares e autores comentados e 

criticados aqui, mas que caminha em direção a outros e outras que acabaram por produzir, sem pensar 

no efeito político da psicanálise, uma metapsicologia psicanalítica que ratifi ca a dominação masculina 

em seu seio.
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RESUMO

Este trabalho é a reprodução da apresentação realizada no V CONPDL, em setembro de 

2016. Articula a ideia de remorso trazida no romance de Valter Hugo Mãe, o remorso de baltazar 

serapião, com os conceitos de reparação e de identifi cação projetiva, da psicanalista inglesa 

Melanie Klein. Articulamos tais conceitos para sustentar que a ausência de qualquer tentativa de 

reparação do personagem principal do romance advém da sua impossibilidade de identifi cação 

com a mulher. Concluímos que apenas no fi nal da história, quando já não há mais possibilidades 

reparadoras, baltazar vislumbra seu remorso, apontando para um lampejo dessa identifi cação. 

Utilizamos essa constatação como uma espécie de alegoria que demonstra quão esburacado é 

um homem incapaz de se identifi car com seu objeto de ódio e amor.

Palavras-chave: Remorso, reparação, identifi cação projetiva, violência contra a mulher.
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É sempre uma honra poder falar dentro dessa universidade. Mesmo que em tempos difíceis, em 

que nossas esperanças são tão ferozmente ameaçadas, ainda assim é preciso agradecer a oportunidade 

de estar aqui e poder falar. Agradeço ao Paulo de Carvalho Ribeiro e à Lúcia Afonso por fazer parte dessa 

mesa junto com vocês. Agradeço ao Fábio Roberto Rodrigues Belo e a todxs da organização do V CONPDL.

É de bom tom agradecer, mas dessa vez o agradecimento vem um pouco a contragosto. Pois, é difícil 

agradecer por algo que inclui a leitura desse livro tão indigesto. Entretanto, parece mesmo ser uma escolha 

bem feita para tratar desse tema ainda mais incômodo e violento e nauseante da violência contra a mulher.

“A verdade é que, como analistas, precisamos tolerar o intolerável. Só depois disso é que podemos 

encontrar o que dizer” (Carvalho, 2006). Me parece que a leitura do remorso de baltazar requer essa 

capacidade de tolerância e de paciência, para então encontrar o que dizer. Nessa procura do que dizer a 

respeito do livro encontrei a seguinte passagem: “A condição das mulheres é difícil quando comparada 

à dos homens, porque em nós andam misturadas as boas com as más, e por isso somos odiadas: assim 

desgraçadas nascemos!” (Eurípedes, Íon, p. 20).

Esse trecho é do Íon, de Eurípedes, tema do CONPDL do ano passado, 2015. E, infelizmente, 

encontrar essa frase nas anotações que fi z do livro não se trata de uma mera coincidência. Pois me 

parece que a violência contra a mulher está de tal forma arraigada no que entendemos da humanidade 

que daria para supor que qualquer livro que pretenda contar uma história humana terá que, de maneira 

mais ou menos sutil, tratar dessa desgraça que é sermos odiadas pela condição em que nascemos.

Gostaria de propor ainda uma refl exão, agora referente ao incômodo despertado pela leitura 

desse livro, que tipo de incômodo foi esse?

Retomo as apresentações de ontem em que me pareceu não ser unânime como havia previsto a 

partir da minha experiência, que esse livro causa um mal estar famigerado em quem se dispõe a lê-lo. 

E um mal estar adicional se soma ao fato de que, nesse caso, deveria encontrar alguma coisa para falar.

Atribuo esse mal estar estranho ao tratamento muito cru, muito direto, sem repressão de 

conteúdos muito arcaicos com os quais o livro nos defronta. O autor nos apresenta uma fragmentação 

tamanha que nos provoca náusea e uma vontade de deixar o livro de lado e recalcar toda essa preca-

riedade exposta por ele. 

Então inicio com uma ressalva: eu devo ter recalcado alguma coisa aqui. E para tentar traçar 

um caminho metodológico que não me deixasse completamente perdida na quantidade dilacerante de 

cenas indigestas eu escolhi um percurso. Causado também pelo incômodo que senti em não conseguir 

localizar no homem baltazar qualquer tipo de tentativa de reparação ou arrependimento pelo destroça-

mento literal que causava naquela criatura a quem dizia amar e pior, que por isso mesmo se esmerava 

em educar com tanto esforço.
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Talvez por entender que a apresentação de um remorso deveria vir acompanhada por algum sinal 

de culpa, de arrependimento, a primeira leitura do livro foi uma decepção. Só depois, numa segunda 

leitura que os elementos de remorso foram se tornando audíveis, mesmo que precariamente.

É de uma maneira cruamente visceral e com pouquíssima sofi sticação que são apresentadas 

situações de violência tamanha, que poderíamos pensar se tratar de um romance construído longe de 

qualquer humanidade. Poderíamos considerar baltazar incapaz de sentir remorso por ser ele mesmo uma 

espécie de animal. Seria uma saída, uma tentativa de encontrar uma distância, de recalcar um pouco 

a quantidade de violência, de despedaçamento e aniquilação. Porém, a semelhança dessa história com 

uma infi nidade de casos de violência contra a mulher tão atuais, tão contemporâneos, nos obriga a 

abandonar esse mecanismo projetivo que exportaria esses conteúdos pra bem longe da nossa civilização.

Fiquei me perguntando se o fato de ser eu uma mulher me impediu de perceber um ponto óbvio e 

fundamental da narrativa: é o baltazar quem fala. E diante dessa constatação me senti convocada nesse 

estranho lugar de escutar um personagem de livro a partir do que podemos chamar de ofício de psicanalista. 

A resposta de cada um de nós diante do que temos de acolher diariamente em nossas práticas 

defi ne – senão revela – o tipo de defesa que somos levados a erigir diante do intolerável, do 

ameaçador, do indizível do sofrimento psíquico do outro que vem buscar nossa ajuda. Só depois 

que reconhecemos, nessas defesas, o que se destaca como ponto comum entre o sofrimento de 

nosso paciente e nossa própria vulnerabilidade, é que poderemos, quem sabe, escutar sua dor 

com o respeito que ele merece. Se não prestarmos atenção a esse aspecto, difi cilmente pode-

remos estabelecer e manter as coordenadas de uma escuta propriamente psicanalítica – a escuta 

do inconsciente – em qualquer caso. (Carvalho, 2006).

Inclusive no caso de baltazar serapião. E como nossa profi ssão é muitas vezes tentar escutar 

através do que não pode ser pronunciado, foi a ausência de qualquer esboço de reparação que esclareceu 

a incapacidade de identifi cação desse homem. Incapacidade de juntar pedaços dos objetos arcaicos, da 

violência de sua própria constituição apresentada sem o menor pudor, a olho nu, com uma literalidade 

digna do jornal Super Notícia.

O REMORSO EM BALTAZAR SERAPIÃO 

O livro começa, logo na epígrafe, com uma iniciação ao remorso que vem através dos seguintes 

versos: 

há a boca pisada de pedras,

e o remorso 

é uma parede mordida pelo eco. (Melícias, 1998, p. 5 citado por Mãe, 2010)

Uma busca rápida no dicionário nos oferece a defi nição: “Inquietação, abatimento da consci-

ência que percebe ter cometido uma falta, um erro; arrependimento, remordimento.” (Houaiss, 2001).
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A defi nição do dicionário corrobora uma ideia inicial que tive acerca do que seria chamado 

de remorso, pois imaginei que seria algo relacionado a uma constatação do erro, alguma medida que 

pudesse ser tomada a partir dessa constatação, ou, pelo menos, um sentimento, um reconhecimento do 

mau feito. Mas curiosamente o livro não nos revela o tal remorso dessa forma e nos deixa esse enigma 

sobre que seria essa tal parede referida na epígrafe.

Então seria essa a parece mordida pelo eco? Uma espécie de reverberação de um sentimento 

impossível de ser reconhecido? Apenas atuado, remordido, por aquilo que já passou e deixou uma marca, 

um rastro, possível de ser encontrado apenas a posteriori? Seria isso o remorso, o trágico, que mesmo 

anunciado não deixa nada que se possa fazer para evitá-lo? A mordida de uma inconsciência? Pois os 

sentimentos de baltazar não se apresentam de maneira explícita, pelo menos aqueles que pudessem ser 

associados a algum tipo de reparação.

ainda pensei, talvez fosse só a chuva que caía, talvez fosse só a avidez dos dois traidores, com 

ganas de alívio maiores do que de costume, ou talvez fosse por pressentir o apelo da minha 

indefesa amada, ali disposta para banquete de homens que não eram seu marido, sim, talvez 

por isso que a sarga estava diferente. (Mãe, 2010, p.193).

Ironicamente, é no animal, na sarga que os sentimentos de baltazar se tornam audíveis, pois 

nela são projetados os afetos de cuidado e compaixão, a ela é atribuído um lugar de fala. A vaca tem 

uma voz audível e não é a voz tão silenciada das mulheres que escutamos através dela, mas a própria voz 

silenciada do baltazar por sua incapacidade de identifi cação com qualquer coisa que possa ser traduzida 

como feminina. Que parece ser, arcaicamente, uma parte excindida de si mesmo, num precário processo 

de sua dinâmica identifi catória. 

Dessa maneira o remorso aparece pelo menos em três lugares e nos permitiria abordá-lo em três 

vertentes: o remorso atuado por baltazar no sentido de uma compulsão à repetição; o remorso que não 

faz reparação; e o remorso como sinal de uma identifi cação objetal precária com a mãe. 

MELANIE KLEIN E SERAPIÃO: 
REMORSO, REPARAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO PROJETIVA

Decidimos seguir duas dentre as três possibilidades, ambas amparadas em dois textos de M. 

Klein. A leitura do livro ecoou as sensações de mal estar causadas pela leitura dos textos kleinianos, na 

disciplina de psicopatologia do Curso de Especialização em Teoria Psicanalítica (CETEP-UFMG), ofertada 

pela professora Riva Satovschi Schwartzman, em 2011. 

Surgem na primeira infância ansiedades, características das psicoses, que forçam o ego a desen-

volver mecanismos de defesa específi cos. É nesse período que se encontram os pontos de fi xação 

de todos os distúrbios psicóticos. Essa hipótese levou algumas pessoas a acreditar que eu consi-

derava todos como psicóticos; mas já tratei sufi cientemente desse mal-entendido em outras 

ocasiões. As ansiedades, mecanismos e defesas de ego, de tipo psicótico, da infância, tem uma 
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infl uência profunda sobre todos os aspectos de desenvolvimento, inclusive sobre o desenvolvi-

mento do ego, do superego e das relações de objeto. (Klein, 1946/1991a, pp. 20 -21).

Ainda sobre a escolha de M. Klein para auxiliar na leitura do remorso em baltazar serapião encon-

tramos o seguinte trecho que esclarece sobre o estilo dessa importante psicanalista:

Sensível à dimensão do excesso e ao caráter insaciável e ingovernável das paixões, Melanie 

Klein possuía um talento inquestionável para dar corpo, tornando-os visíveis e nomeando-os, 

aos aspectos mais arcaicos da fantasia. Essa é sua maior contribuição ao leitor interessado em 

contato com a estranheza das formações do inconsciente, que desafi am todas as medidas de 

bom senso. (Cintra & Figueiredo, 2004, p. 56).

O mérito de Valter Hugo Mãe, nesse livro desagradável, desprazeroso, indigesto, nauseante, é 

também este, de dar forma a essas coisas arcaicas dos seres humanos. Essas que o bom senso exige que 

mantenhamos encobertas.

O Sarga, baltazar, tem como única possibilidade identifi catória de amor a vaca, a vaca-mãe, 

objeto para onde o precário ego sarga pode identifi car-se projetivamente em algo que seja bom e a 

partir disso consegue enxergar algo de si em tudo que havia destruído. Mas isso ele vislumbra apenas 

no fi nal. (Ou somos nós que vislumbramos?)

Uma possibilidade de abordar o remorso pode vir auxiliada pelo conceito de identifi cação (proje-

tiva), a partir da teoria kleiniana, sobre o lugar ocupado pela vaca nas relações de objeto iniciais de 

baltazar. 

A partir do texto de 1955, “Sobre a identifi cação”, veremos alguns pontos fundamentais da 

teoria kleiniana e de como essa autora nos ajuda a decifrar o que está em jogo na história de baltazar.

Os objetos primários internalizados formam a base de complexos processos de identifi cação. . 

. a mãe – e antes de tudo seu seio – é o objeto primário tanto para os processos introjetivos 

como para os processos projetivos do bebê. Desde o começo, o amor e o ódio são projetados 

sobre ela e, simultaneamente, ela é internalizada com essas duas emoções primordiais contras-

tantes, o que fundamenta o sentimento do bebê de que existe uma mãe (seio) boa e outra má. 

Quanto mais a mãe e seu seio são investidos – e a extensão depende de uma combinação de 

fatores internos e externos, entre os quais a capacidade inerente de amar é da maior impor-

tância -, maus seguramente o seio bom internalizado, protótipo dos objetos internos bons, será 

estabelecido na mente do bebê. Isso, por sua vez, infl uencia tanto a força como a natureza das 

projeções; em particular, determina o que irá predominar nelas, se sentimos amor ou impulsos 

destrutivos. (Klein, 1955/1991b, p. 302)

Nessa etapa da vida do bebê, em que se confunde em pedaços seus e de seus objetos parciais, 

são originados os complexos processos de identifi cação. A partir desse período inicial e dependendo do 

modo como ocorre o equilíbrio entre projeções e introjeções o bebê será então capaz de relacionar-se 

com um objeto externo e inteiro.
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O conceito kleiniano de identifi cação projetiva traz em si esse duplo caminho identifi catório 

inerente aos processos iniciais das relações de objeto e presentes naquilo que pretendemos enfatizar 

na relação de serapião e ermesinda, sua incapacidade de perceber sua identifi cação nela. Esse duplo 

caminho, como num espelho refl etido ao infi nito (mise-en-abime) confunde o sujeito, que não percebe 

que se identifi ca por aquilo que em si há do outro, e que aquilo que vê no outro é na realidade um 

pedaço extraído e projetado de si. O sujeito se agarra vorazmente àquilo que considera seu, como certeza 

delirante de sua identifi cação como homem ou mulher, certeza essa que tem suas origens nesse tempo 

difuso em que qualquer coisa que pudesse mesmo que precariamente ser atribuída ao ego arcaico, era 

na verdade uns pedaços de outros.

Leio um trecho que apresenta um lampejo do que poderíamos considerar a partir da teoria klei-

niana como uma mudança de posição em relação ao objeto, mudança essa proporcionada pela passagem 

da posição esquizo-paranóide para a posição depressiva. 

apercebi-me de se levantarem já tão ágeis pelo hábito

quanto pela perda progressiva da razão. apercebi-me do mugido

súbito da sarga por coisa que na noite rondou a sua calma.

uma qualquer presença incómoda que a pôs em sobressalto.

e eu nem me levantava, nem me acusava de atitude al-

guma. ergui a cabeça lentamente e ao pé da fogueira estavam

o aldegundes e o dagoberto uma vez mais torcendo a minha

ermesinda. e mais a sarga se inquietava, mais a ermesinda

bulia debaixo deles, esticada por um e por outro para corresponder

em formas às entradas que eles queriam fazer. e ela

atrapalhava-se respirando com maior difi culdade. coisa que

dava à sarga era proporcional à coisa que lhe dava também.

mas eu demorei a decidir ideia válida de fazer. ali estava, em

nova permissão. abdicando de tudo, já nem por manter a sensatez

da educação da minha mulher, senão para permitir que,

com mais dois, fôssemos quatro como casal de deus. eu sentiria

até ali o remorso dos bons homens. como havia pensado,

remorso duro de tão dignamente administrar a educação

da minha ermesinda. mas até ali, pensei, até ali, porque na-

quele momento, mais do que a condenação de restarmos os

quatro encurralados para todos os avios, ocorreu-me a falha

grave do meu espírito. e tão amargamente me foi claro



61

que, por piedade ou compreensão com os meus companheiros,

e talvez por ausência da voz da minha mulher, passara

para lá do limite. o remorso dos bons homens já não me as-

sistia, senão só a burrice e ignorância de quem abdicara da

sua mulher. (Mãe, 2010, p. 193, grifos nossos)1

Apenas nesse fi nal que aparece esse lampejo de remorso, de uma constatação de que baltazar 

ignorava uma parte essencial de si mesmo, que o impediu até seu último suspiro de perceber o que lhe 

faltava. Ele percebe que passou para lá do limite e que o remorso dos bons homens já não lhe assistia, 

mas a burrice e a ignorância. 

Aqui supomos que ele tenha vislumbrado, apenas pra lá do limite, algo essencial para que ele 

pudesse ser capaz, fi nalmente, de enxergar a mulher que havia perdido, apontando para uma capaci-

dade, mesmo que ainda precária, de vislumbrar um objeto inteiro. Apenas quando já havia destruído o 

objeto, sem perceber que dessa forma estava aniquilando a si mesmo.

Para M. Klein a capacidade de sentir culpa e a partir disso realizar alguma reparação em relação 

ao objeto danifi cado pelo ódio a ele dirigido é necessário que haja antes a identifi cação. Para a autora, 

“ser realmente atencioso implica se colocar no lugar dos outros: nós nos “identifi camos” com eles. Essa 

capacidade de identifi cação com outra pessoa é um elemento extremamente importante das relações 

humanas em geral, além de ser uma condição básica para sentimentos de amor fortes e verdadeiros.” (Klein, 

1946/1991a, p. 352) Para a autora o ato de fazer reparação é um elemento fundamental do amor e de todas 

as relações humanas e isso implica uma capacidade de se identifi car com o objeto danifi cado na fantasia.

O processo de deslocar amor (e ódio) pela mãe para outras coisas e pessoas, distribuindo essas 

emoções pelo mundo, é acompanhado por uma outra maneira de lidar com impulsos arcaicos.” Os 

sentimentos parciais dirigidos à mãe vão se transformando ao longo de processos psíquicos em 

um amor por ela como uma pessoa inteira. Essa mudança coloca o ego em uma nova posição, 

onde consegue se identifi car com seu objeto. (Cintra & Figueiredo, 2004, p. 79, grifo nosso).

O que chegamos a refl etir em termos de baltazar é que apenas quando se livra do “remorso dos 

bons homens” e passa a se reconhecer em relação ao que ele próprio fez. Apenas aí parece ser capaz de 

juntar, mesmo que precariamente, o amor e o ódio, o bom e o mal, o pai e a mãe, seus pedaços estraça-

lhados. Poderia a partir disso se dar conta que, refl exivamente, operou em sua mulher toda a destruição 

que até então não era capaz de reunir dentro de si. Defensivamente projetou em sua ermesinda toda a 

aniquilação, sendo incapaz de se identifi car minimamente a ela. 

A morte do irmão, da mulher, do amigo, a terra queimada, um colapso total e absoluto. Um 

rebaixamento de qualquer traço que houvesse de moralidade ou de afeto. Tudo foi rebaixado ao mais 

extremo que nem se podia imaginar e sem recalque, sem limite.

1 Copiado da forma como está escrito no livro.
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CONCLUSÕES

A escrita deste trabalho passou por diversas etapas, nenhum delas foi agradável. Pois todas 

implicaram na leitura e releitura do remorso de baltazar serapião. Livro que por diversos motivos pode 

ser defi nido como desagradável, intragável, deplorável. Não há sequer um traço de esperança que não 

seja destroçada a cada página. A violência perpetrada sobre as mulheres sem o menor sinal do tão falado 

remorso que dá título ao livro faz com que a leitura seja adiada na medida do possível.

Talvez porque não haja mesmo possibilidade de apostar num processo civilizatório bem sucedido 

que seja complacente com a quantidade de violência contra sua própria humanidade.

Enquanto as mulheres forem tratadas como seres inferiores, misteriosos, indecifráveis, sem 

humanidade, enquanto seguirem sendo violentadas, violadas em seus direitos e tratadas como seres de 

segunda categoria é da falência humana que se trata. 

Não há possibilidade sublimatória, científi ca, civilizatória que não passe por uma ressignifi cação 

de tantos buracos atribuídos ao feminino. É completamente devastador constatar que em 2016 ainda 

haja a quantidade de violência contra a mulher capaz de tornar óbvia a semelhança com tantos casos 

expressos no livro relativos à essa mesma violência contra o sexo/gênero feminino.

Imprescindível destacar que não se trata da violência de um baltazar contra sua amada erme-

sinda, mas da violência de todos os homens, da humanidade, com a sua própria raiz precária, imatura, 

indefesa e fragmentada.

Impressiona pensar na exaltação da pobreza simbólica atribuída aos homens em termos de iden-

tifi cação e isso, além de incitar a violência opressiva que recai sobre o feminino, empobrece os próprios 

homens. Como disse Lattanzio & Barbosa (2014), não é por altruísmo que os homens se esforçarão por 

se tornarem menos violentos com suas amadas, mas por egoísmo, por encontrarem possibilidades menos 

empobrecedoras de simbolização. 

Lembrei-me da dissertação da Larissa Bacelete (2013) sobre repetição e perversão, cujo último 

capítulo é uma análise do caso Dexter, um assassino de serial killers. Aí veio a impertinência de tratar 

do tema pelo da perversão, pois um dos pontos de incômodo do livro é exatamente o fato de não haver 

constrangimento para a violência de serapião contra as mulheres, pois isso não se confi gura um crime. 

É quando baltazar deixa de se servir do remorso dos bons homens, esses bons homens comuns assim 

como ele, é apenas aí que ele pode se identifi car e sentir algum remorso de si mesmo.

É apenas aí que ele parece se dar conta daquilo que antes era apresentado a ele de maneira 

partida, bifurcada, e traduzido falsamente como feminino. É do feitiço do feminino que ele parece se 

livrar, de chamar todo buraco de mulher e não perceber que esburacado é um homem incapaz de se 

identifi car com seu objeto de ódio e amor.
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RESUMO

Partimos da hipótese de que o ciúme de baltazar serapião é uma forma projetiva de 

elaborar sua própria passividade. O corpo dilarecado de ermesinda representa a máxima passi-

vidade à qual baltazar foi submetido. O informe do corpo dilacerado metaforiza e presentifi ca 

as fantasias inconscientes de baltazar. A partir da teoria da sedução generalizada, pensamos 

que tal refl exão sobre a obra literária pode auxiliar as(os) operadoras(es) do direito e da clínica 

psicanalítica a lidar melhor com homens que exercem violência contra as mulheres.

Palavras-chave: sadomasoquismo, passividade, ciúme.



65

IDENTIFICAÇÃO E TORÇÃO

As pesquisas psicanalíticas sobre os ciúmes dos homens (cf. Belo, 2015) têm mostrado que para 

compreendermos a dinâmica deste afeto, é sempre preciso lembrar os caminhos identifi catórios que 

levam um homem a ver em sua mulher parte de si que lhe é intolerável. A ideia básica é que os homens 

encontram na mulher e em tudo o que é culturalmente associado ao feminino uma via facilitada para 

traduzir o que viveram precocemente em termos de passividade. 

Bebês humanos vivem, nos momentos iniciais de sua constituição, uma inevitável e a um só 

tempo, excitante e angustiante, passividade. Imaginem que um bebê esteja começando a compreender 

o que são suas fronteiras corporais. Pressupomos que o movimento de constituição dessas fronteiras é 

algo que vacila e oscila entre uma desintegração e uma reintegração durante muito tempo. Qualquer 

excitação pode colocar a perder as frágeis tópicas que se montam com a ajuda de seus cuidadores. As 

barreiras egoicas são, elas também, constituídas pulsionalmente, com o material narcísico que o outro 

fornece. O paradoxo da subjetivação é que se trata de um processo de sujeição inevitavelmente. Para 

ser um sujeito, é preciso se sujeitar. Para constituir minhas fronteiras internas e externas, preciso do 

material narcísico que o outro me fornece. 

Percebam que a posição originária de todos nós é o masoquismo. Masoquismo originário, como 

chamou Laplanche (1992a, 1992b), masoquismo guardião da vida, como denomina Rosenberg (2003). 

Do ponto de vista pulsional, este é, necessariamente, o primeiro arranjo que torna possível um mínimo 

de organização egoica.

Pressupor que a subjetivação é intimamente ligada às identifi cações deixa mais claro porque é 

tão complexo o estabelecimento das fronteiras entre o eu e o não-eu. No caso do ciúme, parece que as 

fronteiras se perderam, se misturaram. O corpo da mulher parece ser propriedade do homem e o desejo 

dela precisa ser controlado como se fosse exclusividade do homem que se coloca como seu senhor abso-

luto. Como explicar tal confusão? 

Nossa hipótese é que a passividade das origens, vivida pelos homens, ganha uma intensa simbo-

lização ao longo do tempo de forma a sofrer um tipo de generifi cação. Ou seja, a passividade é associada 

fortemente à feminilidade. Tal tradução é uma via facilitada na cultura ocidental. É importante ressaltar 

que se trata de uma tradução, um recalcamento, uma tentativa radical de apreensão do que foi vivido 

como passividade. É como se a virilidade dos homens devesse pagar sempre o tributo de expurgar de si 

tudo o que remetesse à passividade, projetando-a nas mulheres. Como se trata de uma operação recal-

cante, sempre haverá restos, retornos do recalcado. E o ciúme é uma das formas desse retorno.

Podemos ainda pressupor uma curva normal na qual os homens encontram saídas razoáveis para 

sua passividade. Por exemplo, quando, na saída heterossexual, eles se identifi cam com as mulheres e 

podem viver, através delas, algo de sua passividade. Tomando a relação sexual como modelo aqui e ainda 
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como um ato quase sempre interpretado atrelando atividade ao homem e passividade à mulher, podemos 

pensar que em graus de confl ito no que tange à elaboração da passividade originária dos homens.

Observemos, no entanto, que nunca é sem confl ito essa saída e que essa curva normal é uma 

idealização que tem função apenas heurística. Interessa usar essa caricatura apenas para mostrar que 

o ciúme pode ser compreendido como um desvio padrão, por assim dizer, que faz com que essa saída 

heterossexual seja excessivamente projetiva, de tal forma que o sujeito não se satisfaz apenas em gozar 

da identifi cação apenas internamente, mas precise controlar o corpo e o desejo da mulher externamente, 

apassivando-o, controlando-o, torturando-o o máximo que pode. O objeto da tortura é sempre aquela 

parte dele, vivenciada no limite angustiante e excitante da constituição de suas fronteiras, que precisa 

ser elaborada, controlada. Ali, onde o sujeito normal poderia reforçar essas fronteiras com as imagens 

facilitadas pela cultura, aquelas vinculadas à virilidade, à força, à atividade, o sujeito ciumento, ao 

contrário, vê suas fronteiras vacilarem permanentemente e precisa, obsessiva e violentamente, controlar 

o corpo da mulher como se este fosse mesmo aquele seu corpo das origens, penetrado por todos os 

poros, aberto, manipulado, usado, abusado. 

A, por assim dizer, teoria estética que serapião nos oferece é eloquente quanto a isso: 

as mulheres só são belas porque têm parecenças com os homens, como os homens são a imagem 

de deus. não é heresia, pensa bem, se se parecessem mais com cabras do que com homens 

nem natureza para nós teriam. precisam de nos parecer sem alcançar igualdade, que para isso 

estamos cá nós. e depois, beleza assim até aumentada, o que lhes tirou deus em préstimo de 

espírito deu-lhes em curvas e cor, servem perfeitamente para nos multiplicar e muito agradar. 

(mãe, 2010, p. 135).

A beleza das mulheres se funda naquilo que se parecem com os homens. A idiossincrática teoria 

estética do personagem logo deriva para uma teoria moral: as mulheres não têm tanta inteligência e no 

lugar disso, há mais corpo que serve para o agrado dos homens. Não há, dentro de tal teoria delirante, 

nenhum espaço para mulher enquanto sujeito. Sujeito do próprio corpo, do próprio desejo. Tudo na 

mulher é feito para servir aos homens. O que se coloca como questão é: como se constituiu um sujeito 

capaz de tomar uma mulher como um objeto parcial desse tipo? Qual a história libidinal deste sujeito? 

Isto é, quais foram as vias facilitadas da cultura que autorizaram, legitimaram, tal via de tradução da 

passividade vivida por esse sujeito na forma do ciúme e do controle abusivo?

Ao elaborar tais questões, afi rmamos que a violência de gênero como a descrita no romance – idên-

tica em muitos aspectos àquela que acontece hoje – não tem absolutamente nada de essencial ou natural 

ou inescapável. Insistimos que a psicanálise pode contribuir para a construção de novas vias de elaboração 

do masoquismo originário dos homens de tal maneira a fazer evitar as saídas de violência compulsiva.

A SEMELHANÇA INFORME

. . . tão grande foi o ruído de minha mão na sua cara, e tão rápido lhe entornei o corpo ao 

contrário e lhe dobrei o pé esquerdo em todos os sentidos. que te saiam os peidos pela boca se 
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me voltas a encornar, defi nharás sempre mais a cada crime, até que sejas massa disforme e sem 

diferença das pedras ou das merdas acumuladas. . . (mãe, 2010, p. 53).

Peidos pela boca, massa disforme, pedras, merdas: o universo libidinal de serapião é anal. Tudo 

em sua vida psíquica parece ser traduzido analmente. O romance nos apresenta a todo o momento tudo 

é quanto sujidade, fedor, imundície. Se na neurose obsessiva a relação entre o caráter e o erotismo anal 

vão se dar na forma do controle do próprio sujeito, do que lhe acontece à sua volta, na perversão, o 

controle será direcionado ao outro. Retomemos uma passagem de Freud: 

A incapacidade para o atendimento de uma demanda amorosa real é um dos traços mais essen-

ciais da neurose; os doentes são dominados pela oposição entre a realidade e a fantasia. Aquilo 

por que mais intensamente anseiam em suas fantasias é justamente aquilo de que fogem quando 

lhes é apresentado pela realidade, e com maior gosto se entregam a suas fantasias quando já 

não precisam temer a realização delas. (Freud, 1905/1989, p. 106).

É como se realidade e fantasia na perversão não pudessem ser distanciadas. Ambas devem ser 

coincidentes o tempo inteiro. O caráter não-eu do objeto, ou seja, sua autonomia, sua independência, 

deve ser permanentemente anulado, massacrado pelo perverso, de tal forma a fazer com que o eu do 

objeto lhe obedeça, lhe seja idêntico, lhe seja parte de si, como outrora foi, por exemplo, um pedaço 

de fezes que ele mesmo produziu. A fantasia libidinal de serapião é transformar ermesinda nesse pedaço 

de fezes, totalmente controlável. Quanto mais identifi cado a ela serapião está, mais ele deve deformá-

-la, mais ele deve transformá-la em parte dele mesmo, uma parte da qual ele gostaria de se livrar, como 

faz com seus dejetos. A questão é que ermesinda representa não apenas a passividade angustiante de 

serapião, mas também uma passividade excitante que ele não cessa de imaginar, fantasiar. E quanto 

mais ele fantasia, mais deve impor um tratamento na realidade a esta fantasia. Ao contrário do neuró-

tico, o perverso se entrega à atuação quando já não suporta mais a excitação angustiante da fantasia. 

A repetição projetiva da cena de passividade que viveu se impõe de forma radical.

Das torturas presentes no romance, uma das mais tenebrosas é aquela na qual serapião arranca 

os olhos de ermesinda: 

. . . entrei dedo dentro de ermesinda olho arrancado. como te disse, ermesinda, prometido de 

coração é devido. fi carás a ver por sorte ainda, fi carás a ver melhor do que devia deixar, nas 

deixo-te o outro para vez que me pareça. ou por piedade, deixo-to por piedade, e a este deito-o 

à terra e cubro-o para ser comigo. não te preocupes agora, se dormires de mão aí tapada acor-

darás ainda e ainda também quando eu for e voltar. e ela pôs mão e gritos no olho arrancado 

e deitou-se em desmaio para o chão. o meu pai quis acudir, mas nada o deixei ver, nem entrar, 

que desnecessário, lho convenci. fi z eu coisa que me ocorreu, trocar olho por terra, buraco onde 

o deitei trouxe um punhado para dentro e lhe enchi cara com ela, que lhe absorvesse sangue e 

porcaria saindo, e secasse tanto quanto pudesse a abertura tão grande. (mãe, 2010, pp. 107-108).

A passagem é fundamental para deixar bastante claro que os buracos naturais de emersinda são 

totalmente insufi cientes para serapião satisfazer sua enlouquecida fantasia de controle. Como inter-

pretar o desejo de produzir um buraco, efratar, deformar o corpo do outro? Antes que a própria teoria 
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psicanalítica traduza tais atos como um tipo de encenação da castração, é importante insistir: trata-se 

ainda e sempre de uma passividade originária. Não recusamos o fato de que é muito possível traduzir 

esta passividade em termos de uma castração simbólica. No entanto, advertimos: a castração simbó-

lica é já uma tradução bastante tardia, generifi cada, da passividade radical das origens. serapião faz 

funcionar nesse ato uma espécie de lei de Talião perversa. Se na cegueira histérica, Freud (1910/1970) 

já apontava que o olho pode ser punido exatamente por ser o motor do desejo, na perversão, o olho é 

arrancado pela mesma razão.

Casos como os de serapião podem ser lidos a partir de uma metodologia própria à psicanálise 

freudiana. Se o tomarmos como um caso excepcional, dada a excessiva força através da qual a pulsão 

se satisfaz, podemos usá-lo para pensar em casos mais cotidianos e menos violentos. Quando disse, 

por exemplo, que os buracos naturais de ermesinda são insufi cientes para serapião, quero apontar para 

o laborioso processo psíquico presente em todos nós para tornar naturais, supostamente naturais, os 

buracos do corpo (o próprio e o do outro) e seus usos.

Seria interessante ler o romance a partir da análise que Didi-Huberman (1995) faz da obra de 

Bataille. Para Didi-Huberman, Bataille faz uma dura crítica ao regime da semelhança na medida em 

que ele se articula a muitos regimes de poder. O mito judaico, da imagem e semelhança entre deus e 

homem, é apenas um destes lugares. Base teológica que vai idealizar uma imagem específi ca do que é 

e do que deve ser o homem. Ao sacralizar o corpo, determina-se também os usos possíveis e proibidos 

desse corpo, assim como estabelece-se uma hierarquia entre os corpos. Do mito judaico, não custa 

lembrar a curiosa inversão que faz sair a mulher de um pedaço do corpo de um homem. A soberania da 

gravidez é recalcada pela força da narrativa androcêntrica. As imagens transgressivas do romance de 

mãe talvez nos auxiliem a mostrar como o corpo é um objeto a todo tempo investido pulsionalmente e 

simbolizado. Corpos que se desfazem, que entortam, que se misturam às fezes, aos animais: corpos de 

mulheres radicalmente violentados quanto mais mostram suas semelhanças, mais deformados devem ser. 

“Não há decomposição do antropomorfi smo tradicional sem decomposição do antropomorfi smo divino 

(este do qual o primeiro é o modelo efetivo, este que toma o primeiro fi ccionalmente por modelo).” 

(Didi-Huberman, 1995, p. 95). 

Massifi car o rosto, apagar marcas identifi catórias, perfurar, arrancar partes, entortar... Tudo 

isto serve não apenas para recusar de forma angustiante e excitante a identifi cação que deseja e que 

recusa. O papel da literatura aqui talvez sirva para mostrar que o jogo de identifi cações entre homens e 

mulheres e também, de forma mais geral, entre eu e não-eu, é um jogo de restos incalculáveis. Mostrar 

o informe é mostrar que a identifi cação é sempre insufi ciente para nos manter juntos. A fúria do recal-

camento originário – que separa o eu e o inconsciente – também ecoa na violência que separa o eu e 

seus objetos. O eu, no limite, não pode se identifi car com a alteridade interna contra a qual se consti-

tuiu e em direção à qual é sempre chamado. 

Do ponto de vista laplancheano, acredito que podemos dizer que o sexual está sempre presente 

numa relação. Há que se pensar o quanto é sintomático insistir que não há encontro com o outro, que 

não há relação sexual. O esforço des-identifi catório é tão sintomático quanto as ilusões identifi cató-
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rias. Não apenas há relação sexual: ela é, a um só tempo, constitutiva e disruptiva. O encontro com o 

objeto é um reencontro: não se trata de uma tentativa reiteradamente frustrada de encontrar um objeto 

perdido. Ao contrário: serapião reencontra em ermesinda os ecos mortíferos das cenas primárias que lhe 

foram endereçadas pelo pai espancando a mãe. Uma mãe é espancada diante de um menino: essa é a 

cena traumática que se repete, infelizmente, sem encaminhamento para perlaboração. É por estar e para 

não estar, a um só tempo, identifi cado com a mãe espancada, que serapião usa a frágil e violentíssima 

identifi cação com o pai. A relação com ermesinda reabre sua situação originária: satisfaz o desejo de 

ser espancado pelo pai, sendo espancado por suas fantasias de ciúme, mas protege-se desse excitante 

dilaceramento projetando em ermesinda o corpo dilacerado que é aquele recalcado das suas origens. 

O romance que estamos analisando coloca o informe em movimento. Faz ver que a forma é um 

tipo de fi xação simbólica. O corpo da mãe de serapião e o de ermesinda são experimentos do informe. 

A fúria grotesca que se dirige às mulheres em vão tenta apagar o transicional, em vão tenta criar uma 

alteridade realmente outra, absolutamente separada dos tentáculos identifi catórios do eu. Quanto mais 

monstruosa, quanto mais alteritária, mais próximo está serapião da massa fecal que ele é. Lembremos: 

serapião ameaça ermesinda de comer seu próprio bebê, caso ele suspeite que o fi lho não seja dele; o 

pai de serapião mata a mãe tirando com as próprias mãos, um feto. É quase didático: na vida psíquica 

dominada pela analidade, bebês são massas fecais e não podem mostrar que corpos podem ser habitá-

veis de forma gentil e prazerosa. 

O AMOR SÁDICO

Quando a bruxa aparece (capítulo 16 em diante), temos a impressão que serapião pode vir a 

melhorar, mas o máximo que bruxa consegue é lançar o feitiço sobre ele que o condenará a viver colado 

a outros dois homens, os quais matará, por ciúmes, com golpes de pedra nas cabeças. “. . . amarás as 

mulheres para aprenderes a varolizá-las” (mãe, 2010, p. 119), vaticínio da bruxa, mas que não funcionará, 

dado que serapião ama para destruir e destrói amando. O amor anal visa transformar o outro em fezes.

foi como lhe procurei pé que viesse à mão e lho torci, e gritei, que puta em minha casa era coisa 

de rastejar, e ao invés de lhe conseguir estragar novo pé, virei-lhe braço que agarrei e aproveitei 

de o escolher. se lhe arranquei uns cabelos, nada se notaria na manhã seguinte. posta na vertical 

em tremelicos, era o braço direito que não lhe descia a metade para baixo. para qualquer coisa 

que pegasse haveria de se agachar muito, ou trazer com a outra mão àquela, quase ao nível da 

cara. foi como fi cou, nada desfeada, apenas mais confusa no arrumo do corpo, a minha pobre 

mulher mal educada e não preparada para o casamento. o anjo mais belo que eu já vira, por 

sorte tão incrível, minha esposa, amor meu. (mãe, 2010, p. 65).

O amor sádico, no entanto, só reconhece a si mesmo e ao seu objeto quando faz este último 

sofrer. A dor do outro é a prova substancial de sua própria existência. Para além do prazer de produzir 

sofrimento no outro, é importante lembrar da dimensão narcísica envolvida aqui. O sujeito que se sente 
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profundamente ameaçado procura controlar sadicamente seus objetos para que nenhum o ataque, mas 

quanto mais ataca, mais o terror da retaliação cresce. O círculo vicioso da morte se arma: para escapar 

ao mortífero, produz-se o mortífero que é, por sua vez, mortifi cante...

Importante ressaltar que o sadismo é generifi cado. Essa operação é parte integrante da tradução 

defensiva de associar a feminilidade à passividade. Isso explica a total incapacidade de baltazar se 

identifi car com ermesinda no que tange ao pertencimento de ambos à mesma classe social. O fato de 

serem vassalos é totalmente recusado em prol da reprodução da via generifi cada. Essas múltiplas iden-

tifi cações, aliás, é o que torna a luta política tão complexa. Para fi car nesse exemplo: uma mulher rica 

e branca pode muito bem não se identifi car com sua empregada, pobre e negra, que sofre violência de 

gênero. Nesse caso, é a classe social (e a raça) que faz escudo contra a identifi cação de gênero. 

Lembremos, apenas de relance, da cena da vaca que vai buscar ajuda para libertar serapião e 

os dois com quem está preso (mãe, 2010, p. 177). A cena nos remete a um singelo conto de Guimarães 

Rosa (1988), chamado “Sequência”. Na estória de Rosa, uma vaca foge e é perseguida por um vaqueiro. 

Ela acaba por levá-lo até a casa de uma mulher que será sua amada. Aqui o aviso consegue ser lido, o 

destino consegue ser acolhido. O elemento um tanto mágico na vaca é acolhido e o enigma do aconte-

cimento é signifi cado conjuntamente. Já na história de serapião, nada move o sujeito: nem as adver-

tências da bruxa, nem o amor da vaca. Não há espaço para o enigma, não há espaço para a alteridade. 

Há apenas a certeza de uma identidade que, sabemos, é hiper frágil. 

A vaca dos serapião é mais uma engrenagem para fazer funcionar a relação de forma a reduzir 

o objeto ao seu estatuto de coisa controlada, coisa parcial. A zoofi lia é uma forma de reviver o sexual 

sem o consentimento do objeto. Não custa lembrar em como as metáforas zoológicas da nossa cultura 

contribuem para essa parcialização dos sujeitos: mulher é tudo vaca, homem é tudo galinha; potrancas 

e garanhões. Isso sem falar na botânica erótica que vai no mesmo sentido: há a mulher melancia e 

aquelas que não são fl or que se cheire.

O REMORSO CÍNICO DOS PERVERSOS

O ponto mais complexo do romance está em compreender o que signifi ca o remorso de baltazar 

serapião. A etimologia da palavra talvez seja uma pista: morder de novo. Seria um resquício de culpa? 

Vejamos como o afeto se apresenta num trecho: 

. . . tão grande inteligência com que administrei a minha ermesinda, quase senti remorsos 

pela fi rmeza da minha bondade. eis ermensinda, salva de tudo o mais, ajoelhei-me a seus pés 

e confessei que a amaria até ao fi m da vida. sim, poderia sentir remorso pela competência tão 

apurada usada na educação da minha mulher. (mãe, 2010, p. 190).

Remorso pela competência pedagógica. Mesmo quando baltazar fala do remorso, ele não admite 

o excesso da violência. O alvo do remorso é sua competência apurada. Se levarmos a hipótese de que o 

remorso é um tipo de culpa, temos que supor que há uma brutal cisão aqui: a culpa por espancar sua 
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mulher é sentida como um remorso pela “fi rmeza da minha bondade”. Ou seja, no tipo de perversão 

que estamos examinando há o que se pode chamar de operação cínica da culpa. O sujeito que espanca 

não se sente culpado por bater no outro, mas tão somente por ter sido como que obrigado a utilizar o 

excesso de força. Este gesto, por sua vez, é sempre interpretado como um ato de amor, de bondade, que 

visa a correção do objeto, sua obediência plena que supostamente é seu bem. Se o objeto não obedece 

não é porque ele é autônomo e independente, mas porque ele ainda não se deu conta do que realmente 

deve fazer e de como deve desejar. O remorso surge daí, como se o perverso dissesse, fi xado em sua 

certeza: que pena que tenho que usar tanta força para algo que poderia ter sido natural e automático.

Nosso esforço solidário – que aliás vai tornar possível a clínica desses perversos– está em notar 

que há um grão de verdade nesse remorso, dadas as origens identifi catórias do sujeito. É preciso ouvir 

e fazer ouvir algo como: que pena que meu pai usou tanta intromissão e intrusão ali onde tudo poderia 

ser mais suave; que pena que, diante de tal sentença de morte, minha única saída foi me identifi car 

com o agressor... ao fi nal de uma análise, tal sujeito deveria ser capaz de compreender afetivamente 

que sobreviveu à minha própria morte e que pode matar o outro de tal forma que este também sobre-

viva e lhe não devolva retaliações mortíferas. Sejamos claros: é preciso dar abrigo analítico e cuidado 

também aos perversos; e isso sempre estará conectado à esperança de uma elaboração mais fl exível do 

masoquismo originário, na proposta de traduções menos sádicas e menos violentas.

Uma nota sobre a psicopatologia antes de seguirmos adiante. Estou insistindo no diagnóstico 

do personagem. Trata-se de um procedimento pedagógico de tomar um tipo ideal para mostrar traços 

mais evidentes do diagnóstico. Como já demonstrei (Belo, 2016), tal procedimento é didático e deve ser 

sempre utilizado com a advertência de que personagens são construções idealizadas. Na prática clínica, 

as coisas são mais complexas, os sintomas não são tão exatos ou presos às categorias. 

De qualquer forma, é fundamental advertir que psicopatologizar uma conduta hiper violenta 

é parte de um procedimento disciplinar maior. A questão que subjaz à possível querela se baltazar é 

psicótico ou perverso é que tal violência é inaceitável. Psicopatologizar a violência sempre leva ao risco 

de colocá-la para fora de um circuito corriqueiro, normal. O que queremos demonstrar, ao contrário, é 

que a violência do personagem é sim excessiva, mas demonstra que não se trata de algo monstruoso, 

anormal. É apenas o excesso de um comportamento que acontece de forma mais matizada na consti-

tuição da vida psíquica dos homens.

DO INFORME AO TRANSICIONAL

Para terminar, gostaria de reiterar a importância de um espaço como esse, no qual dialogam os 

campos da psicanálise, do direito e da literatura. Penso que a literatura é fundamental para nos apre-

sentar mundos possíveis, mundos ocultos, mundos porvir e mundos por desfazer. Não se trata apenas 

de uma representação, mas de um convite para a ação. Tentei mostrar (Belo, 2010) como esse convite 

é possível até mesmo quando sonhamos ou produzimos, nós mesmos, nossas breves narrativas lite-

rárias, em nossos devaneios. Freud sempre considerou que estas narrativas internas já modifi cavam a 
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realidade. O exemplo notável disso é a piada do sujeito que vai ser enforcado na segunda-feira e que 

diz que sua semana começa muito bem. Notável no sentido em que Freud irá utilizar este exemplo para 

dizer que o humor não é resignado, mas rebelde. Observem: o sujeito irá ser enforcado. A rebeldia é 

interna, a vitória é do princípio do prazer, vitória dentro da tina, por assim dizer, dentro desse aparelho 

de produzir sonhos. 

A grande questão que nos vem é: o como narrativas como esta podem nos conduzir à ação prática? 

Um mundo no qual não haja mais enforcamentos ou mulheres espancadas? Como fazer a vitória do prin-

cípio do prazer ser externalizada de forma menos violenta? Como o romance de valter hugo mãe pode nos 

convocar para pensarmos no desejo de produzir o informe, de deformar toda e qualquer alteridade, de 

pensarmos nos perigos mortíferos presentes na constituição subjetiva na medida em que esta se funda 

no vai-e-vem da separação e da identifi cação? É pedir demais à literatura talvez um manual para que se 

respeite o transicional. O campo do Direito deve ser nosso aliado aqui. Exigir formação humanista dos 

operadores do direito para que saibam da potência dessas narrativas sobre o que devem ser os corpos, 

quais os regimes de seus prazeres. Ou há diálogo entre essas três áreas, para fi car apenas nelas, ou esta-

remos destinados a repetir nossas simbolizações precárias e obsessivamente fi xas e violentas. A aposta 

do CONPDL, o desejo de trabalho que faz esse encontro acontecer, é justamente pensar na transcen-

dência da transferência, que nosso encontro com a literatura seja reencontro e que daí possamos trilhar 

um novo caminho, uma nova tradução, mais solidária, mais fl exível e sempre mais aberta à alteridade. 

O remorso de baltazar tem que ser o nosso, dos homens que se identifi cam com ele e que escolhem não 

as trágicas traduções que ele fez de seu masoquismo originário.
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RESUMO

O presente trabalho consiste na análise da constituição do gênero e a sua articulação com o poder 

a partir de um diálogo entre Jean Laplanche e Judith Butler. Será por meio da implantação exógena do 

sexual no contexto da situação antropológica fundamental que proporemos compreender como o gênero 

é designado pelos cuidadores à criança. Concluiremos com a análise do conto Uma pequena mulher, de 

Franz Kafka (2011).
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Os afetos enquanto defi nições induzem a uma generalização de sua qualidade, porém a mani-

festação de um afeto em cada sujeito é claramente uma experiência singular. A moralidade contida no 

código civilizatório cria padrões comportamentais que atuam como mecanismos de controle da expressão 

da libido individual. Dessa forma, arranjos específi cos são favorecidos em detrimento de outros e assim, 

os grupos majoritários, cujos sujeitos compartilham afetos similares, se tornam então agentes de 

dominação enquanto os grupos minoritários, em relação à legitimidade da expressão de seus afetos, se 

tornam grupos de sujeição.

A percepção de que existe um código civilizatório expresso e compartilhado a partir de uma 

teoria binária dos gêneros é fundamental para a compreensão dos processos de identifi cação que serão 

facilitados na formação psíquica dos sujeitos. A legitimação de apenas dois caminhos para a expressão 

do sexual é realizada por relações de contraste, sob a égide do masculino e do feminino, em uma 

simplória oposição entre fálico e castrado, ou ainda entre atividade e passividade (Laplanche 1988a).

Acreditamos que é por meio da observação da situação antropológica fundamental que nos torna-

remos capazes de empreender o momento chave da constituição psíquica do indivíduo que se formará. 

É a partir da alteridade que o novo sujeito poderá realizar os processos de identifi cação que lhe serão 

fundamentais para se produzir. Percebermos como essa relação tão assimétrica, entre o adulto e a criança 

possui incalculáveis matizes que culminarão em uma multiplicidade de destinos. É por meio desse pensa-

mento que podemos então recolocar o sexual em seu lugar de direito dentro da teoria psicanalítica.

O presente trabalho tem como o objetivo realizar uma análise do conto Uma pequena mulher, de 

Franz Kafka (2011), a partir de um diálogo entre a teoria da sedução generalizada de Jean Laplanche e as 

refl exões de Judith Butler sobre a performatividade dos gêneros. Realizaremos uma confl uência que nos 

permitirá compreender como esses autores possuem ideias que são vicariantes no que tange à origem 

psíquica dos sujeitos. Obteremos como consequência a elucidação sobre como as relações assimétricas 

de poder na cena originária, traduzidas como o encontro entre a atividade do adulto e a passividade 

da criança, são fundamentais na constituição do eu. Tornaremo-nos então capazes de observar como 

o gênero é uma resultante de um confl ito perpétuo entre as formações reativas e as projeções que lhe 

organizam. O gênero será percebido, portanto, como a produção de uma imagem que apenas foi possível 

por ter sofrido um processo de recalcamento.

A PASSIVIDADE ORIGINÁRIA E O SURGIMENTO DO EU

Laplanche (1992b) aponta que o recalcamento originário é o evento que confi gura a distinção 

entre o eu e o inc onsciente. Será então por meio do progressivo desenvolvimento desse eu que uma 
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inteligibilidade de si mesmo se tornará possível e assim, o eu enquanto instância, surgirá. O eu instância 

que representa “uma parte do aparelho, à imagem do todo, é, portanto, metáfora do todo biológico, mas 

também órgão do todo, em continuidade metonímica com ele” (Laplanche, 1992b, p. 142). Isso quer dizer 

que no momento em que o infante não era ainda um sujeito psíquico, ele era o que Freud considerava 

um ego-corpo, enquanto no segundo momento, de clivagem originária, o eu enquanto instância se apoia 

em uma percepção de si mesmo enquanto uma projeção em um corpo biológico. (Laplanche, 1992b).

A capacidade de produção de um mecanismo defensivo surgirá então como a forma de proteção 

em relação aos ataques pulsionais internos, provenientes do conteúdo que foi interditado, e que agora 

retorna para ameaçar organização do eu. É nesse contexto que uma parte do eu passa a realizar um 

trabalho de contenção dos conteúdos enigmáticos que buscam retorno, conteúdos que buscam serem 

traduzidos e incorporados. “Esta modifi cação do eu, retém sua posição especial, se confronta com os 

outros conteúdos do eu como um ideal do eu ou um supereu” (Ribeiro, 2000, p. 99).

Freud considera que a perda da fantasia de onipotência é fundamental para o desenvolvimento narcísico 

do eu. A percepção da criança em relação à distinção tópica entre ela e seus cuidadores produzirá a angústia 

da perda, e assim um efeito psíquico defensivo se desenvolverá, caracterizado pela compulsão ao retorno da 

cena primitiva, quando uma grande excitação foi uma experimentada. As proibições advindas desse ideal de 

eu produzirá então feridas narcísicas sob a forma de trauma. O ideal do eu, se institui como “um substituto 

para o narcisismo perdido na infância, na qual ele era seu próprio ideal” (Freud, 1974, p. 111).

A partir de perspectiva de Laplanche (1992a), o narcisismo deve ser então compreendido como 

uma fantasia que vem recobrir a posteriori os tempos originários. São tempos obscuros nos quais o eu 

ainda não existia, e ainda assim, uma implantação do sexual foi realizada por um outro, um cuidador 

primário, verdadeiro agente intrusivo de libido em um corpo fundamentalmente marcado pela passivi-

dade. O eu ideal talvez possa ser descrito como uma defesa a posteriori contra essa origem alteritária, 

além de uma recusa pela incompletude do eu, dessa totalidade que nunca foi e que nunca haverá de ser 

conquistada, dada a radical cisão que ocorreu entre o eu e o inconsciente. Do ponto de vista espacial, 

portanto, o eu ideal fabrica uma unidade total e totalitária. Do ponto de vista temporal,  o eu ideal pode 

ser traduzido em termos de um “sempre existi” ou “sempre existirei”, com todas as derivações que daí 

decorrem: “sou assim, nasci assim, sou imutável, sou único” etc.

O encontro com o outro, no entanto, vai tornando o eu ideal uma defesa frágil. Muito precocemente, 

o eu sabe não coincidir com o eu ideal. As frustações e os limites impostos pela realidade e pelo outro vão 

obrigando a uma defesa subsequente: depositar o ideal para fora de si, em outras instâncias. O ideal do eu é, 

portanto, um pouco mais tardio que o eu ideal e parece ser fruto dos primeiros fracassos desse totalitarismo 

narcísico originário. Isso explicaria a relação ambivalente entre o eu e o ideal do eu. Quando há proximidade, 

há prazer e engrandecimento; quando há distanciamento e confl ito, há inferioridade e ataque (cf. Colin, 2004).

O que é fundamental para nossos propósitos é compreender que sempre haverá no sujeito um 

desejo compulsivo de retorno às cenas primitivas, momento no qual as identifi cações originárias serviram 

como os verdadeiros alicerces da constituição do eu. É a partir dessa refl exão que traremos novamente 

o gênero à questão.
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O GÊNERO NA CONSTITUIÇÃO PSÍQUICA DOS SUJEITOS

Como foi expresso, a consolidação do eu é realizada por meio de dos processos de identifi cação. 

Essas balizas identifi catórias que serão profundamente marcadas pelo código binário dos gêneros. Por 

um lado, o eu ideal terá na generifi cação uma forma de ocultar como o gênero lhe foi arbitrariamente 

designado. Por outro lado haverá esse fenômeno da tentativa de retorno daquilo que foi recalcado em 

relação às identifi cações primárias. As reminiscências inconscientes, que são restos enigmáticos do que 

não foi traduzido pelo eu, serão responsáveis pelo ataque pulsional interno, relativo ao conteúdo que 

uma vez foi recalcado.

Traduzindo esse apanhado metapsicológico em termos clínicos, imaginamos a situação na qual 

o sujeito diga: “eu sou uma mulher”. Tal enunciação é sentida como um “eu sempre fui uma mulher, 

sempre me vi assim”. Essa é a fantasia do eu ideal, essa sensação de uma identidade sem início identi-

fi cável. Essa imposição de totalidade não pode ser feita sem que aconteça o recalcamento da sexuali-

dade infantil. Os muitos restos oriundos dessa sexualidade são uma das fontes do ideal do eu, ou seja, 

a instância que atacará a certeza totalizante do eu ideal. “Sou uma mulher desejável? Qual homem/

mulher devo desejar?”. São esses questionamentos acerca da totalidade que vão se impor constante-

mente, demonstrando que trata-se de um trabalho de investimento narcísico permanente.

A lógica binária dos gêneros vale-se de um desvio biologizante cometido pelo próprio pensa-

mento psicanalítico (Laplanche, 1997). A designação do gênero enquanto um endereçamento do outro, 

as fi guras arcaicas de ide ntifi cação, estabelece-se mediante um jogo tradutivo demasiadamente simplório: 

atrela-se atividade aos portadores de pênis e passividade àquelas que não o possuem. É uma lógica 

pulsional demasiadamente rasa, revelada em Freud pela crença de uma transmissão de conteúdos psíquicos 

oriundos de representações míticas compartilhadas fi logeneticamente (Ribeiro, 2000). Favorece-se dessa 

forma uma tradução de atividade ou de potência fálica enquanto o destino inato de um sujeito psíquico 

detentor de um pênis e uma tradução passividade ou de ausência fálica enquanto destino ao sujeito 

que seja detentor de uma vagina. O comportamento heteronormativo do gênero consistirá então em 

uma tradução meramente facilitada. No entanto, a partir de Laplanche (2015), devemos questionar a 

validade dessa dupla tradução por contraste entre masculino/ativo e feminino/passivo.

Butler (1997) realiza sua contribuição a essa questão ao considerar que a teoria psicanalítica 

é historicamente marcada por uma defasagem de observação dos mecanismos psíquicos relacionados 

ao poder, enquanto aspecto fundamental da constituição psíquica dos sujeitos. O poder se tornou uma 

preocupação comumente relegada ao pensamento fi losófi co, embora seja ele poderia ser percebido não 

apenas o fundador do sujeito psíquico, como também aquilo que concede condições para sua existência. 

É pela relação com o poder que um caminho para a realização dos desejos se torna possível.

Uma aproximação entra a ideia laplancheana da passividade originária absoluta atrelada à ideia 

butleriana da sujeição enquanto o lugar originário do sujeito psíquico se torna então lúcida o bastante 

para que um diálogo entre ambos seja pertinente. A tentativa de tradução das mensagens enigmáticas 

endereçadas pelo outro encontrará um lugar privilegiado pela cultura no comportamento sexual hete-
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ronormativo. A performance de gênero do eu é o aspecto narcísico daquilo que foi traduzido como iden-

tifi cação de gênero não correspondendo a um equivalente imediato da ideia de uma identifi cação via 

genitalização. Os sujeitos psíquicos, ao realizarem tais performances, tenderão a se manter na mesma 

tópica, pois realizarão constantes tentativas de repetição daquilo que foi vivenciado nas cenas primi-

tivas, buscando trazer-lhes algum sentido. Assim, o poder que é exercido sobre um indivíduo se torna 

assumido por ele pela suposição de uma constituição pré-estabelecida que possuiria algum sentido. 

Torna-se necessário a existência de uma categoria linguística capaz de lhe proporcionar inteligibilidade. 

Assim, o sujeito se torna capaz de contemplar o que é (Butler, 1997).

Relembremos como a sujeição ao poder é uma posição marcada pela ambivalência: ao mesmo 

tempo em existe uma dependência do discurso do outro para se constituir, a sujeição se torna também 

uma potência de atividade de transformação do próprio poder. A atividade se torna então uma conquista 

possível por meio das vias de investimento facilitadas que pertencem ao campo performático do s sujeitos 

heteronormativos do sexo masculino. Uma contradição se torna então determinante na existência da 

atividade: não existe sujeito sem um poder que lhe subordine e lhe torne possível, mas ele pode dissi-

mulação o próprio poder, encarando-se como produtor de poder ao invés de seu produto.

AS CONSEQUÊNCIAS PSÍQUICAS DA PERFORMANCE DE GÊNERO

Freud (2013) expressou que o destino melancólico é o resultado da incapacidade tradutiva do 

eu frente à perda de um objeto. A melancolia é marcada pela ambivalência entre a necessidade de se 

desligar de um objeto e a recusa de fazê-lo. Essa ambivalência de desejos representa um processo narcí-

sico, ou seja, um reinvestimento dessa libido pelo próprio ego advindo da recusa de uma perda. A perda 

é, porém, o elemento essencial do processo de identifi cação, na medida em que tudo que é incorporado 

ao eu é oriundo de um conteúdo que não foi capaz de sofrer catexia objetal. A preservação do afeto que 

foi destinado ao objeto de desejo ocorrerá, portanto, por meio do investimento narcísico.

Butler afi rma então que uma melancolia de gênero revela toda uma história dos objetos que preci-

saram ser recusados, sendo a incorporação destes objetos perdidos uma forma de tentar preservá-los. Os 

desejos inconscientes que não foram tolerados pelo eu continuam, porém, sendo fontes ambivalentes 

de desejo e de recusa. Dessa forma, a formação da heterossexualidade estaria baseada no recalcamento 

dos desejos homossexuais que foram recusados, enquanto a homossexualidade seria analogamente o 

resultado de uma incorporação inversa.

Consider that gender is acquired at least in part through the repudiation of homossexual atta-

chments; the girl becomes a girl through being subject to a prohibition which bars the mother 

as an object of desire and installs that barred object as a part of the ego, indeed, as a melan-

cholic identifi cation. Thus, the identifi cation contains within it both the prohibition and the 

desire, and so embodies the ungrieved loss of the homossexual cathexis. (Butler, 1997, p. 136).

A ambivalência entre desejo de retorno e o desejo de recusas da cena primitiva aparecerão 

sob a forma do trauma. O traumático estará na incapacidade da satisfação real do desejo em função 



78

da impossibilidade de conciliação entre os desejos de atividade e os de passividade. O indivíduo do 

sexo masculino se sente impelido ao temor pela passividade a desejo pela atividade, podendo assim 

ser reconhecido como per tencente ao sexo masculino. O indivíduo do sexo feminino, por sua vez, terá 

maior propensão ao destino cujo desejo pela passividade seja favorecido em detrimento da recusa de 

desejos de atividade.

A criança em questão, nessa sedução que defi nimos como “infantil”, está sempre num estado 

chamado de imaturidade, de incapacidade, de insufi ciência em relação ao que lhe acontece. Freud faz, 

em certos textos, essas lembranças remontarem até o segundo ano. Todavia a questão não é de pura 

cronologia, e sim, antes de tudo, de defasagem. É esta defasagem que é o terreno do trauma. Podemos 

lançar a comparação com a neurose traumática do adulto, onde o essencial do trauma decorre do caráter 

fortuito do incidente, portanto, do fato de que o sujeito não está preparado para aquilo (Laplanche, 

1992b, p. 114).

As experiências traumáticas são marcadas pela hiperexcitabilidade. Lembremos que a criança é 

ainda incapaz de realizar traduções acerca dos conteúdos sexuais inconscientes provenientes dos seus 

cuidadores. O infante não é capaz de se defender em relação ao sexual que lhe é investido pelas ativi-

dades básicas de cuidado. É então por meio de um suposto comportamento assexuado, cujo objetivo seria 

fornecer sobrevivência à criança, que ocorre o processo de sedução precoce que resultará na formação 

desses restos sem tradução oriundos de uma relação de sedução (Laplanche, 1988b).

Lembremos agora que o eu ideal está a serviço do desejo pela completude do eu instância. 

Lembremos também que é por meio da constante tentativa de atualização dos afetos primitivos que o 

eu ideal buscará essa consolidação. É a partir do momento em que o processo de identifi cação ocorre 

que há uma tradução privilegiada de atividade e passividade como uma relação metafórica de mascu-

lino e feminino. Como a imposição de um gênero ocorre com o sujeito ainda em desenvolvimento, o 

destino melancólico ocorrerá como representação da manutenção de um eu ideal que recusa o que foi 

proibido pelo ideal de eu.

Se decompusermos essas afi rmações, tomando como exemplo o caso do menino, poderemos 

concluir que o resíduo das primeiras relações objetais só pode ser uma dupla identifi cação, ou 

seja, com o pai e com a mãe; o que pode ser uma dupla identifi cação, ou seja, com o pai e com 

a mãe; o que nos conduz a uma outra conclusão: a formação reativa enérgica contra esse resíduo 

equivale forçosamente a um mandamento de identifi cação com o pai, que deverá ser sustentado 

a custa do recalcamento e da identifi cação com a mãe. (Ribeiro, 2000, pp. 99-100).

É partindo do raciocínio proposto, o recalcamento de conteúdos sexuais na confi guração do 

gênero, que o conto Uma pequena mulher (2011), de Franz Kafka será analisado. O constante jogo 

projeção contido na relação com o outro, sendo a fantasia de sê-lo um desejo frequentemente recu-

sado, que tornará compreensível como a sujeição originária ao poder proposta por Butler, se articula 

em confl uência com a situação antropológica fundamental proposta por Laplanche.
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UMA PEQUENA MULHER, UM GRANDE TORMENTO

O conto de Kafka é narrado por um indivíduo cisgênero do sexo masculino, cujo discurso recai 

sobre sua inevitável capacidade de irritar uma certa pequena mulher. Não importa o que ele faça, não 

importa o que ele diga, tudo parece continuar perpetuamente irritando essa pequena mulher. Ele parece 

desabafar sobre sua peculiar condição, demonstrando seu lugar de inocência perante esse confl ito. 

Sua narração, entretanto, revelará ao leitor atento uma interessante característica de ambivalência em 

relação a seu afeto. Somos capazes de criar hipóteses acerca do real signifi cado de suas palavras, que 

oscilam constantemente entre o desprezo e o desejo.

Essa pequena fi gura do sexo feminino é primeiramente apresentada como uma mulher demasia-

damente comum. Ela usa apenas o mesmo vestido amarelado-cinzento, possui um cabelo loiro opaco, 

que de acordo com ele não chega a ser descuidado. Percebemos que essa descrição sobre essa normali-

dade da pequena mulher parece bastante estranha, parecendo revelar até mesmo um caráter obsessivo:

O único modo de verbalizar a impressão que a mão dela me causa é dizer que nunca vi outra 

mão em que cada um dos dedos estivesse separado dos outros de maneira tão nítida como na 

dela; mesmo assim, a sua mão não tem nenhuma particularidade anatômica, é uma mão perfei-

tamente normal. (Kafka, 2011, p. 17).

O homem então expressa inicialmente um posicionamento passivo em relação aos investimentos 

mortíferos da pequena mulher. Suas palavras são bastante exageradas e o leitor começa a suspeitar que 

há um certo tipo de prazer masoquista nesse grande espaço que ele ocupa na vida de sua antagonista:

Essa pequena mulher está muito insatisfeita comigo, tem sempre algo a criticar em mim, sempre 

uma injustiça a me imputar, irrito-a por tudo e por nada; se alguém pudesse separar a vida em 

suas menores partes e analisar cada uma das partezinhas isoladas, sem dúvida cada partezinha 

da minha vida seria motivo de irritação para ela. (Kafka, 2011, pp. 17-18).

Em um segundo momento, entretanto, ele demonstrará uma oscilação em seus afetos pela 

pequena mulher, revelando possuir até mesmo uma empatia em relação ao seu sofrimento. Percebe-

remos aqui que a autoimagem anteriormente expressa por ele parece se modifi car, demonstrando como 

há uma agência obscura que busca a manutenção da sua tópica. A pequena mulher se torna agora o 

sujeito passivo frente ao próprio sofrimento. O mecanismo de compulsão à repetição aqui é nítido, 

um processo psíquico que objetiva uma tentativa de tradução acerca daquilo que é enigmático nessa 

relação. A cena então se repete, se mantém se retroalimentando, pela incapacidade de metabolização 

do conteúdo que é inconsciente.

Não existe relação nenhuma entre nós que pudesse levá-la a sofrer por minha causa. Bastaria 

ela decidir me encarar como um estranho total, o que afi nal sou, e eu sequer me oporia a essa 

decisão, pelo contrário, recebê-la-ia de braços abertos, bastaria ela querer esquecer minha exis-

tência que eu jamais impus ou seria capaz de impor a ela – e todo sofrimento desapareceria. 



80

Não tenho em conta nem a mim nem à atitude dela, que também me é penosa, não tenho nada 

disso em conta, pois reconheço que toda a minha dor não representa nada diante do sofrimento 

dela. (Kafka, 2011, p. 18).

Consideramos então que o sujeito em questão possui uma polaridade fi xa. Novamente somos 

capazes de perceber como o reconhecimento do outro é fundamental para que haja um constante 

trabalho autoafi rmação do eu. É um exemplo da ambiguidade e da imprevisibilidade que caracterizam 

o pulsional, demonstrando novamente como Laplanche confl ui com Butler em um caminho cuja ideia 

de recusa enquanto uma perda tradutiva se estabelece. Dessa forma, consideramos que o outro é para 

cada sujeito apenas uma vaga ideia daquilo que ele não foi capaz de performar.

Posteriormente, no conto, perde-se completamente a neutralidade com que o sujeito buscava se 

apresentar. Ao começar a denunciar a ausência de ocupação da pequena mulher em relação a si, demonstra 

o desejo de ter lugar no desejo do outro; o desejo de tornar-se objeto desse outro. Kafka novamente 

nos imerge em um enredo surreal, que nos amplia a possibilidade de uma observação rica do sexual ali 

embutido, favorecendo-nos em uma apreensão daquilo que escapa à inteligibilidade exigida pelo eu.

Mas se ela tampouco se ocupa com o meu progresso, não se ocupa com nada além de um certo 

interesse pessoal, a saber, vingar-se da angústia que lhe causo e evitar a angústia que posso vir 

a lhe impor no futuro. Certa vez tentei mostrar-lhe qual seria a melhor forma de pôr fi m a essa 

irritação constante, mas deixei-a num estado de nervos tal que não pretendo repetir a tenta-

tiva. (Kafka, 2011, pp. 18-19).

Em seguida, a pequena mulher aparece em uma condição aparentemente histérica. Um tipo 

comum de machismo contido na heteronormatividade é a concepção da mulher enquanto naturalmente 

portadora de uma psicopatologia histriônica. Favorece-se assim uma situação tópica de dominação do 

feminino pelo masculino, o que obnubila os desejos de atividade e de passividade dos sujeitos.

De vez em quando, e nos últimos tempos com maior frequência, recebo notícias de que mais uma 

vez acordou pálida, tresnoitada, com dor de cabeça e quase incapaz de trabalhar; e assim ela põe 

os familiares preocupados; especula-se aqui e acolá sobre a causa de sua enfermidade, mas até hoje 

ninguém a encontrou. . . . cheguei até a suspeitar que – ao menos em parte – ela fi nja esse sofri-

mento a fi m de lançar as suspeitas do mundo contra mim. (Kafka, 2011, p. 19).

Nossa interpretação do enredo kafkiano perpassa pela ideia de uma solução de compromisso por 

formação reativa. Caracteriza-se em um mecanismo de defesa caracterizado pela negação de um desejo 

inconsciente e pela transformação deste em algo capaz de ser suportado pelo pensamento consciente. Dessa 

forma, tem-se o quadro da projeção de um conteúdo sexual que foi desejado por um sujeito em um objeto 

externo que possa simbolizá-lo. Essa adaptação buscará evitar possíveis castrações e o sujeito assim pode 

tentar realizar seus desejos recalcados de atividade ou passividade por  meio do comportamento do outro.

Durante o conto, o narrador demonstra com frequência a sua preocupação com o julgamento 

público acerca do caso. Estas descrições revelam uma riqueza de elementos subjetivos, que evocam a 
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angústia trazida pela mera possibilidade de contato com o enigma do recalque. Se o eu é formado a 

partir daquilo que vem do outro, é a partir da interação com o outro, atravessada pelo código civiliza-

tório, que se formará o ideal de eu, que será fundamental à manutenção da recusa. Veremos esse homem 

sofrer uma antecipação delirante de uma cena de um julgamento público, uma característica paranoica, 

resultado desse contexto de permanente recusa.

Assim ela procura em sua astúcia feminina um meio-termo; calada, apenas com os sinais externos 

de um sofrimento oculto, pretende levar o caso ao julgamento público. Talvez ela até mesmo 

espere que, quando o olhar do público estiver em mim, surja uma irritação coletiva, generali-

zada. (Kafka, 2011, p. 20).

O ostracismo social não é expresso por ele com uma saída viável, mas a ambivalência novamente 

aparece por meio da sua decisão espontânea de partir. Essa solução, como todas as demais, acabará 

também não sendo bem sucedida, revelando novamente aqui a tendência repetitiva da tópica. O homem 

expressará então o desejo pelo cometimento de suicídio. Não nos é surpreendente que também desistirá 

muito brevemente desse destino. Defende-se de seu desejo ao passar a acreditar que sua morte apenas 

servirá para irritar ainda mais àquela pequena mulher. Percebemos que o desejo de totalidade repre-

sentado pelo ideal de eu torna o eu incapaz de imaginar a si mesmo como algo inexistente. Até mesmo 

fantasiando sua morte, esse homem demonstra um desejo pela manutenção do confl ito.

Finalmente, o narrador nos apresentada a solução de compromisso defi nitiva. A identifi cação 

com a condição supostamente passiva, ou ainda masoquista, sofrerá uma fi xação. Essa fi xação será 

sustentada pela crença do homem de quê:

Assim, de qualquer ângulo que eu examine o caso, resulta sempre a convicção de que, se eu 

esconder esse assunto sem importância com a mão, mesmo de leve, poderei seguir o curso normal 

da minha vida ainda por muito tempo sem que o mundo me importune, apesar dos surtos da 

mulher. (Kafka, 2011, p. 28).

A pequena mulher então persistirá colérica, e estando ela no plano do real ou da fantasia, repre-

senta uma parte fundamental do psiquismo desse sujeito. A mão da peque na mulher, de dedos bem 

afastados, que anteriormente foi evocada, cede agora lugar à observação de sua própria mão, prova-

velmente com dedos ainda mais largos. Por um lado essa mão possa ser compreendida como capaz de 

esconder tal “assunto”, mas por outro possuirá frestas, mesmo que fi nas, que estarão sempre em uma 

ameaça, uma angústia pelo contato com esse afeto estranho ao próprio sujeito.

Arriscamos uma hipótese fi nal para concluirmos. O tormento do personagem kafkiano é perceber ser 

impossível satisfazer a mulher. A monstruosa e enorme irritação da pequena mulher metaforiza a impossibi-

lidade de o eu ser acolhido em qualquer gesto que endereça a esse outro. Tal situação institui a totalização 

do eu ideal como um movimento masoquista: só existo para servir, só existo para tentar satisfazer o outro.

Mesmo essa totalização masoquista fracassará diante do encontro com a realidade e o outro. 

O ideal será então projetado. Onde? Na identidade de gênero. A totalização do eu ideal vai encontrar 
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uma tradução tardia em termos de gênero, dos ideais propostos ao gênero: eu, um homem, devo servir 

e acalmar e satisfazer uma mulher impossível de se apaziguar e satisfazer. Eis uma das fontes do ideal 

do eu que, dadas as origens masoquistas do eu ideal, só poderá ser infi nitamente sádico.

A pesquisa realizada sustenta a hipótese de que a tradução generifi cada em termos de ideais do 

eu que o eu ideal sofre é uma tentativa de reassegurar uma totalidade que só poderá se manter compul-

sivamente. A depender das relações libidinais precoces – de mais ou menos acolhimento / reconheci-

mento dos gestos do sujeito – o ideal do eu pode ser menos ou mais sádico para com o eu.
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RESUMO

O presente texto visa propor que a passividade originária, postulada por Laplanche, se mostra 

intolerável para a manutenção da masculinidade hegemônica e, desta forma, deve ser projetada estere-

otipicamente nas mulheres, que assim fi cam, nas fantasias masculinas, desprovidas de atividade no que 

concerne ao desejo. Quando este aparece, muitas vezes mobiliza respostas violentas dos homens na tenta-

tiva de abafá-lo e, assim, salvaguardar sua identidade. Tal negação, portanto, não aparece apenas como 

consequência de uma masculinidade hegemônica, mas como condição desta, uma vez que a aparição do 

desejo feminino ameça e coloca em xeque os modos hegemônicos da identidade masculina. A expressão 

“masculinidade hegemônica” não visa delimitar uma forma identitária única, mas antes deve ser enten-

dido enquanto padrão identitário-cultural ao qual os homens, em maior ou menor grau, se conformam. Tal 

refl exão será feita a partir de uma casuística de mais de 2.400 homens atendidos em grupos refl exivos de 

gênero no Instituto Albam, comparada às concepções presentes no romance de valter hugo mãe.

Palavras-chave: masculinidades, gênero, desejo feminino, violência.
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A partir da concepção de constituição subjetiva presente em Laplanche (1992, p. ex.), podemos 

aproximar a passividade aos tempos originários do humano. Todos temos que construir formas de simbo-

lizar e traduzir esses tempos pré-subjetivos, contudo, em nossa cultura falocêntrica marcada por oposições 

binárias (atividade-passividade, mente-corpo, teoria-natureza, fora-dentro) do sistema sexo-gênero, as 

construções identifi catórias masculinas são convocadas de maneira mais incisiva a se contrapor à passi-

vidade originária, levando consigo todas as categorias desse sistema binário que a ela se relacionam, 

mesmo que imaginariamente (como é o caso da feminilidade e da homossexualidade). Ainda, a partir 

de Laplanche, podemos buscar subsídios para enfatizarmos que tal contraposição compulsória masculina 

às categorias ligadas à passividade é, antes de tudo, uma contraposição àquilo que funda o humano, 

instaurando um paradoxo irresolúvel no cerne da identidade masculina. As masculinidades, então, só 

podem se consolidar ao afastar de si a passividade originária sob a qual foram formadas. Como vimos, o 

binarismo do sistema sexo-gênero outorga ao masculino categorias relacionadas à atividade. Os sujeitos, 

então, cujas identidades são encaminhadas para se conformarem nos moldes da masculinidade, precisam 

se contrapor nitidamente à passividade para que seus corpos e sua identidade sejam inteligíveis. Nesse 

movimento generifi cado de formação do Eu, a passividade é rapidamente assimilada ao feminino, como 

forma de relegar ao outro aquilo que não se admite em si. A necessidade de negação da passividade/

feminilidade, no entanto, é tão grande justamente por escamotear, em outro nível, um empuxo à satis-

fação da passividade pulsional que se instaurou nesses movimentos constituintes do psiquismo.

Tais questões me levam a pensar que, na necessidade de negar a passividade/feminilidade que 

lhes constitui, os homens façam recurso a defesas estereotipicamente fálicas, muitas vezes signifi cando 

rigidez identitária e impermeabilidade subjetiva. Com relação a essa dupla face fálica e defensiva do 

masculino, Monique Schneider (2000) nos lembra que o masculino é representado culturalmente não 

apenas pela fi gura penetrante da espada, mas também por uma atitude defensiva simbolizada pelo 

escudo protetor. A impenetrabilidade e a impermeabilidade, a nosso ver, são as maiores marcas de uma 

subjetividade dominante masculina. Para Márcia Arán (2006), “o escudo representaria assim o emblema 

desta cultura [masculina], e a defesa contra a natureza e a alteridade, uma forma específi ca de subje-

tivação que se impôs no que outrora chamamos de civilização ocidental” (p. 215).

Certamente não são todos os homens que se encaixam plenamente nesse modelo teórico, que 

aqui podemos descrever sob a alcunha da masculinidade hegemônica (conceito que tomo emprestado 

de Connell, da década de 1980, mas utilizo num sentido próprio). Não viso com essa nomenclatura a 

delimitação de uma forma identitária única, mas antes seu entendimento enquanto padrão identitário-

-cultural, uma espécie de tipo ideal, ao qual os homens, em maior ou menor grau, se conformam. As 

identidades masculinas contemporâneas, assim, não se relacionam à masculinidade hegemônica em 

termos absolutos, mas estabelecem com ela pontos de contato maiores ou menores, sob a forma de um 
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continuum. Nesse sentido, podemos pensar que, logicamente, a experiência identitária de um homem 

homossexual, por exemplo, é diferente da de um homem heterossexual. Outras variáveis como raça, classe 

social, possibilidades de integração dos afetos, entre outras, também determinam diferentes formas de 

posicionamento subjetivo frente aos moldes hegemônicos da masculinidade. Contudo, tais confl itos e 

paradoxos apresentados anteriormente, em maior ou menor grau, marcam todas as identidades mascu-

linas, uma vez que as identidades sempre dependem de substratos culturais para se edifi carem.

Pois bem, a tese a ser defendida aqui é que os homens, em construção defensiva, projetam este-

reotipicamente tal passividade nas mulheres, negando-lhes o reconhecimento enquanto seres desejantes. 

A passividade defl etida às mulheres, nessa operação, é uma passividade já tratada, passividade correlativa 

do silêncio e da ausência de desejo. Tal movimento causa nos homens um legítimo desconhecimento 

do desejo feminino, como veremos na análise do romance de valter hugo mãe e de algumas vinhetas 

de casos de homens autores de violência doméstica. Não obstante, já adianto que o lado mortífero e 

ameaçador dessa passividade originária também ecoa nestas relações, muitas vezes retornando como 

ameaça aos homens, como algo da ordem do insuportável que os atormenta, como um eco da projeção 

feita inicialmente. Veremos o quão confl ituosos e tortuosos são esses caminhos, repletos de dobras e 

de rebatimentos.

A partir do atendimento em grupo, à frente do Instituto Albam, de mais de 2.400 casos de 

homens autores de violência, uma casuística se construiu, de um perfi l bem específi co de casos que 

aparecem com relativa frequência: trata-se de homens que, após longos períodos de relacionamento 

estável com as companheiras, são traídos ou abandonados por estas e, em função disso, cometem algum 

tipo de violência (física, psicológica, patrimonial etc.). O elemento de especial curiosidade que torna 

esses casos interessantes para nossa discussão é que, quase em sua totalidade, esses homens chegam ao 

grupo com um discurso muito semelhante: dizem que o relacionamento era ótimo, que eles eram bons 

maridos, bons pais de família, trabalhadores, e que por mais que se esforcem não conseguem entender 

o que pode ter acontecido para terem sido traídos ou abandonados. Considero bastante curiosa a inca-

pacidade desses homens de se colocar no lugar das companheiras para ao menos vislumbrar os pontos 

de insatisfação delas na relação, ou mesmo entender o simples fato de que elas podem ter desejado 

outro homem, outra vida... Estes homens realmente não conseguem supor um desejo nessas mulheres, 

e grande parte de suas trajetórias nos grupos consiste em fazer esse movimento, essa suposição de 

desejo. Tarefa nada simples se lembrarmos do caráter defensivo das identidades masculinas: para supor 

o desejo nas mulheres, esses homens precisam tornar seus escudos identitários mais permeáveis, criarem 

brechas nessas defesas, para assim possibilitarem um movimento intersubjetivo em direção à alteridade: 

conseguir colocar-se no lugar do outro, ou melhor, da outra. Afi nal, se o escudo identitário impede que 

a alteridade os afete, também impede que eles possam ir em direção à alteridade. Assim, uma verdadeira 

responsabilização, uma mudança subjetiva, precisa passar por tal movimento intersubjetivo, possível 

somente na relação com a alteridade. Tal casuística já vinha me chamando a atenção há algum tempo, 

e tive agora a oportunidade de fazê-la trabalhar na comparação com o romance de valter hugo mãe. 

Passemos a alguns elementos da narrativa para tal.
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O controle sobre o corpo da mulher é essencial na dinâmica presente em o remorso de baltazar sera-

pião: controle dos pais de ermesinda sobre seu corpo, querendo casá-la logo “antes que algum malandro 

lhe deitasse a mão” (p. 22)1 e revistando-a a correção ao voltar de uma tarefa (p. 35); controle do pai de 

baltazar sobre sua mãe (“. . . ao meu pai aproveitava muito a tortice de minha mãe. Com o pé em modos 

de pouco andar, ela haveria de estar sempre por ali” – p. 32); controle social sobre o corpo de gertrudes, 

que é queimado vivo; controle de baltazar sobre o corpo de ermesinda, com as crescentes e pesadas agres-

sões (“desgraçada da mulher que saísse do entendimento do marido” – pp. 47-48). Esse controle, somado 

à desmesura das representações rebaixantes da mulher ao longo do romance, podemos pensar, indica uma 

tentativa de se apropriar defensivamente de algo que ameaça, negando às mulheres o estatuto de sujeito e 

de autonomia. Jacques André, em seu livro sobre a sexualidade feminina, diz que “a proliferação de repre-

sentações sobre a feminilidade ao longo dos séculos nos informa mais sobre o inconsciente dos homens 

do que sobre o inconsciente das mulheres” (André, 1994, p. 12, tradução minha). No romance, fi ca clara 

a tentativa de domar o desconhecido desses corpos femininos marcados por um desejo que atormenta aos 

homens pela via da negação ou da estereotipia: na cena da primeira menstruação de brunilde, por exemplo, 

baltazar fi ca impressionado e, num primeiro momento, fantasia a irmã e a mãe a se contarem segredos 

desse enigmático universo feminino. Tal fantasia não dura um átimo de segundo, e logo é sobreposta por 

julgá-las “porcas de corpo, condenadas à inferioridade, à fraqueza” (p. 19), tendo “um inimigo habitando 

dentro delas” (p. 19). Tática defensiva esta que habita nossa cultura nos mais variados níveis. Dentre vários 

exemplos possíveis, a afi rmação de Aristóteles explicita-nos o quão antiga é essa visão reativa: “A mulher 

é um macho mutilado” (André, 1994, p. 14). A negação do desejo feminino, paradoxalmente, mostra um 

lampejo de conhecimento deste que se quer negar defensivamente, uma vez que remete aos movimentos 

originários de passividade. Lembremos também da descrição de Freud sobre o sentimento dos meninos em 

relação às meninas ao depararem-se com a diferença anatômica: “horror da criatura mutilada ou desprezo 

triunfante por ela” (Freud, 1925/1996, p. 281). Tais afetos, dada sua desmesura e desproporcionalidade, 

são claramente defensivos e tentam domar algo que ameaça. A masculinidade, enquanto arranjo defen-

sivo portanto inerentemente frágil, precisa ser provada: o pai saber da masculinidade de seu fi lho baltazar 

a por-se na diaba; o orgulho do lençol sujo de sangue. A necessidade de prova e reiteração nos remete 

também à defesa, ao movimento de encobrir aquilo que ameaça.

A ameaça diante da aparição do desejo feminino pode também ser percebida em uma vinheta 

rápida, de um certo homem que chega ao grupo completamente transtornado, pois acabara de ser alvo 

de uma “cantada” dada por uma mulher, dentro no ônibus. Foi tamanha a perplexidade do sujeito, que 

fi camos o grupo inteiro a falar sobre isso, e pudemos trabalhar tal resistência defensiva no grupo como 

um todo, uma vez que era comum aos outros integrantes. Ou ainda outro homem, que relatou estar diri-

gindo com sua esposa ao banco de passageiros, ouvindo rádio no carro. Ao tocar determinada música 

romântica, a esposa fechou ligeiramente os olhos num ensaio de suspiro, ao que o homem reagiu desfe-

rindo um soco no som do carro e estragando o equipamento.

1 Todas as vezes, neste texto, em que aparecerem indicações de páginas sem referência à obra, trata-se do romance de valter 
hugo mãe (2015). Optei por manter em minúsculos os nomes próprios do autor e dos personagens, como no original.
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Além da negação do desejo feminino na identidade masculina, há uma curiosa projeção fanta-

siosa de certo desejo estereotípico nas relações imaginadas de traição, frutos dos ciúmes: vê-se aqui 

uma forma de encenar psiquicamente o originário tão negado na identidade masculina, colocando-se 

de forma masoquista perante as fantasias. baltazar fantasia repetidamente sobre “os anseios grandes 

[de ermesinda] por se meter debaixo dele [dom afonso]”, a imagina “puta, calada de segredos fundos, 

satisfeita com ser refeição de um velho tão feio” (p. 64). Tal dinâmica, longe de supor desejo na mulher, 

projeta maciçamente uma fantasia em ermesinda, servindo de encenação possível para o masoquismo 

recalcado de baltazar. ermesinda é um mero receptáculo de projeções maciças, não um sujeito dese-

jante. O desejo precisa ter voz, e no romance as mulheres estão emudecidas, a no máximo murmurar. 

Logicamente, tais projeções de baltazar e tão comuns no ciúme masculino são um arranjo muito precário 

para a vazão desses imperativos de gozo passivo, dado que são completamente estranhas ao Eu e não 

se conciliam com as auto-representações recalcantes que mantêm a coesão necessária dessa instância 

psíquica. Sendo precárias, apresentam sempre o risco iminente de ruírem e serem transformadas em 

violência. Interessante notar que baltazar chega mais perto de reconhecer um certo desejo apenas na 

teresa diaba (“estalei a mão no seu rabo e acelerei, assim que estrebuchou de satisfeita” – p. 59, grifo 

meu) que, contudo, precisa ser uma personagem quase folclórica (portanto, menos humana) para que 

isso ocorra. Sob essa lente que nos permite enxergar realizações tortas de pulsões passivas, podemos 

interpretar também as violações seguidas que ermesinda sofre, cometidas pelo aldegundes e dagoberto. 

Paradoxalmente, são um jeito torto de baltazar dar vazão a seus imperativos pulsionais passivos, dado 

que simbolicamente se apassiva diante de dois outros homens, encenando fantasisticamente uma relação 

homossexual. Tal arranjo sádico, contudo, é extremamente precário, uma corda bamba estendida sobre 

um precipício, e baltazar não conseguirá sustenta-lo, de certo.

A morte da mãe de baltazar é um momento chave na narrativa, onde se inicia a virada principal. 

Morte que, além da violência estarrecedora, é repleta de simbolismos. O pai mete a mão no ventre da 

mãe como que a tentar arrancar à força o terror que tanto atormenta os homens e deve ser negado 

acima de tudo; arranca seu interior como que a revirá-la do avesso, como que tentando externalizar 

o interior, o dentro, o passivo enigmático, tirá-lo com a mão. Uma ira destrutiva que remete a uma 

forma precária de identifi cação e de anulação do objeto. Haveria vestígios da inveja do útero, descrita 

por Ribeiro no saudoso artigo de 1985 e também por Karen Horney (1971) ? Essa virada ao avesso da 

feminilidade produz uma virada narrativa, desencadeando a série de acontecimentos que culminam na 

maldição. Aqui, o lado mortífero da feminilidade ganha materialidade na narrativa.

Outro aspecto do romance do qual cabe análise são as multiplicidades das relações de poder, 

entendendo como os circuitos construídos facilitam ou difi cultam a vazão de determinadas exigências 

pulsionais. baltazar, como vimos demonstrando, se vê às avessas com as exigências pulsionais passivas, 

que tenta reverter em contrário na relação com ermesinda. No entanto, sua apassivação diante de dom 

afonso (relação cujo componente sexual sádico é explícito) cria um curto-circuito nessa tentativa, reme-

tendo, como numa parede em eco (crescente a cada vez que se rebate nesse jogo de espelhamentos, cada 

vez mais ensurdecedor), a passividade de volta a baltazar que, dessa forma, vai precisando lançar mão de 
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saídas cada vez menos simbólicas para abafar tal ruído egodistônico. A passividade de baltazar serapião 

diante de certas injunções que se impõem a ele se mostra também na reação de cólera que ele tem ao 

compararem sua mãe a uma vaca, a sarga. Podemos pensar, nos casos dos dias atuais, que essa função de 

dom afonso muitas vezes é desempenhada pelos imperativos simbólicos internalizados de masculinidade 

e outros lugares sociais de sujeição que, variando em intensidade de homem para homem, podem produzir 

saídas mais ou menos violentas. Um supereu tirânico, marcado pelas injunções típicas à fi gura do “macho”, 

dupla-face de uma clivagem do passivo-feminino, pode muitas vezes determinar uma saída até mesmo letal.

Falemos também sobre as violências físicas brutais cometidas por baltazar serapião. Ao centrar 

seus combates e sua fúria na deformação do corpo de ermesinda, baltazar tenta reduzir à carne o desejo 

feminino, dessubjetivando-o, tentando torna-lo mais “palpável” segundo a fórmula imaginária: ermesinda 

não deseja, é sua carne que é portadora do mal; portanto, deformo a carne como forma de preservar o 

objeto idealizado que é a mulher sem carne. Não seria uma maravilha, a mulher sem carne? Nesse tipo 

de apreensão, a dicotomia santa/puta se encarna numa só mulher: o sujeito, etéreo e transcendente 

(“apagada de todo o fogo que a consumia” – p. 55), não deseja; o mal a ser combatido está no corpo, 

mesmo que se tenha de mata-lo. Não por acaso, escuta-se aqui o eco de tradições cristãs de auto-

-fl agelo: expurgar o pecado do corpo. Mas não tão somente no âmbito dos costumes religiosos. Tal 

clivagem metafísica entre sujeito e desejo, moral e corpo, funda muitos dos pilares de nossa cultura. 

Recordei-me desse trecho de Crepúsculo dos ídolos, de Nietzsche:

Vocês me perguntam o que é idiossincrasia nos fi lósofos?... Por exemplo, sua falta de sentido 

histórico, seu ódio à noção mesma do vir-a-ser, seu egipcismo. Eles acreditam fazer uma honra a 

uma coisa quando a des-historicizam, sub specie aeterni [sob a forma do eterno]- quando fazem 

dela uma múmia. Tudo o que os fi lósofos manejaram, por milênios, foram conceitos-múmias; nada 

realmente vivo saiu de suas mãos. Eles matam, eles empalham quando adoram, esses idólatras de 

conceitos - tornam-se um perigo mortal para todos, quando adoram. A morte, a mudança, a idade, 

assim como a procriação e o crescimento, são para eles objeções - até mesmo refutações. O que é 

não se torna, o que se torna não é... Agora todos eles crêem, com desespero até, no ser. Mas, como 

dele não se apoderam, buscam os motivos pelos quais lhes é negado. “Deve haver uma aparência, 

um engano, que nos impede de perceber o ser: onde está o enganador?” - “Já o temos”, gritam 

felizes, “é a sensualidade! Esses sentidos, já tão imorais em outros aspectos, enganam-nos acerca 

do verdadeiro mundo. Moral: desembaraçar-se do engano dos sentidos, do vir-a-ser, da história, 

da mentira - história não é senão crença nos sentidos, crença na mentira. . . . E, sobretudo, fora 

com o corpo, essa deplorável idée fi xe dos sentidos!” (Nietzsche, 2006, Aforismo I).

O enigma sobre o desejo feminino é assim projetado no corpo como tentativa de dessubjetivá-lo. 

Como exemplo desse ponto, retomarei um depoimento de um usuário de um ambulatório paulistano de 

reprodução assistida, dado a Rosely Costa em sua pesquisa sobre saúde e gênero:

Não costumo fazer exame porque sinto meu corpo bom, ótimo. Nunca senti uma dor. Senti uma 

dor uma vez na barriga, aqui. Senti essa dor, estava me doendo, e eu disse: vou procurar um 
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médico. Quando eu fui procurar o médico eu já sabia o que tinha. Quando eu fui procurar já fui 

internado para operar. [...] Porque o homem, ele já conhece mais o corpo dele. A mulher, ela 

conhece também, mas na base da medicina. Mais por dentro, não. O homem, não tem nada pra 

ele conhecer por dentro do homem. As partes da mulher já é mais... sei lá como fala. A mulher 

já é totalmente diferente, tem que procurar o médico mais vezes, uma dorzinha em qualquer 

lugar tem que correr no médico. (Costa, 2003, pp. 84-85).

***

Em relação ao tão prometido quanto discutido nesse congresso remorso, gostaria também de 

fazer algumas considerações. Eu talvez esperava uma complexidade psicológica maior do personagem 

principal a partir do título, o que não se confi rmou com a leitura do romance. A princípio, fi quei frus-

trado pelo simplismo de baltazar, mas com o tempo essa frustração foi se depurando e cheguei a uma 

opinião diferente: que bom que baltazar não é um homem em confl ito moral, temos que nos lembrar 

que muitos dos autores de violência também são dessa forma, e temos que tomar cuidado para não 

superenfatizar o lado de confl ito psíquico e sujeição dos homens autores de violência, deixando assim 

de lado essa faceta mais “crua” da violência. 

Mas há remorso em baltazar, mesmo enquanto um indício, uma espécie de lampejo ocorrido na 

última página do romance? Se a resposta fosse positiva, seria baltazar serapião absolvido pelo remorso, 

como o dissoluto Don Giovanni de Saramago o foi por sua fragilidade? Existe algum indício de mudança 

de posição subjetiva nesse possível microremorso? E tal indício indicaria uma abertura para a alteridade 

tão duramente combatida? Penso que não: o remorso, “uma parede mordida pelo eco” (como na epígrafe 

do romance), é fechado, só remete a si mesmo, reitera as defesas identitárias e não coloca em jogo a 

relação com a alteridade. A metáfora da parede aqui é perfeita, e podemos transpô-la para as paredes 

do Eu: o remorso, mesmo que coloque em movimento uma certa alteridade interna cujo representante 

maior é o Supereu, não consegue sair das barreiras responsáveis pela divisão eu-outro. Chega a ser um 

sentimento perigoso, pois pode se fazer convencer como mudança subjetiva, quando na verdade é apenas 

uma repetição do tão conhecido ciclo da violência - imagino que é apenas uma questão de tempo para 

que um homem acometido pelo remorso volte a cometer violência. Não há consideração da alteridade 

em baltazar, não há consideração da mulher enquanto sujeito de desejo. O remorso, portanto, não leva 

necessariamente à responsabilização. Como, portanto, pensa-la? Que movimento a enseja?

Penso que as possibilidades de transformação e de reconhecimento da alteridade têm que passar 

por um devir-passivo, uma abertura mínima às origens passivas da constituição do Eu - somente assim 

se torna possível um movimento intersubjetivo de reconhecimento da alteridade. Ora, se a identidade 

masculina faz uso de defesas radicais que a tornam uma espécie de escudo contra a alteridade interna e 

externa, é preciso fazer vacilar essas fronteiras para que um movimento intersubjetivo seja possível. Criar 

pontos de permeabilidade nas identidades. Tal devir-passivo, dentro dessa dinâmica identitária que aqui 

descrevemos, tem gênero, e é feminino. Gosto de chama-lo de devir-mulher. O devir-mulher, a meu ver, 

torna-se condição dessa possibilidade de mudança subjetiva, por conseguir fazer vacilar o componente 

defensivo ligado à lógica fálica, por apontar para a fragilidade e para o engessamento que esta lógica 
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assume nas identidades masculinas aqui analisadas. Trata-se de fazer ruir um binarismo habitando-o 

de dentro: o que era forçosamente encaixado na castração, na ferida e na mutilação apareceria como 

permeabilidade, e assim faz ser penetrada a superfície contínua de um primado. A feminilidade, então, 

carrega uma posição privilegiada na quebra dessa hierarquia, justamente por fazer parte dela, por ser o 

recalcado em nós e o elemento negado na própria dinâmica patriarcal-fálica. O devir-mulher, assim, não 

é um devir fi nalístico, dado que não é essencial: ele se torna privilegiado por mimetizar às avessas as 

lógicas defensivas cujo emblema maior é o falo, sendo antes o ponto de partida para a criação de novas 

formas de subjetivação, para simbolizações mais abrangentes desse originário passivo que não precisem 

ser uma corda bamba sobre um abismo, que não precisem do silenciamento do desejo feminino para 

se manter. Nesse sentido, Deleuze e Guattari (1997/1980, s.n.) afi rmam que “é preciso dizer também 

que todos os devires começam e passam pelo devir-mulher”. Interpreto aqui essa afi rmação no sentido 

de que, para que as subjetividades masculinas aqui estudadas tornem-se mais permeáveis e abertas à 

alteridade, para que se deixem atravessar pelo outro, é preciso que passem pelo devir-mulher. Somente 

então poderão também abrir-se para os devires-outros, entendidos aqui como símbolos da alteridade 

em sua infi nita multiplicidade, com os variados arranjos possíveis. Abrir-se ao devir-homossexual, ao 

devir-negro, ao devir-oriente, ao devir-transexual, ao devir-esquizofrênico, ao devir-pulsional. Abrir-se 

às positividades do confronto com a alteridade.
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RESUMO

Objetiva-se discutir signifi cados da violência de gênero no romance “o remorso de baltazar 

serapião”, de valter hugo mãe, e mais particularmente do suposto remorso que se evidencia ao fi nal 

da narrativa, à luz da teoria psicanalítica. A violência de baltazar contra sua esposa é entendida como 

expressão de sexualidade infantil, parcial e, no romance, tendendo ao desligamento, dirigida ao objeto 

de desejo (no romance, a mulher do protagonista), exprimindo um impulso de autoafi rmação pela 

submissão destrutiva do corpo feminino, sem reconhecimento de diferença ou dependência. Primeira-

mente, retomam-se as relações entre os conceitos de sexualidade infantil e o de sexualidade feminina, 

a partir dos aportes trazidos por Freud, mas a partir de uma releitura necessária, feita por Laplanche e 

por algumas feministas. Em seguida, aplica-se o resultado dessas considerações teóricas sobre o romance 

e, fi nalmente, em palavras mais rápidas, sobre uma das razões subjetivas para a violência de gênero.

Palavras-chave: teoria psicanalítica, literatura, violência de gênero, sexualidade infantil.
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Chico César compôs uma canção cujos versos iniciais vieram à minha cabeça por epígrafe para o 

texto que apoia minha fala: “Eu sei como pisar no coração de uma mulher/ Já fui mulher eu sei”. É uma 

bela imagem que resume muito do livro de valter hugo mãe, pela perspectiva teórica com que pretendo 

insinuar uma abordagem para o texto, envolvendo as temáticas das relações de gênero, da sexualidade 

infantil perversa polimorfa e seus destinos posteriores, inclusive aqueles ligados às feminilidades.

Nesses versos, há cinco ideias bem sintetizadas pela leveza das imagens poéticas: 1) a de um 

saber (“eu sei”); 2) a de uma violência (“pisar no coração”); 3) a de um objeto dessa violência (“uma 

mulher”); 4) e a da identifi cação com a posição que se atribui a essa fi gura-objeto (“já fui mulher, eu 

sei”). Entre todas essas ideias, uma quinta: 5) essa posição inicial é (ou, ao menos, pode ser) transi-

tória: o verbo “ser” está no passado, pode-se deixar de ser mulher. Ou, senão, pela mesma premissa, 

tornar-se uma, presumir-se e se reconhecer como tal.

Na canção do músico paraibano, esse saber que se tem por certo, capaz de invadir o mais íntimo 

de uma mulher, decorre de ter o eu lírico ocupado essa posição, de ter estado, um dia, nesse mesmo lugar 

que desponta, assim, como uma alternativa. O lugar dessa mulher é, então, uma construção que, em 

primeira instância, pouco ou nada tem essencialmente a ver com seu corpo – já que mulheres e homens 

têm orifícios e projeções capazes de tomar iniciativas igualmente consideradas ativas ou passivas –, 

mas, sim, com a atribuição vinda do outro. A categoria genérica “mulher” é, no que nos interessa, uma 

fantasia e, então, sempre secundária em relação à sexualidade primitiva, aquela descoberta por Freud 

e chamada infantil, perversa e polimorfa.

Não obstante essa posição parecer primária – aos olhos do eu lírico da canção (que toma a 

identifi cação com a mulher como fonte de um conhecimento) e do protagonista do nosso romance (que 

trata a mulher por representações associando-a ao animalesco, ao sujo e ao excitante) –, revela-se 

secundária, ao admitirmos ser a feminilidade sexuada uma construção psíquica que sofre considerável 

infl uência das marcações culturais de gênero.

Nesse sentido, temos um tema delicado, complexo, sujeito a ambiguidades e confusões: o femi-

nino, tal como tratado pela psicanálise (desde as ambiguidades com que Freud o considera), revisitado 

pela bem-vinda crítica feminista e reposicionado com a ajuda da refundação epistemológica impulsionada 

pela teoria laplancheana. Nos atravessamentos desses três pontos de vista – correndo o risco de nada 

dizer de novo ou com a clareza das convicções sólidas e de não fazer jus a pesquisadores e pesquisa-

doras que me antecederam na tarefa de aproximar-se do feminino –, enuncio a ideia que orientou minha 

leitura de “O remorso de baltazar serapião”: não existe, originariamente, uma sexualidade feminina. 

Toda associação entre feminilidade e sexualidade infantil é, a rigor, secundária e, por consequência, 

afeita às categorias culturais de signifi cação da sexualidade infantil, como o gênero e o sexo, as quais, 

na perspectiva de Laplanche (2015a), servem mais ao recalque do que ao recalcado.
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O fato de que nas nossas origens haja, com muita frequência, mulheres adultas, sexuais e sexu-

adas, desejantes e sedutoras, capazes de atividade e passividade diante do pulsional e dos bebês que 

fomos, não determina, de forma genérica, total e inescapável, como uma condição universal e sufi -

cientemente extensiva, o sexual infantil, de modo a para que se possa afi rmar, sem dúvidas, haver uma 

condição psíquica específi ca da mulher, do feminino, afetando o infantil. A mulher, nas origens, não é 

total – no sentido de sua genitalidade – e partes de seu corpo que a defi niriam em termos de sexo (ou, 

antes de gênero) tampouco têm representação inequívoca ab orgine. Nem mesmo a prova circunstancial 

de natureza biológica – o fato de que, na situação antropológica fundamental sempre possa (e quase 

digo, deva) haver indivíduos nascidos do sexo feminino ou assim tornados, emissores de mensagens 

enigmáticas, circunstância tão frequente que parece essencial, é bastante para que o feminino esteja 

na origem como um requisito fundador. Pois se mulheres são, até agora, que eu saiba, requisitos para 

a produção de óvulos, não estão mais obrigatoriamente no centro dos cuidados e vínculos de todos os 

bebês e crianças – fenômeno esse cujos efeitos, em última instância, são tratados pela psicanálise.

Nesse sentido, ouso tratar aqui o feminino apenas como uma chave de leitura (não necessaria-

mente a única nem forçosamente aquela das fundações), mas também como somente uma alternativa 

para sintetizar a polimorfi a perversa da sexualidade. Prestar contas com as feminilidades é, então, um 

processo que visa à organização e à síntese – e nisso acompanho Laplanche quanto à sua posição sobre 

o gênero e o sexo – num movimento psíquico sempre posterior ao primeiro tempo da inteira vulnera-

bilidade, da penetrabilidade e passividade com que as crianças experimentam a posição de objetos da 

sedução generalizada, de destinatárias das mensagens enigmáticas dos adultos.

A esta altura, vocês podem reclamar: eu não estaria confundindo a feminilidade das origens com 

a sexualidade feminina, genital, que vem no après coup? A primeira não seria essencial, enquanto a 

outra seria apenas um caso da sexualidade? Respondo a essa eventual objeção com a impressão de que 

a manutenção, no plano das origens, de uma categoria marcada pelo particular reduz, senão ideológica, 

epistemologicamente a teoria, de modo a confundir planos de descrição e análise. É melhor suspender o 

feminino da equação, como Freud recomendava em relação ao juízo dos analistas na sessão, para deixar 

emergir o infantil perverso polimorfo.

Já é hora de explicar-me mais devagar. Mas ainda preciso chegar ao romance e enunciar como 

o apreendi: aplicando esse argumento até aqui apresentado sobre a sexualidade feminina, entendo, 

nele, que a violência de gênero faz transparecer um abuso visando, da posição do protagonista, a uma 

vingança mal disfarçada em pretenso remorso, na verdade uma sarcástica, clara aparição do ódio destru-

tivo contra o objeto que denuncia a incapacidade primária, infantil, de fazer face à sexualidade perversa 

e polimorfa com que a criança é atacada, por estar exposta ao desejo inconsciente do adulto nas origens 

do psiquismo. Depois, tornando-se sujeito, revida o ataque, ferindo o objeto total – frequentemente 

mulheres ou quem se lhes assemelhe –, e parcializando o corpo do alvo da violência, que, esfacelado, 

é destituído de toda a alteridade representada, no começo do psiquismo, como invasora no contexto 

de sedução generalizada. Assim é possível pensar o destino de baltazar serapião e de ermesinda, por 

quem morre (e que mata) de ciúmes.
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A sexualidade infantil, parcial e, no romance, tendendo ao desligamento, esfacela o objeto 

desse desejo (a mulher), exprimindo um impulso narcísico de repetição, ad nauseam, da autoafi rmação 

pela submissão destrutiva do corpo feminino, fechada à diferença e à dependência. Igualmente, no 

paradoxo, condena o autor da violência a um movimento que termina por engoli-lo. O enigma sobre 

ermesinda não é senão, na forma de um ciúme doentio, a projeção de um tremendo mal-estar com a 

própria posição de assujeitamento diante de outros poderes (como o socioeconômico de dom afonso, 

ou o místico-sobrenatural da mulher queimada, ou, fi nalmente, com maior frequência, o erótico com 

que ermesinda é tratada).

Como nosso anti-herói não pode aproximar-se da feminilidade de ermesinda sem conciliar-se 

com sua vulnerabilidade, é engolido pela violência que disfere sem medida... ou remorso! No discurso de 

baltazar serapião, o remorso, que deveria ser indicativo de uma mudança na posição subjetiva, revela-

-se, ao contrário, uma reafi rmação, talvez enlouquecida, das mesmas premissas com que o protagonista 

se apresenta desde o início do texto: é remorso por não ter sido ainda mais duro, violento (quem sabe 

não teria mantido cada coisa em seu lugar, ermesinda como a mulher tão submissa e fi el quanto, na 

mesma proporção, desejada?), reassegurando, provisória e sempre insufi cientemente, os poderes fálicos 

de nosso delirante serapião.

Vamos, então, mais devagar agora, nesse percurso. Primeiramente, farei uma retomada das rela-

ções entre o conceito de sexualidade infantil e o de sexualidade feminina, a partir dos aportes trazidos 

por Freud, mas a partir de uma releitura necessária, feita por Laplanche e por algumas feministas. Em 

seguida, aplicarei o resultado dessas considerações teóricas sobre o romance e, fi nalmente, em palavras 

mais rápidas, sobre uma das razões subjetivas para a violência de gênero.

SEXUALIDADE INFANTIL E SEXUALIDADE FEMININA NA TEORIA PSICANALÍTICA

Na descrição dos fenômenos da sexualidade infantil, Freud (1905/1972), caracteriza as crianças, 

“sob infl uência da sedução”, como podendo “tornar-se perversas polimorfas” (p. 196). Curiosamente já 

aí, compara-as às mulheres, evidenciando, já em 1905, a carga ideológica (e, portanto, alguma inge-

nuidade) com que naturalizava a sexualidade feminina: “Neste sentido, as crianças se comportam da 

mesma forma que uma mulher comum inculta em quem persiste a mesma disposição perversa polimorfa” 

(idem, ibidem).

O caráter perverso e polimórfi co da sexualidade infantil atestava não só a presença precoce da 

sexualidade na vida humana, mas seu caráter distanciado do biológico stricto sensu: Freud evidencia 

que a sexualidade humana tem pouco de instinto e muito de pulsão, sendo, nos primórdios de sua cons-

tituição, eminentemente plástica, distinta do adaptativo (e, por vezes, contrária a ele).

Ora, como a exegese laplancheana fez-nos ver, a perda da teoria da sedução levou consigo o 

referencial externo para explicar a origem e as características da sexualidade humana, no que ela inte-

ressa à psicanálise: seu caráter pulsional passou a ser inferido a partir do corpo infantil, desabrochando 

de um autoerotismo. Laplanche (1988, 2015a) evidencia os desvios que a teoria freudiana percorreu, 
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particularmente aqueles que fazem retirar todo o sistema sexual de um psiquismo solipsista, monádico. 

Sem admitir essa interpretação da obra fundadora, o leitor corre o risco de embarcar num argumento 

mais pesado do que o necessário e menos explicativo, porque mais ideológico do que o desejável.

Um ganho desse retorno à tese da origem externa da sexualidade, tendo a sedução como seu 

modelo generalizado, reside na descentralização do complexo de Édipo, de início, posto, por Freud, 

como complexo nuclear das neuroses: Laplanche reconhece que, sendo uma ordenação, não pode estar 

no âmago do inconsciente, que é caracterizado pelo próprio Freud como alógico e desorganizado.

Ora, o desvio biologizante de Freud, para empregar a expressão de Laplanche, permitiu que uma 

considerável carga ideológica transparecesse em sua teoria sobre a sexualidade, uma vez apoiada sobre 

a erogeneidade do corpo infantil. Não só o solipsismo, mas também uma normatização que tomou o 

corpo como uma realidade natural, originalmente liberta das infl uências que a cultura pudesse exercer. 

Haveria, na teoria clássica, uma natureza irredutível e insubstituível, que era preciso pressupor para 

sustentar, numa espécie de retorno ao instinto, todo o edifício da teoria sexual. O desorganizador, 

próprio à perversão polimórfi ca com que a sexualidade infantil foi inicialmente postulada, perdeu-se, 

com a gradual assimilação da sexualidade à vida (Eros) e a elevação da agressividade ao estatuto de 

contraponto inato do sexual vital.

Assim, tanto a sexualidade infantil foi sujeita aos parâmetros da psicologia do desenvolvimento, 

quanto a sexualidade feminina foi sujeita a um trajeto que privilegiava, claramente, o masculino – o que 

foi devidamente denunciado pelas psicanalistas e teóricas feministas. A sexualidade feminina recebeu 

uma explicação acidentada, tortuosa, forçosa, tudo para caber no esquema edípico que, fazendo com 

que as meninas entrassem no Édipo a partir do complexo de castração, encaminhasse-as, ao fi nal, até 

o prazer vaginal heterossexual, obtido por penetração peniana, com vistas à maternidade de um bebê... 

do sexo masculino!

Segundo Márcia Arán (2009), a psicanálise carece de distinguir o que permanece como fantasia 

edipiana no processo de subjetivação, e o que pode ser um arranjo histórico e contingente ligado 

às mudanças nos destinos da diferença sexual e à distribuição das funções materna e paterna 

na cultura contemporânea. (p. 658)

Ora, essa psicanalista feminista ainda mantém, no esforço de defender uma positivação da 

feminilidade, a referência a funções, transindividuais e marcadas pelas diferenças de gênero (materna 

e paterna), e... ao corpo feminino como garantia de um fundamento comum aos indivíduos do sexo 

feminino. Nas palavras de Arán, para a psicanálise atual, no tocante a esse tópico, “o grande desafi o 

é afi rmar a especifi cidade da experiência vivida, ou seja, a positividade do corpo feminino na sua dife-

rença” (2009, p. 663).

Mas e se o recurso ao corpo conduzir o raciocínio a recair em essencialismos de alguma base 

biológica – e biologizante? Minha hipótese é de que esse recurso é, a rigor, desnecessário – não por 

sermos seres imateriais ou todos iguais, mas porque o plano fundamental de produção da teoria psica-

nalítica, desde Laplanche, é o da sexualidade infantil. Nas palavras do próprio Laplanche (2015b, p. 38): 
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“O sexual infantil é a grande descoberta de Freud. É o Sexual ampliado além dos limites da diferença 

entre os sexos, além do sexuado. É o sexual parcial, ligado às zonas erógenas. . .”. Nesse plano, tanto 

o feminino quanto o masculino não são pontos de partida, mas de chegada – de síntese. O que há, no 

sexual infantil pré-genital, são partes de corpos que, de todo modo, não pertencem a um gênero por 

fazerem referência a um corpo que lhe seria respectivo: mesmo que estejamos habituados a remeter 

genitais a um ou outro gênero, essas partes não signifi cam, por si sós, masculinidade ou feminilidade 

naturais e originárias.

Aplicado o modelo laplancheano de interpretação metapsicológica de conceitos de Freud àquele 

de sexualidade feminina, chego a afi rmar que este conceito, elaborado de modo sintético na última 

década da obra do pai da psicanálise, herda os principais traços antes outorgados à sexualidade infantil, 

quando esta ainda não era enquadrada de forma evolutiva e psicogenética.

O exame dessa hipótese requer mais espaço do que o disponível neste momento, mas, apenas 

como exemplo de sua viabilidade, vejamos: em “Sexualidade Feminina”, Freud (1931/1972) retoma o 

velho problema dos fatores originários da sexualidade, combinando história e biologia:

Ora, o que aparece, ao tratar das origens da sexualidade feminina, no texto freudiano? Nada menos 

que três das quatro fantasias originárias, por Freud tratadas como universais e fi logeneticamente 

herdadas: a sedução, a cena primitiva e a castração! Teorias infantis, portanto, que Freud elevou a 

categorias universais e necessárias, como formas essenciais do conteúdo sexual inconsciente. Teorias 

que, então, respondem ao enigma gerado no confronto com o mundo dos adultos. O que apressa 

o desenvolvimento sexual da criança – em outras palavras, o que revela sexualidade cedo demais, 

aquela caracterizadamente perversa e polimorfa – são experiências às voltas com os enigmas da 

sexualidade adulta (bebês, sexo do casal parental, sedução) e com um primeiro organizador dessa 

sexualidade na infância, capaz, inclusive, de encerrar o pré-genital: as traduções dadas através da 

diferença entre os sexos.

É bem verdade que, tomando a alteridade como ponto de partida, é possível supor, à primeira 

vista, tanto feminilidades quanto masculinidades provenientes dos adultos sedutores. Mas mesmo esses 

atores do processo só seduzem, como lembra Laplanche (2015b), por serem afetados por suas próprias 

sexualidades infantis, perversas e polimorfas. De outro modo, por que tratariam crianças como objeto 

de desejo? Se não houvesse o pulsional nos adultos, não haveria sedução possível – nem, tampouco, a 

humanização que dela decorre, no plano dos fenômenos psicanalíticos.

Se, como vimos, a sexualidade feminina esconde, em verdade, a sexualidade infantil, herdando 

desta seus principais descritores e adjetivos (enigmática, obscura, tortuosa – outra forma de aproximá-la 

da perversão e da polimorfi a); e se a descrição freudiana da sexualidade feminina é eivada de norma-

tividade e ideologia – por apoiar-se numa argumentação biológica insustentável, ainda resta um lugar 

para essa sexualidade na metapsicologia?

Lattanzio (2011) resume as aproximações que Paulo de Carvalho Ribeiro e Jacques André desen-

volvem entre o feminino e o originário, o primitivo (seja pela identifi cação feminina primária ou pela 
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passividade/orifi cialidade), evocando a posição de objeto do desejo ou o corpo feminino como alterna-

tivas para sustentar um lugar exclusivo à feminilidade na metapsicologia. Ambas constituem contribui-

ções valiosas, posto que acentuam aspectos da díade adulto/criança nos tempos da sedução, capazes de 

ajudar a entender muitos fenômenos que chegam à clínica das patologias e que transbordam na cultura, 

perpetuando crenças e práticas de violência de gênero, por exemplo. Por não conseguir dizer melhor, 

cito diretamente Lattanzio, quando critica expressamente a contribuição de Jacques André:

por que falar de feminilidade originária e não apenas de passividade originária? Por mais que se 

diferencie feminilidade de mulheres, por mais que se diga que esta feminilidade está presente 

também em homens, a escolha da palavra dá a ela um peso que não pode ser ignorado. (Lattanzio, 

2011, p. 62).

Penso, com o mesmo autor que sobre para a feminilidade o mesmo estatuto dado à masculi-

nidade, a partir das considerações laplancheanas sobre as relações entre sexo, gênero e sexualidade 

infantil (Laplanche, 2015a). Feminino e masculino são reorganizações do perverso polimorfo, com esta-

tuto igualmente secundário, resultantes de organizações nas quais os paradigmas culturais interferem 

como auxílios à tradução – e, portanto, na condição de efeitos dos mecanismos de defesa (sendo o 

recalque o mais importante).

A tese de Laplanche é clara: “o Sexual [infantil] é o resíduo inconsciente do recalque-simbolização 

do gênero pelo sexo” (2015a, p. 155). Sendo plural o gênero e dual o sexo, o sexual infantil aproxima-se 

mais do gênero do que mesmo do sexo, ainda que o gênero já seja, em si mesmo, uma tradução inicial 

da polimorfi a: “o Sexual [infantil], para Freud, é, pois, exterior ou mesmo anterior à diferença dos sexos, 

para não dizer, à diferença dos gêneros: ele é oral, anal ou paragenital” (p. 157).

Assim, a feminilidade, genitalmente considerada, é, nesse contexto, uma categoria secundária, 

que desponta no processo de confi guração das traduções, mais como um “auxílio” à tradução do infantil 

do que como sua origem recalcada, propriamente dita. É certo que, com Laplanche, inclusive o gênero é 

recalcado, está mais próximo do sexual infantil (pois é designado e múltiplo). Mas ele, por já se referir 

também ao masculino e ao feminino, “é geralmente duplo” (p. 155) e se alia com o sexo “contra o 

Sexual [infantil]” (p. 159).

Dessa forma, entendo que a separação entre feminilidade e masculinidade tende a distinguir-se 

do infantil, sobrevivendo apenas secundariamente no campo psicanalítico, se adotado esse raciocínio. 

Não deixarão de haver mulheres e homens, nem pessoas que atravessam esse intervalo ou mesmo se 

situam nele, sem adotar exclusivamente uma posição de gênero. A partir disso, é possível fazer uma 

pergunta a Lattanzio, à semelhança daquelas que o autor apropriadamente fez para criticar a ontologia 

de Jacques André: para que ainda nomear de “feminilidade” aquilo que ele mesmo chama de “o desejo 

de se deixar invadir, penetrar, de ter suas fronteiras partidas” (p. 156), “potência presente tanto em 

mulheres quanto em homens” (p. 157)? Por que correr o risco de empregar um termo historicamente 

carregado de ideologia especifi camente voltada para as mulheres, no interior da teoria psicanalítica para 

dizer algo que é comum às pessoas, independentemente de seus gêneros e sexos?
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Butler (2014), valorizando os avanços decorrentes da teoria da sedução generalizada, relê as 

contribuições dessa teoria (sobretudo no que dizem respeito à correção do desvio biologizante e à 

abertura epistemológica disso decorrente), enfatiza o gênero como categoria capaz de associar-se ao 

caráter enigmático da mensagem na situação antropológica fundamental, para levantar uma questão 

interessante, que poderia dar fundamento à sobrevivência da distinção que permite associar passivi-

dade e feminilidade (mesmo que comum a todas as pessoas): “Para Laplanche, a característica maior 

do enigma originário é precisamente ser insolúvel. Nesse sentido, o gênero é também insolúvel” (pp. 

129-130, em Inglês no original).

Uma forma interessante de ver o problema, mas não tenho certeza de que Laplanche a endos-

saria inteiramente, pois, como o psicanalista francês destacou, o enigma é sempre sexual, polimórfi co e 

perverso – tendo seus conteúdos um caráter parcial, primitivo, pouco ou nada organizado – ao contrário 

do gênero. Situar o gênero como um componente do enigma é pretender que o enigma se constitua com 

as mesmas características da mensagem que é enviada pelo adulto. Ora, isso só parece verdadeiro no 

caso da mensagem encravada, não traduzida. No caso das mensagens que sofrem o recalque, o enigma 

resulta também do processamento que o sujeito dá à mensagem, da capacidade de metabolizá-la, e 

não apenas da mensagem em seu conteúdo e forma. Logo, o gênero, permanecendo do lado da desig-

nação, oferece um suporte cultural que não se identifi ca com a singularidade dos enigmas geradores de 

inconsciente, ainda que possa ser invadido por estes, servindo-lhes de expressão.

Por essas razões, chego a afi rmar não haver, no que interessa à psicanálise, uma sexualidade 

originária e especifi camente feminina, podendo a feminilidade, na obra freudiana, revelar-se como a 

última expressão dos traços conferidos, no início, à sexualidade infantil. Não há, pois, uma feminilidade 

originária – ao menos, não exclusivamente –, e chamá-la “feminilidade” pode concorrer para a confi r-

mação de uma associação carregada de ideologia nos princípios da teoria. Há a mãe –que, sem dúvida, 

como lembra Laplanche, é uma mulher –, mas essa mulher é tão ativa e penetrante que... seduz o bebê 

com seus seios, dedos e mãos, sua pele, sua boca. Já foi dito (Lattanzio, 2011) que os orifícios da 

passividade não são masculinos nem femininos, são polimórfi cos infantis.

Com essas considerações, alguém poderia perguntar se algo sobrevive para a crítica de base 

psicanalítica ao androcentrismo e à inequidade de gênero. Seria possível explicar toda violência de 

gênero apenas por variáveis sociais, sem referência ao psiquismo e seus processos inconscientes? Não 

pretendo isso, mas o desenvolvimento de uma nuance. É claro que motivos culturais, histórica e social-

mente determinados explicam muito do que leva à crueldade, ao estigma, à sujeição.

Todavia – e o que afi rmarei agora ainda é, em parte, circunstancial, banhado pela história das 

sociedades humanas –, penso ser possível dizer que as mulheres (e quem fugir aos parâmetros rígidos 

de gênero, independentemente de qualquer relação necessária com sua orientação sexual) são postas 

em posição de inferioridade e sujeição porque no início, quem cuida das crianças (muito geralmente 

mulheres-mães) é, a um só tempo, posto na ambivalente posição simultânea de sujeito-objeto. Objeto 

dos desejos infantis que brotam a partir da sedução. Mas, imediatamente antes, de sujeitos de desejos 

com que invadem os corpos infantis, também de forma perversa e polimórfi ca – através do que, desde 

Freud (1905/1972), reconhecemos como os cuidados e a ternura.
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A mulher, para a criança, vem narcisicamente a posteriori, ainda que, para a mãe, apareça a 

priori, ao mesmo tempo em que, seduzindo, vê-se seduzida pelo bebê. Há na mãe-mulher uma criança 

seduzida, verdadeira fonte da excitação que a faz desejar aquele bebê e continuar a desejá-lo vida 

afora. Aquele bebê é objeto de perversão e polimorfi a também para ela, que igualmente dá signifi cados 

sintetizadores, organizadores, recalcados, mais próximos a seu passado recente, em que a genitalidade 

também deixa suas marcas secundárias.

Mulheres são responsabilizadas por terem sido emissárias de mensagens enigmáticas muito preco-

cemente, nos tempos pré-genitais. E temos de convir que, não fossem as normas de gênero, homens 

heterossexuais, por exemplo, que atendem a todas as normas de gênero a eles impostas, poderiam, nesse 

mesmo tempo, assumir a mesma função de emissores de mensagens, produzindo enigma.

A violência de gênero que alveja mulheres e pessoas desviantes é, nessa forma de ver, uma 

espécie de payback carregado de ódio pelo tratamento recebido enquanto objetos de desejo perverso 

polimórfi co vindo de adultas (mas também de adultos). É desta maneira, pois, que trato agora o estranho 

remorso de baltazar serapião.

UM ESTRANHO REMORSO: 
A MULHER COMO OBJETO DE PURO ÓDIO

Quando li o romance de valter hugo mãe, percebi que sua força derivava de uma crueza com 

que descrevia o mundo duro do camponês baltazar. Ele não era nada sem o trabalho na terra, por conta 

de que estaria condenado a servir dom afonso, num traço característico do sistema feudal. Todos – 

baltazar, inclusive – estavam no mesmo nível da vaca, da sarga, todos pareciam derivar dela, menos a 

mãe – mulher exclusiva da casa paupérrima.

A mãe dos serapião não conseguia ser incluída nas origens, de acordo com o estigma pelo qual 

a família do protagonista era tratada: todos eram fi lhos da vaca, derivados de uma espécie de zoofi lia 

paterna que, no começo do texto, mais servia como metáfora (dada a inverossimilhança da hipótese) ou 

mito do que como explicação, revelando, de saída, também o enigma que move a violência. A miséria 

dos serapião era tal que os animais tinham mais valor do que as mulheres – o que não surpreende, numa 

cultura androcêntrica e rural, na qual o gado é a garantia de sobrevivência material.

baltazar, forjado numa cultura em que a vaca é posta para responder, com evidente difi culdade, 

ao problema da maternidade, acostumou-se a ver as mulheres com pouquíssimo valor. E, no entanto, não 

consegue livrar-se delas: há nele um desejo que o submete a tais mulheres, sem dúvida, desde que não 

nos esqueçamos da origem polimórfi ca desse desejo, transparente nos vários signifi cantes com que a casa, 

a vaca, o trabalho, a rotina na agricultura são apresentados. Penso ser possível entender, na qualidade 

do texto de valter hugo mãe, uma série de deslizamentos que evidenciam as mútuas equivalências entre 

esses elementos – num movimento muito parecido com aquele das associações e deslocamentos das 

representações-coisa no inconsciente ou das representações-palavra ou representações-imagem num 

sonho. Assim inicia o capítulo um:
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Há condensação do tema do livro, nos dois parágrafos iniciais do primeiro capítulo, assim como 

deslocamento: a voz feminina é transformada em mugido de vaca, é emudecida e desumanizada. Há um 

lirismo no texto, que não doura o medonho, todavia. Não me admirou que essa crueza derivasse rapida-

mente em violência contra a mulher – as mulheres em geral. E o escritor esmera-se por caracterizá-la, 

a fi m de denunciá-la, mas também para nos pôr com o olhar de serapião, numa estratégia narrativa que 

quase nos obriga a nos identifi carmos com ele – ou, senão, a seguir seus passos para compreendê-lo.

Porém, a fi xidez com que as mulheres são tratadas e o horror com que são espancadas, até a 

morte, começaram a despertar minha curiosidade e, confesso, até minha impaciência: quando chegaria o 

momento do remorso? Capítulo após capítulo, aguardei por esse sentimento revelador de culpa e, claro, 

indicativo de uma mudança de posição em nosso protagonista. Tolerei, por assim dizer, a presunção do 

homem de 17 anos, que queria convencer como justa sua maldade. Suportei seu ódio para ver chegar o 

momento da transformação – não necessariamente uma conversão, mas um abrandamento, uma infl exão 

de seu ódio tamanho. O necessário reconhecimento de que dependia das mulheres e a elas estava sujeito 

pelo desejo, como, por sua posição social, era economicamente subordinado.

Parte dessa expectativa quase se satisfez com a intervenção da mulher queimada, um perso-

nagem que assume, a meu ver, de fato os traços de uma bruxa: é a única mulher a quem baltazar teme 

e de quem quer se afastar, porque ela lhe parece ter parte com o sobrenatural, resistindo à punição da 

vila, sobrevivendo às queimaduras, achegando-se misteriosa em torno da casa, suplicando por trans-

porte para outro lugar, criticando as ideias medievais sobre a inferioridade das damas e seu mal natural.

É essa mulher a quem nosso anti-herói, afi nal, reputa feitiço que o condenava ao castigo de 

viver... sem o cuidado de mulheres e a morrer sem trabalho, sem bens, sem roupas, no calor do próprio 

fogo. Ela é o anjo da vingança, mesmo condenada à morte, que destina o protagonista ao delírio conclu-

sivo. Mas nem o sorriso fi nal da mulher queimada e o castigo subsequente são capazes de trazer culpa e 

arrependimento ao autoconfi ante baltazar. A narrativa prossegue, intensa, claudicante de ciúmes e fúria.

Somente nos dois capítulos fi nais é que a palavra “remorso” desponta. Compreendi, então, seu 

signifi cado: baltazar fora bom, mas tão bom com sua esposa que quase a matou, pois a pancada é o 

princípio da educação para a sujeição, a anulação de qualquer alteridade, de qualquer possibilidade de 

desejos que não se voltem para o marido.

O remorso de baltazar despontou, assim, como a ratifi cação de sua posição androcêntrica e de sua 

vingança de macho: a mulher tinha de submeter-se a ele, ela não podia funcionar senão como objeto, 

fosse do desejo, fosse do ódio, ou de ambos ao mesmo tempo, na fi gura do ciúme. “Para que viesse a 

sua condição de mulher apenas da minha condição de homem” (Mãe, 2014, p. 25) é que se justifi ca, 

aos olhos do protagonista, sua violência. De um tal ponto de vista, tão autocentrado e fálico, como 

supor qualquer sentimento de culpa, capaz de gerar um legítimo remorso?

O remorso é o ódio transformado em ato destrutivo, num movimento compulsivo para repor o 

que, desde sempre, nunca se ajusta perfeitamente a esse esquema: as fantasias de que as mulheres 

fogem ao controle, porque o desejo delas (e por elas) não se domina. ermesinda, como em menor grau, 

a nossa Capitu, é alvo de uma ira sem mediação, sem abertura para a totalidade que deriva da alteri-
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dade... porque de uma outra alteridade, aquela do inconsciente e de seus enigmas, provém uma pulsão 

que não arrefece e ataca o sujeito por dentro. As mulheres, no romance de valter hugo mãe, são a fonte 

do desejo e da morte, delas vem o perigo e a ameaça ao masculino – construído sobre um alicerce de 

vulnerabilidade ao sexual infantil nos adultos (e adultas-mães-vacas-fêmeas), quando da sedução.

O imperativo paterno, tão próximo à crueldade superegoica, ajuda a entender, em parte, baltazar 

enquanto homem que construíra sua identidade sem fl exibilidade e alternativas: “E o nosso pai gritou 

dizendo, e que te ensinei eu todo o tempo, desde pequeno nem homem eras, que voz de mulher é serviço 

sem préstimo, nem inteligência nem beleza lhe dá” (Mãe, 2014, p. 170). O apoio paterno à tradução, 

tão afeito à cultura da violência contra a mulher, só preparou as bases para que o ciúme derivasse em 

ódio e destruição. “era sabido, marido que vinga cornadura matando a mulher nem merece repreensão. 

Assim se pensaria por toda a parte se eu resolvesse, por fi m, fazer o que havia muito me competia” 

(Mãe, 2014, p. 173).

Como adiantou Timo (2015), “os ciúmes dos homens entrariam no jogo de negociações entre seus 

impronunciáveis ligados à feminilidade e a defesa contra eles”, que variariam “desde a excitação sexual 

de imaginar a parceira sendo desejada por um outro, até a aniquilação da mulher pela mera suspeita da 

traição. . . . em outras palavras, é a mulher nele que o ciumento busca destruir quando intenta contra 

a vida de sua companheira” (p. 18).

Ora, se, na fórmula de Timo, “feminilidade” for substituída por “sexualidade infantil”, encontro 

a análise com que concordo para o vulcânico romance. Pois, como bem observa ainda Timo no trecho 

que citei, o que transparece do ciúme? Recorrendo a Freud, ele não resulta, senão, da realização, no 

plano da fantasia, daquele desejo que o pai da psicanálise consagrou pela hipótese da fantasia originária 

chamada “cena primitiva”. Essa cena, desde Freud, é a um só tempo sexual e violenta e, nela, o homem 

sujeitaria a mulher, impondo-lhe seu desejo através da fálica penetração. Identifi cado com a imagem 

paterna, aparentemente tão poderosa (como poderoso é descrito o pai de baltazar), o protagonista não 

enxerga que ele também – e desde o início, com impulso cada vez mais forte – está identifi cado com 

aquela mulher aparentemente submissa.

Longe de mim, com isso, dizer que as mulheres apanhariam por quererem. Absolutamente não! 

O lugar da submissão, do discipulado, da docilidade é instituído pela cultura levada ao extremo com 

os machos da família serapião: o pai arranca o feto que ele mesmo produzira, matando a mãe, sem 

que esta consiga dizer palavra. ermesinda quase não fala e, se fala, é para protestar contra o ciúme, 

reafi rmar sua fi delidade e mesmo seu amor – no que tampouco é ouvida. Ao fi nal, é reduzida ao mais 

completo mutismo.

Mas o autor português deixa mistério: por que, mesmo liberta da desgraça desse casamento 

com baltazar, ermesinda, mais morta que viva, após ter sido quase morta de pancada, ainda busca esse 

homem? Ela mesma não pode mais falar, mas baltazar fala por ela.

valter hugo mãe, de forma muito refi nada, faz um deslocamento entre vaca e mulher, sarga e erme-

sinda, fechando-se o ciclo com que a narrativa se inicia: da mãe-vaca para a vaca-mulher, eis o trajeto 

das fantasias delirantes de serapião. Essa mulher, reduzida a uma deformidade da cabeça aos pés, ainda 
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se põe, ativamente, a cercar baltazar, a afi rmar, com sua presença, uma intrusão assustadora: semelhante 

aos espíritos, sem palavras e quase sem corpo, ela insiste em mostrar-se fi el, acompanhado o marido 

assassino numa cena contínua de delírio que só termina quando ele assiste à cena na qual ela, estuprada 

sucessivamente pelo próprio cunhado e pelo amigo Dagoberto, morre asfi xiada diante do protagonista.

Segundo a ótica de baltazar, ermesinda só está ali porque deseja, até a morte. E por desejar, só 

pode trair. Traindo, merece morrer. Remorso só há em serapião por não ter provido esse destino mais 

cedo. A traição de ermesinda, verdadeira obsessão de baltazar, é uma fantasia que denuncia a infatigável 

disposição do rapaz em atacar quem sente atacá-lo. Ele está cego para a possibilidade de ser desejado, 

porque isso o remeteria à sua posição primária de fi lho da mãe, da mulher, da vaca, da diaba.

Chama a atenção que o corpo de ermesinda seja trucidado gradativamente. A descrição do esforço 

fi nal dessa mulher para atender ao desejo enlouquecido de seu marido é espantosa. Esse homem tão 

ciumento, nosso baltazar, não protege sua ermesinda, pois explicitamente a odeia. Porque gozava com 

a cena de traição que, fi nalmente, via materializada. Compactuava com a cena, mantinha-a, usando 

a esposa para esse fi m. Transformada em puro objeto de ódio, não poderia haver remorso, senão uma 

censura sádica por não ter sido sufi cientemente cruel – acreditando que a violência seria, de saída, 

justa e necessária.

Temos, assim, um menino que goza dilacerando o corpo de sua mãe/mulher/vaca, esperando, 

não obstante, que esse objeto sobreviva, como no brinquedo do fort-da. A vingança de ter sido possuído 

pelo desejo, de ser criado como um animal, de ter-se submetido toda vida ao poderoso dom afonso, 

tudo isso encontra seu clímax na destruição da mulher. Narcisicamente androcêntrico, baltazar é avesso 

a qualquer variação, mudança, abertura para o diferente e, assim, está condenado à morte: entregando 

a mulher à morte, extingue-se com ela.

A RECUSA DO INFANTIL POLIMÓRFICO NAS FUNDAÇÕES DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO

Uma pergunta fi nal cabe: nada pode ser feito, então, se, como quer Laplanche (2015c) há sempre 

um elemento sexual na violência? Ao contrário, muito pode ser feito. Pensando na cultura como apoio 

à tradução, é também necessário admitir que as formas culturais de traduzir o pulsional não implicam, 

necessariamente, em passagem ao ato. 

Imagino uma sociedade em que mais direitos sociais sejam conquistados e, por consequência, 

haja mais equanimidade de gêneros. Essa sociedade oferecerá alternativas menos avessas à fl exibilidade 

e à alteridade para as traduções individuais. Nessa sociedade, o humano poderá constituir-se tomando 

como enquadre novas relações de gênero, que confi guram novas possibilidades de ocupar-se o lugar das 

origens por outros gêneros, não só aqueles que se assumem no espectro das feminilidades.

Isoladamente, esta resposta, num elogio otimista às chances de extrairmos sempre o melhor de 

nossos paradoxos, levaria a crer que entendo toda a transformação dever passar-se no plano cultural 

e que a psicanálise, na clínica, não teria nada para contribuir. Tampouco isso é verdade. Ao lado do 

direito e das artes (como a literatura) – esses dois campos que oferecem novos esquemas tradutores –, 
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à psicanálise cabe a permanente tarefa de desconstruir, de analisar as confi gurações que se mostram 

insufi cientes, solipsistas, demasiadamente autocentradas, derivando em patologia. Desconstrução e 

reconstrução mutuamente se implicam, a fi m de que o psiquismo adulto suporte mais e melhor a 

parcialidade polimórfi ca da infância, podendo, com isso, ao invés de matar a mulher (ou quem dela se 

aproxime), fazer, a partir dos enigmas gerados no primeiro tempo, poesia com que se canta o pisar no 

coração de uma mulher (e o saber que lhe é subsequente) não como agressão, mas como uma praze-

rosa conquista, em que a ambivalência pulsional (da ligação e do desligamento) não inibe, reprime ou 

enrijece o prazer, o humor, a diversão, a beleza que há entre seduzir e se deixar apaixonar, naquilo que 

outro poeta chamou “nossa velha infância”.
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RESUMO

O presente trabalho pertence ao eixo temático “O problema do binarismo”, inscrito no campo da 

psicanálise. Logo, buscar-se-á localizar a implicação da não-existência do binário homem ou mulher para 

a teoria psicanalítica. Assim, a partir do exposto, faremos uma análise de Lili Elbe – transexual quebv g 

viveu na Dinamarca e que foi mais uma vez encarnada no fi lme “A garota dinamarquesa”. Neste trabalho, 

apresentamos a transexualidade não como a negação da castração, mas sim como a não identifi cação 

com o órgão sexual com o qual se nasceu. Apesar deste estudo dimensionar a transexualidade para 

além do binarismo, verifi ca-se como as articulações de ordem inconsciente perante o real do sexual, 

por parte de Lili, estão localizadas no terreno mulher ou homem, órgão sexual masculino ou feminino 

e, consequentemente, ocupação profi ssional masculina versus passividade feminina. 

Palavras-chave: binarismo, transexualidade, psicanálise.
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O fi lme “A garota dinamarquesa”, aqui inscrito como obra a ser analisada, faz uma releitura 

da estória de Lili Elbe – transexual que viveu na Dinamarca na primeira metade do século XX e um dos 

primeiros casos submetidos à uma cirurgia genital. Antes de ser Lili, Einar, que trabalhava como pintor, 

parece fi xado em transpor em telas uma paisagem de sua terra natal, a qual remete à sua infância. 

Em certo momento, quando sua esposa, Gerda, lhe diz que a imagem pode o sugar para dentro dela, 

Einar diz não ter perigo e relata ser, ele próprio, o pântano – aqui vislumbrado como signifi cante – da 

imagem. Há algo pelo o que ele procura, que o instiga – a problemática do sexual, da escolha objetal 

e o posicionamento do sujeito do inconsciente diante destas questões.   

Para a psicanálise, o corpo sobre o qual se fala é o pulsional, não puramente biológico. A partir 

desta leitura, também a sexualidade não está estritamente ligada à biologia. A leitura psicanalítica 

inscreve a sexualidade como perversa e polimorfa – ela está sustentada nas zonas erógenas do corpo: 

boca, pele, ânus, olhos, ouvido e olfato. 

Na obra lacaniana, o sentido sexual é dado pelo signifi cante, pelas representações que as desco-

bertas sexuais e o contato que o corpo erógeno e pulsional passam a ter com o Outro. A partir desta 

leitura, a questão de gênero é inerente à posição de gozo do sujeito, ultrapassando-se a questão norma-

tiva do sexual (Santana, 2015). De acordo com Jeferson Machado Pinto (2009), Freud demonstrou que 

o sexual é o real impossível, de se mostrar e demarcar. Aqui, a anatomia tropeça e o sujeito do incons-

ciente surge – não se trata de órgãos biológicos, mas sim da sexuação do ser. Em outro estudo, Ribeiro 

e Belo (2016) apontam o caráter transicional do gênero e também a não existência de identidade de 

gênero e, tampouco, sexualidade inatas:

Tanto Ferenczi quanto Butler nos ajudam a pensar no caráter transicional do gênero, na medida 

em que um complexo jogo de identifi cações projetivas entra em ação. A identidade de gênero 

não é garantida pelo corpo e não tem fundamentos naturais. Ao contrário: os corpos (o próprio 

e os dos outros) são usados nesse jogo identifi catório de tal forma a tornar possíveis vivências 

intoleráveis”. (Ribeiro & Belo, 2016).

De acordo com Stella Jimenez (2014), a psicanálise possibilita o vislumbre da não-existência 

de uma articulação/complementariedade/oposição entre o masculino e o feminino, mas uma assimetria 

entre um e outro. Logo, depreende-se de tal exposição que sempre resta algo além que ultrapassa a 

escolha consciente da posição sexual no encontro com o Outro. 

Desta maneira, pretende-se, com este trabalho, verifi car de que forma Einar se encontra com/se 

torna Lili. O objetivo deste trabalho é o de elucidar, bem como o de problematizar, como a questão da 

transexualidade trans-cende o binarismo sexual. Logo, a pertinência da realização da apresentação deste 
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estudo se inscreve na importância de o mesmo elucidar questões contemporâneas sobre a sexualidade através 

da elaboração de uma leitura psicanalítica apoiada em obra fílmica sobre a temática aqui introduzida.

DESENVOLVIMENTO

Comumente, os transgêneros são vistos como aqueles que vivenciam uma estranheza em relação 

aos seus próprios corpos – estranheza essa que os fazem não se reconhecer na matéria em que habitam. 

Algo está além da anatomia imposta pela genética. Tal falta de reconhecimento, dada por vezes até 

mesmo na primeira infância, será reconhecida e ressignifi cada a posteriori: recusa-se o gênero como 

sexo anatômico. A psicanálise surge, então, com o discurso em que aspectos relacionados aos gêneros 

masculino e feminino estão intrinsecamente ligados à cultura. Em relação à infl uência cultural nas 

questões de gênero, Santana (2015) escreve:

Na contemporaneidade, a refl exão sobre a diversidade sexual se dá dentro de um contexto polí-

tico-social que tem a sua origem nos movimentos libertários dos anos 70, na denominada Revo-

lução Sexual. Nos anos 80, surge nos Estados Unidos a Teoria Queer, fortemente infl uenciada 

pela obra de Michel Foucault, que interroga o capitalismo na sua face mais perversa, o controle 

da singularidade dos corpos. A dimensão queer se constitui, portanto, em uma estratégia polí-

tica, a mais radical, para fazer frente à política conservadora e refratária ao reconhecimento e 

à inclusão da diversidade sexual. (Santana, 2015, p. 3).

Desta maneira, reconhece-se a importância que questões subjetivas (processos inconscientes, 

sexuação do ser e posição do desejo), bem como sociais (conjuntura econômica, política, científi ca 

e cultural), tem em relação à forma com que os sujeitos encarnam e encaram seus corpos e gêneros. 

Einar, contemporâneo de Freud, vivenciou um período da história bastante rígido e tradiciona-

lista, no qual uma família deveria ser expressamente formada por um marido (provedor), uma esposa 

(submissa) e os frutos desta relação (fi lhos). Todavia, Einar e Gerda estavam inseridos em um ciclo de 

boemia e de intelectuais com pensamentos e ideais à frente de seus tempos. Nesse cenário, a psicaná-

lise surgia e a teoria do inconsciente e da pulsão eram bombardeadas por críticas. 

Apesar da maior liberdade do ciclo de pessoas com o qual convivia, Einar, após se reconhecer 

como Lili, abandona a arte para, em suas palavras, deixar o passado – Einar – para trás e se tornar uma 

mulher. Essa passagem acontece quando Gerda, sua esposa, que também era pintora, questiona Lili sobre 

sua vida artística, ao passo que esta responde: “– Quero ser uma mulher, não uma pintora”. 

Gerda produzia retratos de modelos. Todavia, a partir deste dizer de Lili, compreende-se como 

o trabalho estava vinculado a uma posição masculina e não feminina. O próprio Einar reconhecia como 

Gerda, desde que se encontraram, tomava iniciativa das investidas sexuais, deixando-o corado. Sabe-se 

que a existência de completude entre masculino e feminino se faz nula do ponto de vista psicanalítico. 

Todavia, a relação entre Gerda e Einar buscava por uma sincronia – sintonia esta que foi gradativamente 

mudada pela identifi cação de Lili com o gênero feminino.
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Gerda percorrera um caminho sublimatório ao passar a retratar a imagem de Lili. Antes, suas obras 

eram extremamente mal aceitas pela crítica. Quando a mesma passa a encarar a beleza do corpo ainda 

travestido de Einar e a retratá-lo, suas telas passam a ser aclamadas e, justamente nesse caminho, ela 

descobre que a brincadeira proposta ao marido não mais seria apenas uma simulação. De certa forma, 

ela assume o papel daquele que antes fazia sucesso e passa a ocupar com maior frequência o espaço 

público, ao passo que Lili se dedica a fi car em casa.

Einar e Lili passaram pelo processo de sexuação, o qual se dá a partir de tramas inconscientes. De 

acordo com Santana (2015), a sexuação não pressupõe simplesmente a assunção do próprio sexo e a aceitação 

do sexo do outro. A inventividade de si e do próprio sexo implica em um modo de gozar. A identifi cação da 

criança, de acordo com a autora supracitada, não é com o sexo biológico propriamente dito, mas sim com o 

gênero masculino-feminino. Para a criança, o gozo acontece de maneira difusa e multiforme – o que levou 

Freud (1980) a considerá-la como perverso-polimorfa. Não se tem uma defi nição clara quanto à sexualidade 

e, quando esta se presentifi ca na adolescência, se faz de maneira confl ituosa. (Santana, 2015).

CONCLUSÃO 

Ao nascer, a criança – em posição passiva –, é colocada enquanto pertencente a este ou àquele 

gênero. Lili foi nomeada Einar e identifi cada como pertencente ao gênero masculino. Na infância já 

demonstrava desejo de se vestir com apetrechos ditos femininos e por seu amigo Hans. O distancia-

mento entre os desejos infantis e a vida adulta era encurtado em tela: naquele espaço, o pântano 

poderia vir à tona. 

A posição passiva da criança que é designada como pertencente ao gênero masculino ou femi-

nino, assim como o caráter invasivo dessa designação por parte do adulto, deixa as portas bem 

abertas para se pensar a potencialidade pulsional da implantação do que fatalmente se tornará 

uma identidade. Uma vez mais, insistimos que trata-se aqui de pensar, prioritariamente, na 

identifi cação por e, só depois, na identifi cação a. Primeiro, a criança é identifi cada pelo adulto 

como menino ou menina, por exemplo. Só depois, identifi cada ao adulto do mesmo gênero, a 

criança começa o interminável (e compulsivo) trabalho de tradução pulsional nos termos desses 

códigos”. (Ribeiro & Belo, 2016).

Para os autores supracitados, o gênero, além de uma parte importante, é ainda em grande 

medida organizadora da identidade. A partir do exposto, conclui-se que Lili Elbe, personagem do fi lme 

“A garota dinamarquesa”, encarnou uma posição de opostos frente à problemática do binarismo. Mais 

do que sustentar uma posição de existência dos opostos homem ou mulher, abandonou a profi ssão por 

acreditar que a partir de então seria uma mulher. 

De acordo com Santana (2015), 

Mesmo na vertente do binarismo, ser homem ou mulher é uma questão de posição assumida pelo 

ser falante, e é a posição de gozo do sujeito que irá defi nir a sua posição sexuada, o seu modo 
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de subjetivar o sexo, podendo bascular nessas posições de forma inconsciente ou mesmo fazendo 

semblante. A posição de gozo que advém do encontro contingente do corpo com a linguagem, 

e que provoca um acontecimento de corpo, está posta para todo ser falante antes mesmo da 

conformação de sua estrutura. (Santana, 2015, p. 4).

Sabemos que diante do enigma do ser sexuado é preciso responder com um certo grau de invenção, 

pois o que é ser homem ou mulher não se pode escrever. Nossa trans acreditou na biologia: sua aposta 

foi a de sustentar no corpo biológico a condição de mulher. Todavia, acreditou que sendo mulher não 

poderia ser pintora. Aqui, temos de lembrar que o fi lme trata de um tempo em que a mulher era vista 

como um ser passivo por natureza. Em relação à passividade historicamente vinculada à mulher, Ribeiro 

e Belo (2016) apontam:

A identifi cação pode ser considerada uma das bases libidinais da política. A clínica psicanalítica, 

nesse sentido, pode ser vista como um dispositivo político que pode auxiliar na produção de 

traduções menos disruptivas e violentas da passividade originária e das identifi cações daí decor-

rentes: as que protegem contra certos desejos e as que nos defendem de outros. Destacamos 

que boa parte desse trabalho passa por desconstruir essa tradução rígida entre feminilidade e 

passividade. (Ribeiro & Belo, 2016).

Destarte, ainda que aqui trabalhamos a partir da leitura de um fi lme romantizado, e não a partir 

da estória real de Lili Elbe, enfatizamos a importância de desvincularmos a correlação entre passividade 

e o gênero feminino – com o qual nossa personagem se identifi cou. Como discutido no V Congresso 

Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura, a problemática do binarismo não passa pela extinção do 

binômio masculino ou feminino. Por outro lado, ela poderá ser matizada. Assim, acreditamos e aqui 

apostamos que ao se submeter a intervenções cirúrgicas de mudança de sexo, as/os transexuais poderão 

continuar exercendo seus papéis – profi ssionais ou de quaisquer outras ordens –, sem que estes possam 

ser vislumbrados como pertencentes aos gêneros masculino ou feminino. 
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RESUMO

Constatamos que, algumas vezes, o discurso da justiça se assemelha ao discurso perverso 

na tentativa de responsabilização das vítimas de violência sexual, o presente trabalho objetiva 

demonstrar como a construção teórica da psicanálise está fortemente marcada pelo mesmo 

discurso violento e misógino. Dentre as inúmeras postulações freudianas passíveis de questio-

namento, elegemos o termo “inveja do pênis”, pois acreditamos que sustentar a existência de 

uma inveja que participa da constituição de todos os humanos, de um estado de infi nitude e de 

indiferenciação, sendo nomeada como “inveja do pênis” é sustentar uma assimetria de poder 

entre aqueles que possuem o pênis e aqueles que não o possuem, como se o pênis fosse real-

mente o objeto garantidor deste estado invejável. A psicanálise, sendo feita por teóricos que 

inevitalvelmente estão sujeitos à força do recalcamento, deve estar atenta para que não seja 

mais uma ferramenta que trabalhe em favor do assassinato, real ou simbólico, das mulheres.

Palavras-chave: psicanálise, violência, inveja do pênis, mulher.
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“Pra abrir as pernas e dá o rabo pra um cara tu tem maturidade, tu é autossufi ciente, e pra assumir 

uma criança tu não tem? Tu é uma pessoa de sorte, porque tu é menor de 18, se tu fosse maior 

de 18 eu ia pedir a tua preventiva agora, pra tu ir lá na Fase, pra te estuprarem lá e fazer tudo o 

que fazem com um menor de idade lá. Porque tu é criminosa... tu é... Bah se tu fosse minha fi lha, 

não vou nem dizer o que eu faria... não tem fundamento. Péssima educação teus pais deram para 

ti. Péssima educação. Tu não aprendeu nada nessa vida, nada mesmo.”

Estas são as palavras de um promotor de justiça, Theodoro Alexandre da Silva Silveira, profe-

ridas em uma audiência judicial e dirigidas a uma adolescente vítima de abuso sexual praticado pelo 

pai que, após ser engravidada por ele se viu obrigada a delatar o agressor. Após ser autorizada pela 

justiça a realizar o aborto, a adolescente passa a negar a acusação feita contra o pai, mesmo tendo 

sido comprovado, através de exame de DNA, que o o bebê era fi lho e neto da mesma pessoa. Tal fato 

teria provocado a ira do promotor que, consequentemente, se sentiu no direito de novamente abusar e 

violentar, agora com palavras, a adolescente. 

Este tipo de acusação não é incomum quando o assunto é a violência sexual infantojuvenil. Cons-

tantemente ouvimos relatos de acusações deste tipo: “mas a menina provocou...”, “mas ela já tava bem 

grandinha para saber o que estava fazendo”, “ela devia estar gostando de roubar o marido da mãe...”. O 

mais revoltante é que, na maioria das vezes, escutamos este tipo de opinião dos próprios profi ssionais 

(juízes, conselheiros tutelares, delegados, promotores) que atuam na rede de enfrentamento à violência 

sexual infantojuvenil. Discurso que se assemelha bastante àquele proferido pelo pedófi lo na ocasião 

de sua defesa. A semelhança do discurso do perverso com o discurso da justiça já representaria motivo 

sufi ciente para nos debruçarmos sobre a temática da violência contra a mulher com o intuito de desvelar 

a maneira como os aparelhos estatais estão sendo sustentados por ideologias machistas e misóginas. 

No entanto, neste trabalho, gostaríamos de chamar a atenção para um fato ainda mais alarmante, prin-

cipalmente para nós psicólogos e psicanalistas que nos preocupamos com a garantia de direitos e com 

a saúde psíquica de todos que nos procuram (mulheres, crianças, adolescentes, homens, transgêneros, 

idosos, etc), qual seja: a violência perpetrada pela própria psicanálise. Para exemplifi car o que estamos 

destacando, podemos relatar o que ouvimos de um colega há poucos dias em um colóquio de psicaná-

lise com crianças, realizado em São Paulo. Diante de um relato de caso de abuso sexual o psicanalista 

comenta com a responsável pelo caso que, muitas vezes, a criança provoca mesmo. 

Em trabalho anterior problematizamos o fato de que as teorizações  psicanalíticas acerca da 

realidade psíquica, da sexualidade infantil e do Complexo de Édipo, ao mesmo tempo em que permi-

tiram uma compreensão mais ampla da participação fantasística das crianças nas relações incestuosas, 

também geraram interpretações falaciosas sobre uma suposta responsabilização das crianças pela ocor-
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rência do incesto, como se a psicanálise endossasse um discurso de culpabilização do feminino, no 

qual meninas e mulheres são “vistas como provocadoras, sedutoras e, portanto, culpadas pela violência 

que sofrem.” (Narvaz & Koller, 2007, p. 79). Acreditamos que este tipo de confusão gerada por alguns 

constructos psicanalíticos não se restringe aos casos de violência sexual infantojuvenil. Nesse sentido, 

o presente trabalho objetiva demonstrar como a construção teórica da psicanálise e alguns usos que têm 

sido feitos dela estão também fortemente marcados pelo discurso violento e misógino dos pedófi los e 

de alguns operadores do Direito, no que tange às concepções de gênero, mas principalmente, naquilo 

que sustenta a violência perpetrada pelo homem contra a mulher. 

Embora Freud não tenha utilizado a expressão “identidade de gênero” podemos considerar que 

o autor já se debruçava sobre o assunto na medida em que procurava desenvolver teorias a respeito das 

noções de feminilidade e masculinidade e seu papel na formação psíquica de homens e mulheres, ou 

seja, mesmo que ainda não tivesse sido feita uma separação entre os termos sexo e genêro, tal como 

foi proposta por Robert Stoller em 1975, a psicanálise freudiana pode ser entendida como uma teoria 

sobre a aquisição do gênero. Isto porque mesmo em seus textos fundamentais como “Três ensaios sobre 

a teoria da sexualidade” (Freud, 1905/2006e), como também em volumes posteriores, em seus textos 

“A dissolução do Complexo de Édipo” (Freud, 1924/2006a), “Algumas consequências psíquicas da dife-

rença anatômica entre os sexos” (Freud, 1925/2006c), “A Sexualidade feminina” (Freud, 1931/2006b), 

e “Feminilidade” (Freud, 1932/2006d), Freud buscou esclarecer os processos envolvidos na aquisição 

da masculinidade e da feminilidade pelo homem e pela mulher. No entanto, mesmo com este intuito, 

no que tange à feminilidade e a sexualidade feminina, Freud não hesitou em dizer que deveríamos 

recorrer aos poetas para compreendermos melhor o universo feminino, reforçando o discurso de eterno 

desconhecido, como algo que deve permanecer eternamente inalcançável, e que deve ser mantido em 

um lugar quase místico. Assim como baltazar fora orientado por seu pai a permanecer longe das coisas 

de mulher, “ignorâncias perigosas” (Mãe, 2010, p. 17), fomos orientados por Freud, pai da psicanálise, 

a fazer o mesmo. 

Estamos acostumados a ver produções atuais que não passam de reafi rmações das ideias freu-

dianas sobre a sexualidade feminina e a feminilidade, ou pior ainda, que parecem tornar o tema ainda 

mais obscuro e enigmático, como se a nós coubesse somente seguir o conselho de Freud. Obedecendo 

ao pai não nos diferenciamos de baltazar e repetimos, assim como ele, a primeira violência dirigida à 

ermesinda: deixando de nos debruçar sobre a sexualidade feminina e a constituição psíquica da mulher 

estamos em certa medida entortando seus pés, para deixá-la manca e incapaz, desfavorável em relação 

ao seus pares “difícil na estabilidade, porca de lágrimas e espolinhada no chão” (Mãe, 2010, p. 54). 

Pois bem, não nos interessa repetir esse discurso, mas lançar luz sobre aquilo que Freud não 

conseguiu conhecer ou reconhecer sobre as mulheres, sua sexualidade, e a feminilidade diante de tantos 

atendimentos clínicos. O que foi preciso deixar de ser incorporado à teoria e à prática clínica psicana-

lítica? Diante de tantas evidências da capacidade investigativa de Freud, nos parece muito curioso sua 

postura diante de uma questão que se fazia tão presente. Quais motivos, então, o levaram a sustentar 

tanto mistério e obscuridade em torno da mulher?
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Dentre as inúmeras postulações freudianas passíveis de questionamento por parte das correntes 

feministas por tratarem a sexualidade feminina e a mulher como inferiores ao homem e a sua sexualidade, 

iremos focar nossa crítica ao termo “inveja do pênis” que fora formulado, assim como o complexo de 

castração, a partir da consideração de um monismo sexual, a crença de que na infância tanto meninos 

quanto meninas só reconhecem a existência de um único órgão sexual: o masculino. 

Renato Mezan, em um texto sobre a inveja, aponta como um contra-senso a consideração de 

que ao postular a noção de “inveja do pênis” Freud estaria depreciando o sexo feminino, argumentando 

que o pênis invejado não é o órgão do menino, “mas um objeto idealizado que a menina projeta neste 

suporte e que tem a ver com o mundo fantasmático dela.” (Mezan, 2006, p. 133). O autor afi rma que o 

pênis funciona, na verdade, “como elemento de uma série cujo núcleo comum é a ideia de completude” 

(Mezan, 2006, p. 133) e acrescenta que o sentimento de invejar o pênis não é exclusivo das mulheres, 

podendo ser também manifesto nos homens. Pois bem, diante dessas considerações, e a partir dos argu-

mentos apresentados com o intutito de formular uma hipótese metapsicológica da inveja, questiona-

remos o uso do termo “inveja do pênis” e sua vinculação recorrente ao sexo feminino. 

Para sustentar sua hipótese, Mezan irá argumentar que o pênis funciona como um atributo e 

suporte da diferença, não só da diferença sexual, mas também da diferença entre eu e outrem, e ainda 

de uma diferença hierárquica, na qual numa escala imaginária o invejoso se situa num degrau bastante 

abaixo. Neste sentido, o desejo que acompanharia a inveja seria determinado pelo desejo de coinci-

dência, de restauração da plenitude narcísica rompida com a descoberta do limite e da diferença. No 

entanto, esta fantasia de completude e onipotência é sempre projetada no outro, possuidor do objeto 

invejado, seguida de um intenso desejo de reapropriação do que fora projetado e da constatação de 

impossibilidade de realizar esta absorção, ou seja, deseja-se aquilo que é impossível de alcançar: um 

estado de supressão dos limites. Considerando que a condição sine qua non da existência de um sujeito 

é sua delimitação em relação a um outro, Mezan propõe que a fantasia de auto-sufi ciência pode assumir 

a forma de um desejo de fusão com a mãe ou de retorno ao ventre materno, o que explicaria o  fato de 

a suposta realização da fantasia de onipotência ser também tão temida, pois retornar ao ventre da mãe 

signifi caria deixar de existir como indivíduo, diferente e separado dela. Nas palavras do autor

A inveja teria uma função defensiva importante, protegendo o indivíduo contra o risco de precisar 

reinteriorizar algo que foi projetado exatamente para ser mantido à distância: a perfeição narcí-

sica. Tendo sido projetada, ela se converte imediatamente em objeto de intenso desejo, desejo de 

coincidência com o objeto idealizado; como este é imaginado sob a forma de algo capaz de ser 

“possuído’, o desejo de possuí-lo é acompanhado pela intenção agressiva de privar seu detentor 

da posse e do usufruto dele; eis aí a origem da dupla determinação pulsional da inveja, isto é, 

de sua componente sexual-narcísica e de sua componente agressiva. (Mezan, 2006, p. 137-138)

Ou seja, deseja-se alcançar um estado de perfeição narcísica, de completude, de indiferenciação 

que, por ser inalcançável, é projetado no outro na forma de um objeto a ser possuído, o que passa a ser 

acompanhado por uma intenção agressiva de privar o outro deste objeto. Feitas estas considerações, 
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começaremos por questionar o fato de que, se o que é invejado é, na verdade, um estado de comple-

tude, uma perfeição narcísica, que se assemelha à condição de estar fusionado à mãe, porque então 

deveríamos pensar que o pênis teria um lugar privilegiado de representatividade deste estado, consi-

derando que ele é apenas UM dos muitos elementos que podem compor a série cujo núcleo comum é a 

ideia de completude, ou seja, ele não é o único passível de ser eleito. Além disso, ao argumentar que 

o pênis funciona como um atributo e suporte da diferença e que, por isso, seria invejável numa tenta-

tiva de anulá-la, poderíamos pensar que, como toda diferença implica em duas possibilidades, porque 

não pensá-la entre ter pênis e ter vagina, ao invés de se pensar em ter ou não ter pênis? Ou ainda, 

se a tão invejada perfeição narcísica, completude e onipotência podem assumir a forma de um estado 

fusional com a mãe, ou seja, com um corpo de mulher, porque não, então, privilegiar os atributos do 

corpo da mulher como representantes simbólicos da inveja advinda do complexo de castração? Caberia 

ainda questionar o fato de se eleger um atributo anatômico para esta função...

Em nossa opinião, sustentar a hipótese freudiana da existência de uma inveja que participa da 

constituição de todos os humanos, de um estado de onipotência, de ilimitação, de infi nitude e de indi-

ferenciação,  sendo nomeada como “inveja do pênis” é sustentar sim, uma assimetria de poder entre 

aqueles que possuem o pênis e aqueles que não o possuem, como se o pênis fosse realmente o objeto 

garantidor deste estado e, ainda, esquecer ou negar a existência daqueles que possuem orgãos sexuais 

híbridos desde seu nascimento. Portanto, nomear um importante mecanismo psíquico comum a todos 

os sujeitos privilegiando apenas uma das partes da diferença é, ao contrário do que Mezan argumenta, 

violentar a mulher. Assim como baltazar não cessa seus ataques de violência após entortar o pé de 

ermesinda, a psicanálise também dá continuidade à sua agressão ao propor uma organização genital 

infantil marcada pela existência de um só órgão sexual e, consequentemente, a noção de inveja do pênis, 

distorcendo e descaracterizando a mulher, quebrando seu braço, arrancando seu olho, desfi gurando-a.

Aqui, parece-nos importante retomar a seguinte questão: O que foi preciso deixar de ser incor-

porado à teoria e à prática clínica psicanalítica? O que sustenta em Freud, e porque não também em 

Mezan, uma certa cegueira em relação à mulher, bem como uma necessidade de desfi gurá-la? Acre-

ditamos que podemos nos aproximar da resposta para esta pergunta a partir da consideração de uma 

situação antropológica fundamental, tal como fora proposta por Laplanche, o que possibilitou releituras 

importantes da obra freudiana, como também a partir das próprias postulações de Mezan sobre a inveja. 

Basicamente, Laplanche introduz uma dimensão de passividade nas origens do funcionamento 

pulsional ao considerar o caráter fundante da implantação da sexualidade a partir do outro, o adulto. 

O bebê, nos primeiros momentos da vida, estaria imerso em um emaranhado de signifi cantes enigmá-

ticos e, portanto, traumáticos que, ao serem traduzidos, produzem o recalcamento originário, o que 

possibilitará a constituição do eu e a estratifi cação do aparelho psíquico (Laplanche, 1992). Ao atrelar 

a condição de passividade pulsional originária com a feminilidade, a partir da Teoria da Sedução Gene-

ralizada, autores como J. André e Paulo de Carvalho Ribeiro nos aproximam de uma compreensão plau-

sível dos ataques que os teóricos e a sociedade fazem à condição de mulher.  

Vale lembrar que André (1996) em seu livro “As origens femininas da sexualidade”, demonstrou 

como Freud deixou de se aprofundar no tema da feminilidade no decorrer de suas produções mesmo 
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tendo tido a oportunidade de reconhecer a existência de uma feminilidade originária, principalmente a 

partir do caso Dora e da teorização produzida em “Uma criança é espancada” (Freud, 1919/2006f). Da 

mesma forma, através de uma leitura desconstrutiva de Freud, que busca os deslizamentos e os deslo-

camentos em sua escrita, P. Ribeiro (2000) evidencia que existe na obra freudiana um recalcamento da 

identifi cação feminina primária e do desejo de castração.

De acordo com as contribuições destes autores o “eu” é constituído por uma identifi cação passiva 

que organiza de maneira primária a ação traumática e invasiva da sexualidade inconsciente do adulto 

sobre a criança. A feminilidade primária é, então, imposta à criança a partir de uma identifi cação com a 

mãe, de acordo com a feminilidade consciente e inconsciente desta, num momento em que a violência 

e os excessos da passividade radical ainda não se confi guraram como inaceitáveis e traumáticos. Ou 

seja, somente após o recalcamento secundário, é que os conteúdos recalcados originários serão parti-

cularmente simbolizados e irão adquirir o caráter de feminilidade, processo que irá consolidar as bases 

do confl ito psíquico e a formação da identidade de gênero e a escolha de objeto sexual. A feminilidade, 

portanto, comporta tanto uma fenomenologia do feminino, transmitida através do contato com a mãe, 

quanto uma tradução simbólica e simbolizadora da invasão fragmentada dos momentos originários.

De acordo com André (1996) “A feminilidade é, por excelência, aquilo que ameaça os contornos” 

(p. 76), ou seja, a passividade pulsional, que será elaborada como feminilidade posteriormente, guarda 

um caráter de indiferenciação próprio do momento originário, no qual um “eu” ainda não foi delimi-

tado. Tanto homens quanto mulheres precisam se distanciar da feminilidade originária, sinônima de 

dispersão pulsional, para atingir o estabelecimento de limites e, portanto, a coesão do eu. No caso das 

mulheres, torna-se possível uma maior proximidade com essa feminilidade primária, por possuírem uma 

identifi cação com o feminino que pode ser aceita e reconhecida pelo outro. Instaura-se, portanto, uma 

feminilidade secundária, construída a partir do recalcamento secundário, que vai guardar os aspectos 

da feminilidade primária e a mulher, no momento de consolidação de sua identidade sexuada, terá maior 

acesso a esses conteúdos originários. Já nos homens, a contraposição a essa feminilidade originária 

precisa ser maior, pois as representações masculinas, baseadas exclusivamente na lógica fálica, não 

comportam as ideias de passividade, penetração e desligamento próprias da feminilidade originária. 

Sendo assim, o homem teria maior difi culdade em vivenciar situações de acentuada passividade tendo 

sido sua feminilidade primária recalcada com ainda mais força, precisando ser, a todo o tempo, negada.

Desta forma, tanto os teóricos ao escreverem suas obras, quanto os homens ao se relacionarem 

com as mulheres, mesmo se sentindo atraídos pela feminilidade e seus atributos, sucumbem à força do 

recalcamento destes conteúdos e, em algumas vezes, precisam inclusive atacá-los agressivamente, pelo 

fato de a aproximação com a passividade pulsional representar a violação dos limites e, consequente-

mente, a dilaceração do eu. Ora, estes movimentos não se assemelham ao que Mezan descreveu como 

os mecanismos próprios da inveja? Poderíamos aproximar a condição de completude, tão invejada, mas 

ao mesmo tempo, tão temida, com a feminilidade originária por esta comportar justamente a possibili-

dade de coincidência com o objeto idealizado? Em caso afi rmativo, propomos pensar que a inveja, assim 

como defende Mezan, tem como objeto principal um estado de completude e de indiferenciação, mas 



115

que não é somente representado pela posse do pênis, mas sim pela possibilidade de transitar e gozar 

com a passividade pulsional característica da situação originária na qual ainda não há uma delimitação 

do eu e de identifi car-se com a feminilidade. Este pensamento explicaria o fato de a mulher ser tão 

atacada, agredida e violentada, pois ela carrega, com menos necessidade de defesa, uma aproximação 

com a passividade pulsional através da identifi cação com a feminilidade e com a possibilidade de gozar 

com o que lhe acontece, com o que lhe penetra. 

Portanto, o pai da adolescente, o promotor de justiça, o colega psicanalista e baltazar estão, 

assim como a psicanálise muitas vezes, cada um em uma medida, agredindo e violentando as mulheres 

por não suportarem reconhecer e conviver com o desejo de aproximação de um estado de passividade 

pulsional que a mulher, por suas possibilidades mais fl uidas de identifi cação, escancara. Ou seja, matar 

a mulher, na teoria ou na prática, decorre, em última instância, da inveja e da defesa diante do que é 

invejado: a possibilidade de identifi cação e gozo com um estado de completude e indistinção marcado 

pela passividade pulsional.

Retomando o início de nossa discussão, gostaríamos de sugerir com este trabalho que a psicaná-

lise, sendo feita por teóricos que inevitalvelmente estão sujeitos à força do recalcamento e aos meandres 

da constituição psíquica, deve estar atenta para este fato, para que não seja mais uma ferramenta que 

trabalhe em favor do assassinato, real ou simbólico, das mulheres. Neste sentido, acreditamos, assim 

como Laplanche, que as palavras são armas, armas de guerra, e que, para a psicanálise se distanciar de 

um lugar onde sobrará somente a possibilidade de remorso, cabe a ela atrelar-se fundamentalmente à 

uma luta discursiva capaz de rever e questionar os termos utilizados pelos psicanalistas que não fazem 

mais que reforçar esteriótipos e concepções binárias e misóginas de gênero e da sexualidade, o que 

coloca a psicanálise na contramão daquilo que Freud, em seus momentos mais revolucionários, foi capaz 

de conceber como subversão teórica e social. Portanto, devemos problematizar cada termo proposto 

pela psicanálise que possa estar funcionando em favor do recalcamento da feminilidade e, consequen-

temente, funcionando como vias de facilitação para a aniquilação das mulheres. 
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RESUMO

O presente trabalho, a partir de uma leitura esquizoanalítica, explora o modo como nossa exis-

tência é atravessada fl uxos sensíveis, que nos afeta e nos divide em nós mesmos, colocando-nos a saída 

de criarmos um novo corpo no modo de existir, sentir, pensar, agir, etc. Constitui-se em nós, nesses 

processos, a gênese de um devir, que sempre é uma diferença, um “devir-outro”. Nesse caminho, a escrita 

se apresenta como uma das tarefas de se traçar devires que nos marcam. Aborda-se, assim, a literatura 

em seu potencial de dar corpo a múltiplas possibilidades de vida. Em seguida, o artigo produz refl e-

xões sobre as lições que a literatura oferece ao direito, na função que este tem de escrever em normas 

textuais comportamentos de seus destinatários, a fi m de se pensar como a tarefa jurídica pode utilizar 

a inteligência a serviço da diversidade de modos de ser.

Palavras-chave: devir-outro, escrever, literatura, direito.
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O presente trabalho, a partir de uma leitura esquizoanalítica inspirada no pensamento de Suelly 

Rolnik (1993), inicia-se explorando o modo como nossa existência é atravessada por uma dimensão 

visível e por outra invisível, e como essas confi gurações nos faz, de um lado, unidades separáveis, mas, 

por outro, nos sujeita a fl uxos sensíveis que nos afeta e nos divide em nós mesmos. Atravessados por 

esses fl uxos, nosso plano de consistência se desestabiliza, colocando-nos a saída, alternativa à repressão, 

de criarmos um novo corpo no modo de existir, sentir, pensar, agir, etc. Assim, constitui-se em nós a 

gênese de um devir, que é sempre uma diferença, um «devir-outro».

Nessa senda, escrever se apresenta como uma das tarefas de se traçar um devir (Rolnik, 1993). 

Como afi rma Deleuze (1997), ao escrever, estamos num devir-mulher, num devir-animal ou vegetal, num 

devir-molécula, até num devir-imperceptível. 

Neste ponto, entra a literatura. A literatura começa ao nascer em nós um terceiro que nos destitui 

do poder de dizer somente a partir de um “Eu” (Deleuze, 1997). Tomar-se-á, desse modo, a literatura em 

seu aspecto de ser “agenciamento coletivo de enunciação”, e que tem como um de seus fi ns “escrever 

por um povo que falta” (Deleuze, 1997), ou seja, dar narrativa a um povo menor.

Diante disso, o objetivo do trabalho se concluirá com refl exões sobre a aproximação entre a 

literatura e o direito, e como essa proximidade faz-nos pensar o papel da tarefa jurídica em nossa socie-

dade. Na linha abordada no texto, um fazer jurídico consciente de sua “potencialidade literária” pode se 

manifestar mais a serviço da diversidade de outros modos de ser, do que como bloqueador de diferenças.

O presente artigo, portanto, pretende colocar algumas implicações que a literatura, em seu 

cruzamento com a esquizoanálise, oferece para se pensar o fazer jurídico, a partir do pensamento, 

sobretudo, de Suely Rolnik, e de Deleuze e Guatarri. Esse texto é pela urgência de se pensar um direito 

que chamaremos, ao fi nal, para resumir a ideia, de um “direito literário”. 

DEVIR-OUTRO E ESCRITA

Nossa existência é atravessada por fl uxos que nos constituem numa dimensão visível, mais 

óbvia, mas também numa dimensão invisível, igualmente real, embora não tão óbvia (Rolnik, 1993). 

No visível, estabelecemos uma relação entre um “eu” e os vários outros, tomados enquanto unidades 

separáveis. Porém, no invisível, tem-se uma textura do ser que é tecida por fl uxos sensíveis, que vão 

se conectando com outros fl uxos que nos afetam, e são capazes de gerar em nós estados inéditos, ou 

espaços esquizos1 (Rolnik, 1993). 

1 Como dito na introdução, este trabalho se situação no campo da esquizoanálise, e não da psicanálise propriamente dita. 
Esquizo signifi ca dividido, fendido, etc. A esquizoanálise, portanto, investiga os fl uxos inconscientes que nos divide, os 
agenciamentos de desejo que nos faz querer ser quem somos e/ou ser outros. Afi rmam Deleuze e Guatarri (2011) sobre 
a esquizoanálise: “Trata-se mais de saber quais são as máquinas desejantes de alguém, como elas funcionam, como que 
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Atravessados por esses fl uxos, nosso plano de consistência se desestabiliza, na medida em que 

somos sensivelmente afetados (é sempre uma obra do afeto). Acontece que passamos a não mais ser 

aquilo que acreditávamos ser até aquele momento. Ficam duas alternativas: a repressão, ou a saída 

emergencial de criarmos um novo corpo – um novo modo de existir, sentir, pensar, agir, etc. –, que 

venha “dar carne” ao estado inédito que nos marcou (Rolnik, 1993). Se, corajosamente, entramos por 

essa saída, ou seja, se respondemos positivamente à exigência imposta por um desses estados inéditos, 

tornamo-nos outros (Rolnik, 1993).  

Suelly Rolnik (1993) se refere a esses estados inéditos como marcas que vão sendo produzidas 

em nossos corpos, durante a composição de nossas vivências. E, segundo a autora, cada marca instaura 

uma diferença que, ao se revelar uma abertura para a criação de um novo corpo, é sempre gênese de 

um devir (Rolnik, 1993). E, assim, vamos nos criando, 

. . . engendrados por pontos de vistas que não são os nossos enquanto sujeitos, mas das marcas, 

daquilo que em nós que se produz nas incessantes conexões que vamos fazendo. Em outras pala-

vras, o sujeito engendra-se no devir: não é ele quem conduz mas sim as marcas. O que o sujeito 

pode, é deixar-se estranhar pelas marcas que se fazem em seu corpo, é tentar criar sentido que 

permita sua existencialização – e quanto mais consegue fazê-lo, provavelmente maior é o grau 

de potência com que a vida se afi rma em sua existência. (Rolnik, 1993, p. 242).

Essa gênese de um devir pode ser também chamada de “hererogênese”, na noção de Guattarri 

(como citado por Rolnik, 1993), “no sentido de que a gênese do devir é sempre uma diferença e que o 

devir é sempre um devir-outro” (p. 243)2.

Surge nesse processo a importância do pensamento e da escrita. O pensamento é uma das práticas 

pelas quais se pode trazer à existência as novas corporifi cações que as marcas exigem. O pensamento 

pode ser visto como uma “cartografi a conceitual cuja matéria-prima são as marcas”, e “funciona como 

universo de referência dos modos de existência que vamos criando, fi guras de um devir” (Rolnik, 1993, 

p. 244). 

Nessa perspectiva, somente se pensa porque se é forçado (Rolnik, 1993), isto é, porque há uma 

necessidade de reorganizar o chão do ser que se fez outro. A partir disso, pode-se dizer que “a inteli-

gência vem sempre depois” e “só é boa quando vem depois”, como afi rma Proust e complementa Deleuze3 

(citados por Rolnik, 1993, p. 244). O que estão sugerindo é que a inteligência somente é boa na medida 

sínteses, com que entusiasmos, com que falhas constitutivas, com que fl uxos, com que cadeias, com que devires” (p. 449). 
Guatarri (1985): “Este inconsciente, eu o denominarei ‘esquizoanalítico’, por oposição ao inconsciente psicanalítico, porque 
se inspira mais no ‘modelo’ da psicose [perda de contato com a realidade] do que no das neuroses [estado nervoso – ansie-
dade e angústia, etc. – diante da realidade] a partir das quais foi construída a psicanálise. Eu o qualifi caria igualmente de 
‘maquínico’, porque não está essencialmente centrado na subjetividade humana, mas participa dos mais diversos fl uxos de 
signos, fl uxos sociais e fl uxos materiais.” (p. 167).

2 Interessante é que Suelly Rolnik (1993) retira a expressão “devir-outro” da obra de José Gil, que a utiliza para se referir 
aos heterônimos de Fernando Pessoa (cf. Gil, J. (s.d.). Fernando Pessoa ou a metafísica das sensações. (M. S. Pereira, & A. 
L, Faria, Trad.). Lisboa: Relógio d’Água.).  

3 Referência feita por Suelly Rolnik (1993) à frase de Proust, “a intelegência vem sempre depois”, que Deleuze adere e comple-
menta: “a inteligência só é boa quando vem depois.” (cf. Deleuze, G. (1987). A imagem do pensamento. In Proust e os signos. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária).
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em que se propõe a assessorar a criação de um corpo conceitual, uma escultura, de uma marca; ou seja, 

a inteligência é boa quando usada a serviço de um devir-outro (Rolnik, 1993).

E a escrita? A escrita é um meio de fazer o pensamento render o mais que pode (Rolnik, 1993). 

A escrita faz a ponte de emersão do invisível à tona, tornando mais palpável a diferença que até então 

somente existia na ordem do sensível, do impalpável. Nessa aventura, diz Rolnik (1993), “encarna-se 

um sujeito, sempre outro: escrever é traçar um devir”. (p. 246). 

E porque se fala de escrita, pode-se questionar onde estaria o rigor. O rigor, nessa tarefa de 

escrita sensível às marcas, resulta de uma posição mais ontológica do que metodológica. É um rigor, 

segundo Rolnik (1993), ético, estético e político. Ético porque não se trata de um rigor baseado em 

um conjunto de regras (um método), nem indicado por um conjunto de verdades (um capo de saber), 

ambos são da ordem da moral, o que signifi ca, para essa autora e a respectiva multiplicidade com quem 

ela conversa, que são da ordem das representações e das reproduções, referem-se, portanto, a um voltar 

a algo que já está dado. Ético, portanto, no sentido do rigor com que escutamos as diferenças que se 

criam em nós, e com o qual afi rmamos o devir que é nosso. É estético, porque, como dito, não é do 

campo de um saber já dado, mas é de uma tarefa de criação, criação de um novo corpo, outra escultura, 

à semelhança de uma obra de arte. E, por fi m, político, porque é o rigor de uma luta contra forças que 

obstruem as nascentes do devir em nós. 

Fato é que nem sempre se consegue manter esse rigor, seja porque se perde das marcas, seja 

porque se vive bloqueado do contágio de outros fl uxos no mundo. Quando isso é a tônica, a tendência 

é se escrever textos opacos, reprodutivos, sem o brilho de uma vitalidade, que não encarnam pulsão de 

marca nenhum, ou que, quando muito, tem um brilho puramente intelectual, um brilho meramente de 

inteligência e erudição4 (Rolnik, 1993).

É a metáfora de uma vida padronizada, sem devires, que, no caso daqueles que se destacam, 

refl etem pessoas que ressoam essa performance dura, marcada puramente pela erudição. Essas pessoas 

se tornam ainda mais perigosas, pois, nessas situações, o rigor intelectual se coloca a serviço da perma-

nência do campo das representações, como defesa fóbica contra o incômodo trazido por alguma marca, 

ou seja, por alguma diferença, e contra a consequente solidão que a singularidade dessa diferença, uma 

vez encarnada, signifi caria (Rolnik, 1993). E, além disso, quanto mais brilhante em inteligência e erudição 

somente, texto-escrita ou texto-vida, mais se fi ca impedido de ver que se foge da raia, a raia da vida e do 

tempo, que colocam a emergência de um esforço constante de criação (Rolnik, 1993). 

Quanto mais denso, todavia, um texto, no sentido de se mover pelas marcas, mais perceptível é 

sua atualidade, maior seu brilho em portar múltiplos estados, portar ovos de novos de devires (Rolnik, 

2013).

4 Escreve Rolnik (1993) que, em geral, “. . . isso acontece quando não estamos suportando o estranhamento provocado pelas 
marcas, quando sua trepidação tornou-se infernal, e então para nos proteger, nos aboletamos no oco de um conceito neutro 
e gratuito na medida em que não nasceu de uma violência, ou fi camos como zumbis zanzando no exercício clean de um 
quebra-cabeça de charadas lógicas.” (p. 245).
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DEVIR-OUTRO E LITERATURA 

Nessa linha mesma linha de ideias, Deleuze (1997) afi rma que: “A escrita é inseparável do devir: 

ao escrever, estamos num devir-mulher, num devir-animal ou vegetal, num devir-molécula, até num 

devir-imperceptível” (p. 11)5. Assim, se estamos falando da escrita levada à sua capacidade de empre-

nhar multiplicidades, a literatura é, por excelência, o lugar onde se pode chegar a esses estados.

Não por coincidência, a literatura começa, segundo Deleuze (1997), ao nascer em nós um terceiro 

que nos destitui do poder de dizer somente a partir de um “Eu”. Escrever, para a literatura, não pode 

acabar em algo como contar as próprias lembranças, suas viagens, seus amores e lutos, ou até mesmo 

seus próprios sonhos e fantasmas. De acordo com Deleuze (1997), é a mesma coisa pecar por excesso de 

realidade ou por excesso de imaginação, pois em ambos os casos: “. . . é o eterno papai-mamãe, estrutura 

epidiana que se projeta no real ou se introjeta no imaginário. É um pai que se vai buscar no fi nal da 

viagem, como seio do sonho, numa concepção infantil de literatura. Escreve-se para pai-mãe” (p. 12).

A literatura, porém, para Deleuze (1997), segue o caminho inverso, pois se instala na medida 

em que surge nas pessoas a potência de um impessoal, não uma generalidade, mas uma singularidade: 

um homem, uma mulher, um animal, uma criança, etc. Não é a potência do “Eu” e nem a do “Tu”, é a 

de “um” – explosão da dialética e do binarismo refl exivo, em nome da multiplicidade. É, por isso, que 

Deleuze afi rma: “as duas primeiras pessoas do singular não servem de condição à enunciação literária; 

a literatura só começa quando nasce em nós uma terceira pessoa que nos destitui do poder de dizer Eu 

(o ‘neutro’ de Blanchot)” (1997, p. 13).

O escritor literário, assim, encontra-se em um espaço indefi nido – não é “eu” nem “tu”, mas um 

terceiro. A bem da verdade, até há defi nição, porém, é um defi nido que não é propriamente dito, pois, 

“está sempre ‘entre’ ou ‘no meio’ de” (Deleuze, 1997, p.11). 

A razão disso é porque o devir não vai ao sentido do “dentro”, ou seja, não entra num devir-

-Homem, pois o ser homem já se apresenta como uma forma de expressão dominante que pretende se 

impor, ao passo que o devir mulher, animal ou molécula, diz Deleuze (1997), apresentam-se sempre 

como um componente de fuga. Ninguém, em outras palavras, devêm o que já se é. O ser homem já é 

modo de ser que se coloca hegemônico, de forma que um devir só se faz realmente devir, enquanto 

instaura outros estados, trazendo o incômodo da diferença – um vir a ser outro/diferença. Não por acaso 

pergunta Deleuze: “a vergonha de ser um homem: haverá melhor razão para escrever?” (1997, p. 11).

Devir, por isso, não é alcançar uma identifi cação, uma imitação ou uma forma, mas é encontrar: 

. . . a zona de vizinhança, de indiscernibilidade ou de indiferenciação tal que já não seja possível 

distinguir-se de uma mulher, de um animal ou de uma molécula: não imprecisos nem gerais, mas 

imprevistos, não-preexistentes, tanto menos determinados numa forma quanto se singularizam 

5 Nesse mesmo contexto: “Escrever é um caso de devir, sempre inacabado, sempre em via de fazer-se, e que extravasa qual-
quer matéria visível ou vivida. É um processo, ou seja, uma passagem de Vida que atravessa o visível e o vivido. A escrita 
é inseparável do devir”. (Deleuze, 1997, p. 11).
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numa população. Pode-se instaurar uma zona de vizinhança com não importa o quê, sob a condição 

de criar os meios literários para tanto (Deleuze, 1997, p. 11).

Foi nesse sentido que se disse, com Deleuze (1997), que o escritor se coloca numa zona indefi nida, pois 

“o devir está sempre ‘entre’ ou ‘no meio’: mulher entre as mulheres, ou animal no meio dos outros” (p. 11-12).

A literatura é, diante disso, para Deleuze (1997), um “agenciamento coletivo de enunciação” (p. 15), 

embora remeta a agentes singulares. E, nessa medida, a saúde que a literatura tem para oferecer está em pôr 

em evidência a “invenção de um povo, isto é, uma possibilidade de vida.” E seu fi m último seria “escrever 

por esse povo que falta… (‘por’ signifi ca ‘em intenção de’ e não ‘em lugar de’)” (Deleuze, 1997, p. 15). 

Fim esse que instaura uma função política da literatura. Escrever “por” um povo que falta é 

escrever por um “povo menor”, e não pelo já dominante (o “devir-Homem”). Devir, aproximar-se das 

vizinhanças, é dar corpo às diferenças, aos personagens imperceptíveis, desterritorizalizados do terreno 

de narrativas hegemônicas. Esse é o traço do que Deleuze e Guatarri (1977) chamam de “literatura 

menor”, ao fazer uma análise da obra de Kafka.

A “literatura menor” é a literatura afeta à minoria (“o povo que falta”). A minoria não pode se 

desvencilhar de um caráter político, pois o ser minoria já demonstra tal atributo. A minoria é classifi cada 

a partir de características que a diferem de um contexto dominante. E, dentro de sua função política, 

a literatura pode se revestir de potencialidades revolucionárias ao se valer de seu poder de enunciação 

coletiva. É o que pensam Deleuze e Guatarri (1977), com os quais se concorda: 

O campo político contaminou todo enunciado. . . . é a literatura que se encontra encarregada 

positivamente desse papel e dessa função de enunciação coletiva, e mesmo revolucionária: é 

a literatura que produz uma solidariedade ativa, apesar do ceticismo; e se o escritor está à 

margem ou afastado de sua frágil comunidade, essa situação o coloca ainda mais em condição 

de exprimir uma outra comunidade potencial, de forjar os meios de uma outra consciência e de 

uma outra sensibilidade. (p. 27)

Literatura produzindo solidariedade ativa. Literatura “tem a ver é com o povo” (Deleuze & 

Guatarri, 1977, p. 27). Fazer literário que, estando na fresta que é o lugar da arte, possui a liberdade 

de dar voz e contar a narrativa daqueles que não são contados (Rancière, 1996)6. 

6 Aqui se faz uma referência e um trocadilho com o conceito de contagem que Rancière (1996) atribui ao logos que instaura 
a política: “Logos nunca é apenas a palavra, porque ele é sempre indissoluvelmente a contagem que é feita dessa palavra: 
a contagem pela qual uma emissão sonora é ouvida como palavra, apta a enunciar o justo, enquanto uma outra é apenas 
percebida como barulho que designa prazer ou dor, consentimento ou revolta” (p. 36). Para Rancière (1996), os “clássicos” 
(Platão, Aristóteles...) ensinaram que “a política não se ocupa dos vínculos entre os indivíduos, nem das relações entre os 
indivíduos e a comunidade, [mas] ela é da alçada de uma contagem das ‘partes’ da comunidade. . .”, e que, no entanto, essa 
“. . . contagem é sempre uma falsa contagem, uma dupla contagem ou um erro na contagem” (pp. 21-22). Essa é uma falsa 
contagem porque o logos sempre deixa escapar parcelas que não considera parcelas, isto é, seres que não possuiriam logos, 
palavra, como o caso dos escravos na democracia grega. Assim, o que Rancière (1996) propõe é que a política seja concebida 
nesse movimento de contagem de parcelas na comunidade, e não na conservação da partilha já existente, o que seria um 
trabalho de uma política que ele chama de polícia (de uma ordem disciplinar). A política, propriamente dita, ocorre, para 
esse autor, quando algum acontecimento altera o afastamento da palavra e da contagem, por meio de um dano que divide 
a comunidade política, inserindo na contagem seres antes não ouvidos como detentores de palavra, isto é, de deliberar o 
justo e injusto nas ágoras (Lança & Pereira, 2015).
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Todavia, sem cair em romantizações, se a literatura tem seu poder de corporifi car devires, também 

pode ser o contrário, ou seja, pode dar lugar à interrupção de processos de diferenças – texto erudito 

reacionário. É o risco de que fala Deleuze (1997), quando aponta o risco de um delírio de dominação 

que pode arrastar a literatura em direção a um fascismo larvado, doença a qual ela luta, e que deve 

estar pronta para diagnosticar e extirpá-la de si mesma. 

Por isso a abordagem inicial sobre a diferença de uma escrita densa de devires e outra opaca. 

Escrita densa própria de um escritor com o rigor ético/estético/político referido por Rolnik (1993), o 

rigor de se deixar afetar pelas marcas, e ir esculpindo novos estados sensíveis que vão pedindo passagem, 

primeiro, dentro de si mesmo. Esse é movimento essencial da capacidade de se afetar, de se sensibilizar. 

Do contrário, tem-se ensaio, empatia representativa, script já dado, ou, em outras palavras, tem-se o 

politicamente correto. 

Não é sem razão que Deleuze afi rma: “entre todos os que fazem livros com intenções literárias, 

mesmo entre os loucos, são muito poucos os que podem dizer-se escritores” (Deleuze, 1997, p. 16).

A LITERATURA ENSINA O DIREITO

A refl exão que se traçou até aqui sobre as potencialidades da escrita e da literatura, faz-nos 

pensar as lições que o fazer literário pode oferecer ao campo do direito. A ponte nos surgiu concreta-

mente no seguinte trecho de uma frase de Deleuze (1997): “fi nalidade da literatura: é a passagem da 

vida na linguagem que constitui as Ideias” (p. 16). 

O direito moderno só é moderno porque também é direito escrito. O uso da escrita para a inscrição 

de normas jurídica é antigo, mas é na modernidade que chega em sua mais alta escala. A lei racional é 

a lei racionalmente produzida e escrita. O processo de codifi cação do direito é selado por Napoleão, e, 

a partir de então, direito é o que está no código. 

Assim, se a literatura faz passar a vida na linguagem por meio da escrita, o direito também o faz, 

isto é, faz passar a vida na linguagem, mas para estabelecer normas conduta. Legisladores são, nessa 

perspectiva, escritores que podem ou não estar escrevendo em “nome de um povo que falta”. Ou, o que 

também ocorrer, podem estar escrevendo normas apenas em benefício de um determinado povo, enquanto 

deveriam estar na obra de uma enunciação coletiva. E o curioso é que atividade legislativa nos Estados 

modernos por si só revela esse caráter de “um povo que falta”, na medida em que os legisladores estão 

no parlamento, justamente, como representantes, ou seja, para representar um povo que ali não está. 

Essa aproximação coloca em voga questões que tanto a literatura quanto o direito enfrentam. 

Questões como as que colocam Deleuze e Guatarri (1977), ao pensarem a urgência política de uma lite-

ratura menor, para aqueles que vivem em terras estranhas: 

Quantas pessoas hoje vivem em uma língua que não é a delas? Ou então nem mesmo conhecem 

mais a delas, ou ainda não a conhecem, e conhecem mal a língua maior da qual são obrigadas a 

se servir? Problema dos imigrados, e sobretudo de seus fi lhos. Problema das minorias. Problemas 

de uma literatura menor, mas também para todos nós: como arrancar a própria língua em uma 



124

literatura menor, capaz de escavar a linguagem e de fazê-la seguir por uma linha revolucionária 

sóbria? Como tornar-se o nômade e o imigrado e o cigano de sua própria língua? (p. 30)

Desse mesmo modo podemos perguntar: quantos hoje vivem sob uma linguagem jurídica ou sob 

um direito que não é o seu? Ou um direito que nem mesmo conhecem ou conhecem mal, apesar de 

serem obrigados a servir? “Problema das minorias.” Problemas de uma literatura menor, mas também 

problemas do direito: como escavar a linguagem jurídica e fazer o direito seguir por uma linha revolu-

cionária sóbria? Como tornar o direito nômade, instrumento ressonante dos vários territórios, ou dos 

desterritorializados?

Esse desafi o da tarefa jurídica é o que atrai a urgência de uma aprendizagem a partir da litera-

tura, e sobretudo uma literatura menor. 

Não há direito sensível a alteridades e diferenças, sem legisladores e juristas que não se deixem 

afetar pelas marcas que nos faz outros no mundo invisível, no mundo da ordem do afeto. Sem a sensibi-

lidade que faz criar novas esculturas para novas possibilidades de ser, o fazer jurídico se repete enquanto 

reprodução e conservação do que já estado dado. Sendo assim, quase sempre, tende ao recrudescimento, 

ao reacionário, e, assim, à exclusão do que se apresenta como diferença.

Precisamos, assim, de um direito com a consciência literária de que estamos tratando aqui. 

Um direito que assuma sua função de não se dizer a partir de um “Eu”. Um direito que se preocupe em 

escrever, legislar, por aquele “povo que falta”. Que deixe nascer um terceiro dentro de nós (não apenas 

“o meu direito”), e que carregue o compromisso ético/estético/político de dar lugar ao devir que pede 

passagem no tempo: devir-mulher, devir-negro, devir-afro, devir-homossexual, devir-transexual, devir-

-periferia, devir-pobre, devir-fl oresta, devir-índio, devir-animal, etc.

Necessitamos, assim, do que vamos chamar de “um direito literário”. Não um direito como litera-

tura, a exemplo do que o teórico americano Ronald Dworkin (2007) propôs em sua metáfora do “romance 

em cadeias”, o qual acabou se afastando da literatura ao realçar, em sacrifício de uma potência criativa, 

uma caraterística pela qual a literatura não se defi ne enquanto tal: a coerência. 

Mas também não é, ao contrário e por óbvio, uma literatura como direito. Enfatiza-se, portanto, 

aqui, para marcar essas diferenças, a ideia conceitual de um “direito literário”. Direito que seja direito, 

mas ao mesmo tempo literário. Nem somente um, nem inteiramente o outro. Nem analogia, nem dialé-

tica, mas devir um e outro em movimento7.

Um direito assim é um direito que assume inteiramente o seu caráter fi ccional, enquanto é intei-

ramente também real. E, por esse seu caráter fi ccional-real, sabe-se somente enquanto formulador de 

narrativas, que escreve apenas uma ou algumas das múltiplas narrativas possíveis. Não coloca a questão 

jurídica em termos de verdade. Tudo é narrativa, tudo é roteiro, nada é inevitável, tudo pode ser revisto 

em nome da multiplicidade da vida.

7 Homenagem a Viveiros de Castro (2015), sobre o devir de Deleuze e Guatarri: “Se as semelhanças seriais são imaginárias e as 
correlações estruturais, simbólicas, os devires são, então, reais. Nem metáfora, nem metamorfose, um devir é um movimento 
que desterritorializa ambos os termos da relação que ele cria, extraindo-os das relações que os defi niam para associá-los 
através de uma nova ‘conexão parcial’, para falarmos como Strathern” (p. 184).
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Um direito literário pode ser pensado como aquele “direito” concebido no movimento antropo-

fágico, do qual Oswald de Andrade fala no início do “Manifesto Antropófago”, quando diz que a antro-

pofagia é a “única lei do mundo”, e que: “só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do 

antropófago” (citado em Nodari, 2011, p. 125).

Interessante é que o “Direito Antropofágico”, expressão que aparece em edições da “Revista de 

Antropofagia”, segundo nos noticia Nodari (2011), tem seu principal mote na frase: “a posse contra a 

propriedade.”8 Essa frase é uma chave para denunciar o caráter fi ccional do direito. Baseava-se na explicação 

jurídica do instituto da posse, contexto em que sobressaia a fi gura do jurista Pontes de Miranda, adepto 

por longo período ao manifesto antropofágico. Conforme sintetiza Nodari (2011), para a tradição jurídica: 

Aquele que tem posse estaria num “estado de fato”, não-jurídico, em que teria o poder de agir 

como se fosse proprietário. Para defi nir a posse, Pontes de Miranda não tem outra opção a não 

ser enquadrá-la como um estado de fato cujas características remetem ao Direito. A posse é um 

fato, mas um fato particular, já que só pode ser defi nida a partir de um direito: “um poder como 

o que exerceria quem fosse proprietário”, ou seja, uma fi cção. (p. 136)

Assim, sendo a posse um conceito doutrinário defi nido como o estado de fato daquele que age 

“como se proprietário fosse”, ou seja, sendo a posse algo “como se fosse”, sendo, portanto, uma fi cção, 

muito mais o é a ideia de um direito de propriedade. Nesse sentido, fi ccional, portanto, é o próprio 

direito. Conforme escreve Nodari (2011), no Direito Antropofágico, 

As potências fi ccionais do Direito – o ponto de contato entre Direito e Literatura – são erigidas 

contra o próprio Direito, contra a lógica da subsunção e da coisa julgada. Nas palavras de Silviano 

Santiago, o que o Direito Antropofágico mostra é que as “As escrituras falsas são” (SANTIAGO, 

1989) – não só os textos literários, mas as escrituras públicas, por assim dizer. (pp. 137-138, 

grifo nosso)

Essa é a toada de um direito literário. Todavia, o que se quer enfatizar não é o caráter fi ccional 

puro e simples, e com isso uma suposta falsidade das “escrituras” jurídicas. Busca-se, pelo contrário, ativar 

o caráter criacional da literatura também no direito, pois, um direito que nesse sentido se sabe literário 

é um direito que está pronto para criar. Pronto, portanto, para equilibrar a certeza da reprodução com a 

necessidade constante de criação de novos corpos e modos de ser. Menos conservação. Mais possibilidade. 

Não se trata, portanto, de um direito sem rigor, assim como uma literatura menor não deixa de ser, 

a rigor, literatura. Um direito com consciência literária é, antes, aquele que, assim como a escavação da 

língua estrangeira (menor) na língua maior não signifi ca algo fora da linguagem, mas o seu fora (Deleuze, 

1997), também não está situado fora do direito, mas é o seu fora, o seu devir, seu movimento-criação. 

8 Complementa Nodari (2011): “A fórmula era enunciada exatamente como a “pedra do Direito Antropofágico”, ainda que 
geralmente fosse acompanhada de negações da esfera jurídica, tais como: “Nenhuma convenção social”, “Toda legislação é 
perigosa”, ou então, “Ora, o que para mim, estraga o Ocidente, é a placenta jurídica em que se envolve o homem desde o 
ato de amor que, aliás, nada tem que ver com a concepção” (p. 135).
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É o que se chama a atenção neste trabalho. Um fazer jurídico consciente de sua “potencialidade 

literária”, ou seja, consciente de que sua função é inscrever em normas textuais devires de seus desti-

natários, e que, assim, imbuído dessa consciência pode manifestar o uso da inteligência a serviço da 

diversidade de outros modos de ser, e não como instrumento bloqueador de diferenças.

CONCLUSÃO 

O presente trabalho, a partir de uma leitura esquizoanalítica, buscou abordar como a compre-

ensão de que nossa existência é atravessada por uma dimensão invisível, na qual estamos sujeitos a 

fl uxos sensíveis que nos afeta e nos divide em nós mesmos, tem um papel crucial na atividade da escrita 

e, consequentemente, na literatura. Esse foi o trajeto percorrido para que, em seguida, fossem feitas 

refl exões sobre como tais compreensões podem ensinar o direito.

Foi dito, a partir do pensamento de Suely Rolnik (1993), que uma vez atravessados pelos refe-

ridos fl uxos sensíveis, nosso plano de consistência se desestabiliza, o que nos coloca duas alternativas: 

a repressão, ou a saída de criarmos um novo corpo no que concerne ao modo de existir, sentir, pensar, 

agir, etc. E, quando isso acontece, instaura-se em nós a gênese de um devir, e esse devir é um “devir-

-outro”, porque sempre se constitui como diferença. 

Diante disso, foi colocado como a escrita se apresenta como uma das tarefas de se traçar esses 

devires. Assim, afi rmamos, com Deleuze (1997), que, ao escrever, estamos num processo de constante 

devir: devir-mulher, num devir-animal ou vegetal, num devir-molécula, ou até num devir-imperceptível. 

Neste ponto, introduziu-se o tema da literatura, pois ela é o lugar por excelência em que a 

escrita se faz carregada de multiplicidades. Assim, recorreu-se a Deleuze (1997), para quem a literatura 

começa ao nascer em nós um terceiro que nos destitui do poder de dizer somente a partir de um “Eu”. 

A literatura se mostra como “agenciamento coletivo de enunciação”, que tem como um de seus fi ns 

“escrever por um povo que falta” (Deleuze, 1997), ou seja, dar narrativa àquele que se apresenta como 

um povo menor, como aqueles não contados nas prosas ofi ciais.  

A partir disso, conclui-se com refl exões sobre a aproximação entre a literatura e o direito, e como 

essa proximidade faz-nos pensar o papel da tarefa jurídica em nossa sociedade. Defendeu-se, assim, a 

idéia de um direito que chamamos de “direito literário”. Direito que seja direito, mas ao mesmo tempo 

literário. Nem somente um, nem inteiramente o outro. Nem analogia, nem dialética, mas devir. 

Trata-se de um direito que assuma inteiramente o seu caráter fi ccional, enquanto é inteiramente 

também real. E, sendo assim, sabe-se enquanto formulador de narrativas que escreve apenas uma ou 

algumas das múltiplas narrativas possíveis. Desse modo, não coloca a questão jurídica em termos de 

verdade, pois entende que tudo é narrativa, tudo é roteiro, nada é inevitável, tudo pode ser revisto em 

nome da multiplicidade da vida.

Idealizou-se, portanto, neste trabalho, um direito que se sabe literário (fi ccional) e que, por isso, 

está pronto para criar. Pronto para equilibrar a certeza da reprodução com a necessidade constante da 

criação, em nome de novas esculturas de ser no tempo. Menos, portanto, conservação, mais possibilidade. 
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RESUMO

O presente trabalho visa demonstrar o desenvolvimento da Corte Interamericana, e do Sistema 

Interamericano como um todo, relacionado à condena de Estados por serem responsáveis por violência 

de gênero contra mulheres. Assim, além de tratar das especifi cidades, os fatos e desenvolvimento do 

caso Campo Algodoeiro e sua respectiva sentença, o presente trabalho também analisa as sentenças 

posteriores emitidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, chegando até o caso Véliz Franco, 

para demonstrar o desenvolvimento no continente da temática da violência de gênero contra mulheres. 

Por tratar-se de um Sistema regional de proteção aos Direitos Humanos, o Sistema traz em suas divisões, 

análises de características específi cas relacionadas à questão de gênero existentes na América Latina 

e no Caribe.

Palavras-chave: feminicídio, violência de gênero, Sistema Interamericano de Direitos Humanos, 

Campo Algodoeiro.

ABSTRACT

This study aims to demonstrate the development of the Inter-American Court and the Inter-

American System as a whole, related to helding States responsible for gender-based violence against 

women. So in addition to dealing with the specifi cs, the facts and the development of case “cotton 

fi eld” and their respective judgment, this paper also analyzes the later judgments issued by the Inter-

American Court of Human Rights, to the case Valeiz Franco, to demonstrate the development of the 

theme of the continent of gender violence against women. Because it is a regional system of protection 

of Human Rights, the system brings in its devisões, analysis of specifi c characteristics related to the 

issue of existing gender in Latin America and the Caribbean.

Keywords: Femicide, Gender Violence, Inter-American Human Rights System, Cotton Field case.
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A violência de gênero contra a mulher é um fato recorrente ainda existente nas sociedades 

atuais. Violência contra a mulher, dentro do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos 

pode ser defi nida como “qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofri-

mento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado” (Organização 

dos Estados Americanos, 1994, art. 1).

Em relação à análise de casos sobre violência contra a mulher peticionados no Sistema Interame-

ricano, muito se fala sobre a resolução feita pela Comissão Interamericana na qual constatava violações 

de direitos humanos realizadas pelo Estado brasileiro no caso Maria da Penha Maia Fernandes (Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, 2001).

É inegável a importância de referido caso para o desenvolvimento dos direitos das mulheres no 

continente americano, por tratar-se de caso paradigmático da aplicação da Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, também conhecida como Convenção de Belém 

do Pará (Organização dos Estados Americanos, 1994). Entretanto, é importante relembrar que existem 

casos que foram levados à Corte Interamericana e trouxeram consigo sentenças de execução obrigatória 

que abordam a importância da proteção da mulher e desenvolvem não apenas a jurisprudência da região, 

como a criação de novas políticas públicas para o fi m da discriminação e violência contra a mulher.

No ano de 2009, a Corte Interamericana de Direitos Humanos emitiu uma sentença condenatória 

contra o Estado mexicano sobre o caso de três vítimas mulheres que foram assassinadas, e tiveram seus 

corpos encontrados em um campo algodoeiro na cidade de Juárez. 

Tal crime ocorreu em novembro de 2001 e foi concebido como parte de um contexto generali-

zado de violência contra a mulher por questão de gênero na região. A decisão da Corte Interamericana 

neste caso, de nome González et al vs. México, também conhecido como caso do “Campo Algodoeiro”, 

é paradigmática por tratar-se da primeira vez em que foi emitida uma sentença internacional em que se 

reconhece o termo “feminicídio”, referindo-se a violência generalizada contra mulheres especifi camente 

por seu gênero (Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2009). 

No ano seguinte, em  2010, a Corte Interamericana condena novamente o Estado mexicano no 

caso Fernández Ortega e outros vs. México. Novamente, trata-se de caso de violência contra a mulher, 

ao se julgar o caso da senhora Inés Fernández Ortega, uma mulher indígena, pertencente ao grupo indí-

gena Me’paa, que se localiza na região mexicana de Guerrero, que foi violentada e agredida por militares 

dentro de sua própria casa, diante de seus próprios fi lhos.

Os fatos do caso ocorreram no ano de 2002, quando a região se encontrava em um importante 

contexto de forte presença militar motivada para a contenção do crime organizado em Guerrero. Um 

grupo militar invadiu a casa da senhora Fernández Ortega buscando informações e um deles, através 
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de coerção, a estupra. Apesar de ter recorrido ao poder judicial, o caso foi levado ao foro militar e a 

vítima nunca teve nenhuma resposta, nem mesmo sobre a investigação do caso (Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, 2010).

Outro caso analisado no presente trabalho trata-se do caso Veliz Franco e outros vs. Guatemala. 

Os fatos deste caso ocorreram em 2001, em um contexto de aumento de violência contra mulheres na 

Guatemala no qual a existência de homicídios por razões de gênero não era excepcional. 

María Isabel Franco Sandoval desapareceu em dezembro de 2001, e sua mãe, a senhora Rosa 

Elvira Franco Sandoval, fez uma denúncia de seu desaparecimento à polícia nacional. O corpo de María 

Isabel foi encontrado no dia seguinte mas as investigações realizadas pelas autoridades guatemaltecas 

tardaram excessivamente e tendo algumas nem mesmo chegado a ocorrer (Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, 2014).

Estes três casos paradigmáticos sentenciados pela Corte Interamericana demonstram que há uma 

perpetuação da violência de gênero e que a proteção dos direitos das mulheres é em si mesma a proteção 

dos direitos humanos. Desta maneira, o presente trabalho pretende analisar as decisões de referidos 

casos e demonstrar como as mulheres ainda se encontram em uma situação de categoria vulnerável e 

necessitam uma proteção maior por parte do Estado.

O CASO CAMPO ALGODOEIRO

Conforme foi relatado anteriormente, o caso González et al v. México tem seu início em 2001 

quando se encontram os corpos de algumas mulheres jovens em um campo algodoeiro. Três são identi-

fi cadas, sendo duas delas ainda menores de idade. É importante ressaltar que nesse momento, a cidade 

de Juarez, onde são encontradas essas mulheres era reconhecidamente uma região em que a violência 

contra a mulher se proliferava.

Nos autos do caso, o próprio Estado mexicano reconheceu que “la problemática que enfrenta 

por la situación de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez[,] particularmente, los homicidios 

que se han registrado desde principios de los 90s del siglo pasado” (Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, 2009, par. 115). Também, 

[d]iversos informes establecen los siguientes factores en común en varios de los homicidios: 

las mujeres son secuestradas y mantenidas en cautiverio, sus familiares denuncian su desapari-

ción y luego de días o meses sus cadáveres son encontrados en terrenos baldíos con signos de 

violencia, incluyendo violación u otros tipos de abusos sexuales, tortura y mutilaciones (Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, 2009, par. 125-126).

Era perceptível neste momento que grande parte da situação de violência contra as mulheres encon-

trada na cidade de Juárez vinha de uma sociedade com valores arraigados no estereótipo errôneo da inferio-

ridade das mulheres, construindo a partir de referidos valores um contexto de discriminação sistemática de 

mulheres. Também foi constatada a falta de esclarecimento das situações e irregularidades tanto nas investi-

gações como nos processos neste tipo de casos (Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2009, par. 147).
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Tais irregularidades derivavam do tratamento estatal dado aos homicídios de mulheres, que “se 

manifestaba en la percepción de los funcionarios estatales que la búsqueda y protección de mujeres 

reportadas como desaparecidas no era importante e implicaba que en un principio las autoridades se 

negaban a investigar” (Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2009, par. 151). Por este motivo, 

muitos dos casos que foram levados ao conhecimento das autoridades estatais não haviam chegado a 

um fi nal no momento em que a Corte Interamericana se pronuncia. 

Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17 anos e estudante do Ensino Médio, desapareceu no dia 

22 de setembro de 2001. Outras alunas de seu colégio já haviam desaparecido e sido assassinadas. A 

jovem também trabalhava em um restaurante. Claudia Ivette González, de 20 anos e trabalhadora de 

uma empresa de costura, no dia 10 de outubro de 2001. Ela cuidava das crianças de sua família e por 

isso muitas vezes se atrasava no trabalho. No dia de seu desaparecimento não a deixaram entrar na 

empresa por ter chegado dois minutos atrasada. E Esmeralda Herrera Monreal, de 15 anos, no dia 29 

de outubro de 2001. Ela havia chegado há dois meses em Juárez, não tendo ainda amigos na cidade. 

Também trabalhava, em uma casa como empregada doméstica (Cladem, 2010).

Os três corpos das jovens foram encontrados em um campo algodoeiro em 6 de novembro de 

2001, e a maneira como foram encontrados os corpos demonstrava que elas tinham sido estupradas e 

abusadas com extrema crueldade (Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2009, par. 210). Foram 

indicados peritos que fi zeram a análise da situação dos cadáveres, que já se encontravam em decom-

posição. Tais peritos chegaram a conclusão de que seria possível que as vítimas tenham sido violadas 

e sofrido tratos de extrema agressividade.

Entretanto, a quarta sala do Tribunal de Chiuaua simplesmente declarou que “peritos hablan de 

probabilidad y éstas no son más que suposiciones, conjeturas, las que por su carácter de índole subjetivo 

[…] no son, en este caso, medios adecuados para llegar a la verdad histórica y legal de los verdaderos 

acontecimientos” (Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2009, par. 217).

A decisão da Corte Interamericana

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao analisar os fatos do caso, declarou que no 

basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción 

de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección 

del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específi ca en que se 

encuentre (Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2009, par. 243)

Desta maneira, entendeu que o simples fato de os crimes não terem sido cometidos por agentes 

estatais não tira a responsabilidade do Estado mexicano, uma vez que na região em questão e no período 

de tempo em que os delitos foram cometidos, havia uma situação generalizada de discriminação e violência 

contra a mulher, com total conhecimento do Estado. Para embasar tal decisão, foi utilizada a Convenção 

de Belém do Pará que em seu artigo 7.b declara que os Estados devem “agir com o devido zelo para 

prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher” (Organização dos Estados Americanos, 1994).

Assim, no presente caso, foi levado ao conhecimento do Estado que estavam desaparecidas as 

três mulheres, e que corriam real risco de violência, pelo contexto em que se encontravam na cidade 
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de Juarez. Entretanto, as autoridades policiais mexicanas simplesmente se retiraram a obrigação de 

realizar uma investigação célere e efi ciente, dizendo que somente poderiam começar a investigação 

após 72 horas do desaparecimento (Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2009, par. 178). Os 

ofi ciais inclusive questionaram aos familiares sobre a idoneidade das desaparecidas, e até se negavam 

a investigar porque acreditavam que uma delas “habría salido con un novio y no tardaría en volver al 

hogar” (Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2009, par. 147).

Mesmo após o momento em que foram encontrados os corpos das mulheres, o tratamento dado 

pelos agentes estatais mexicanos continuava sendo de completo desdém e de falta de profi ssionalismo. 

O próprio Estado mexicano assumiu “[e]l impropio proceso de identifi cación de los cuerpos y de deter-

minación de la causa de muerte” (Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2009, par. 309), uma vez 

que diversos erros foram cometidos, desde a entrega de corpos sem uma identifi cação positiva, até a 

demora de mais de dois anos para o início da análise de DNA.

Referida demora e falta de diligência são vistos pela Corte Interamericana como uma demons-

tração da discriminação estatal contra as mulheres. Assim, 

el Tribunal considera que el estereotipo de género se refi ere a una pre-concepción de atributos 

o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres 

respectivamente. Teniendo en cuenta las manifestaciones efectuadas por el Estado [...], es posible 

asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente 

dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se 

refl ejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento 

y el lenguaje de las autoridades de policía judicial, como ocurrió en el presente caso. La crea-

ción y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia 

de género en contra de la mujer (Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2009, par. 401).

Além da condenação por discriminação, a Corte também ressaltou o fato de entre as mulheres 

assassinadas se encontravam duas menores de idade, que deveriam ser ainda mais protegida pelo Estado 

por tratar-se de crianças por sua maior vulnerabilidade, através do estipulado no artigo 19 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (Organização dos Estados Americanos, 1969).

Além da condenação pela discriminação e violação à integridade e à vida de Laura, Ivette e 

Esmeralda, o Tribunal também analisou o sofrimento causado aos familiares das vítimas, causado pelo 

desaparecimento de suas familiares e pela busca individual pela verdade. Foram escutadas as mães das 

vítimas, que disseram que

tuvieron que pasar cinco meses para que me pudieran mostrar el cuerpo de mi hija, y no era 

cuerpo, eran huesos [...] Yo me pasaba las noches imaginándome lo que a mi hija le hicieron, 

cómo me la violaban, cómo me la torturaban. Era una cosa horrible, que yo no podía dormir, 

por estar imaginando. De igual manera, por estar esperándola, yo tenía la esperanza y la ilusión 

de que mi hija iba a aparecer (Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2009, par. 416-418)

Além de todo o sofrimento causado pela situação das assassinadas, os familiares ainda foram 

perseguidos pelo Estado mexicano, por não desistirem de buscar a verdade por trás do que havia 
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acontecido com suas desaparecidas. Inclusive, a mãe de Laura teve que mudar-se para os Estados 

Unidos, conseguindo status de refugiada devido à perseguição que sofria pelo Estado mexicano (Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, 2009, par. 428).

Desta maneira, a Corte Interamericana condenou o México também por perseguir e ameaçar os 

membros da família das três mulheres assassinadas, sendo eles considerados também vítimas do caso 

em questão, por tudo que passaram.

FERNÁNDEZ ORTEGA

No ano seguinte à sentença do caso “Campo Algodoeiro”, o Estado mexicano foi novamente 

condenado em um caso de violência contra a mulher. Desta vez, a vítima foi a senhora Inés Fernández 

Ortega. Os fatos do caso ocorreram em um momento de forte presença militar no estado de Guerrero, 

no México, em decorrência de grande número de denúncias da presença do crime organizado na região.

Também, grande parte da população da região era pertencente à comunidades indígenas, que 

em geral residiam em municípios de grande marginalização e pobreza.

En general, la población indígena se encuentra en una situación de vulnerabilidad, refl ejada en 

diferentes ámbitos, como la administración de justicia y los servicios de salud, particularmente, 

por no hablar español y no contar con intérpretes, por la falta de recursos económicos para 

acceder a un abogado, trasladarse a centros de salud o a los órganos judiciales y también por 

ser víctimas de prácticas abusivas o violatorias del debido proceso. Lo anterior ha provocado 

que integrantes de las comunidades indígenas no acudan a los órganos de justicia o instancias 

públicas de protección de los derechos humanos por desconfi anza o por miedo a represalias, 

situación que se agrava para las mujeres indígenas puesto que la denuncia de ciertos hechos se 

ha convertido para ellas en un reto que requiere enfrentar muchas barreras, incluso el rechazo 

por parte de su comunidad y otras “prácticas dañinas tradicionales” (Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, 2010, par. 78).

A senhora Fernández Ortega pertence à comunidade indígena me’paa e no momento dos fatos 

tinha quase 25 anos, estava casada com o senhor Prisciliano Sierra, tendo com ele quatro fi lhos. Ela 

residia em Barranca Tecoani, uma região montanhosa e isolada, sendo o local de difícil acesso (Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, 2010, par. 79).

No dia 22 de março de 2002, a senhora Inés se encontrava em sua residência com os seus quatro 

fi lhos, quando onze militares se aproximaram de sua casa, vestidos com os uniformes ofi ciais e portanto 

armas, sendo que três deles adentraram seu domicílio sem o seu consentimento (Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, 2010, par. 81). 

La señora Fernández Ortega declaró que los tres militares que ingresaron a su casa sin su consen-

timiento y le preguntaron, en varias ocasiones, a “donde [había ido] a robar carne [su] marido”, 

a lo que no les contestó por no hablar bien español y por miedo. Los militares le apuntaron con 
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sus armas insistiendo con la misma pregunta y, seguidamente, uno de ellos la tomó de las manos 

y, apuntándole con el arma, le dijo que se tirara al suelo y así lo hizo. Una vez en el suelo, otro 

militar con una mano tomó las manos de la presunta víctima y con la otra le levantó la falda, 

le bajó la ropa interior y la violó sexualmente mientras los otros dos militares miraban. Poste-

riormente, esas tres personas salieron de la casa, junto con los que se habían quedado afuera 

se retiraron del lugar (Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2010, par. 82).

Após o ocorrido, a senhora Inés contou a seu marido o ocorrido, que no dia seguinte se dirigiu à 

sede da Organização do Povo Indígena Me’paa em Ayutla de los Libres para relatar o que se havia passado. 

Foi chamado então um representante da Comissão de Direitos Humanos de Guerrero e um médico foi 

levado até a senhora Fernández Ortega, já que ela relatava que se sentia muito mal. O médico “solo le 

dio analgésicos dado que, “según refi rió[,] no había más medicina” (Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, 2010, par. 84).

Posteriormente, a vítima se dirigiu ao Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial 

de Allende para realizar a denúncia. Num primeiro momento lhe disseram que “que no tenía tiempo 

de recibir la denuncia” (Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2010, par. 85), mas com a pressão 

realizada pelo membro do Conselho de Direitos Humanos, foi tomado seu depoimento e lhe foi pedido 

que fi zera o exame de corpo delito. 

A senhora Inés tentou ser faz o exame devido com uma médica para comprovar a violação. 

Mesmo sendo mandada para distintos hospitais, ela só conseguiu ser atendida por uma médica mulher 

dois dias depois, em 24 de março de 2002, quando lhe foi dito que “físicamente no presenta[ba] datos 

de agresión” y solicitó la realización de exámenes de laboratorio” (Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, 2010, par. 86).

O Hospital informou em abril do mesmo ano que não tinha reativos para realizar os exames, 

tendo estes sido realizados somente em 9 de julho de 2002. A perita química relatou que encontrou ““la 

presencia de líquido seminal” y la identifi cación de “células espermáticas” en las muestras remitidas 

al laboratorio” (Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2010, par. 88). Posteriormente, o chefe do 

laboratório afi rmou que não haveria mais material do exame feito na senhora Fernández Ortega e não 

poderia ser realizado mais nenhum exame.

Além disso, no momento em que se constatou que os delitos haviam sido cometidos por mili-

tares, o caso foi remetido para a jurisdição penal militar. A senhora Inés tentou impugnar a compe-

tência militar, porém a Justiça militar se conheceu como competente (Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, 2010, par. 163). Entretanto, algumas diligências também foram realizadas pelo Ministério 

Público Civil, gerando uma confusão na vítima, pois não lhe havia qualquer comprovação de qual seria 

a Justiça que seria a real responsável por seu caso, a civil ou a militar.

Por fi m, até o ano de 2010, quando foi sentenciado o caso no Sistema Interamericano, não havia 

qualquer decisão condenatória na jurisdição interna e os procedimentos continuavam correndo, mesmo 

que se houvera passado mais de 8 anos dos fatos ocorridos.
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A decisão da Corte interamericana

Diante de todo o ocorrido apresentado pelos representantes da vítima, a Corte passou a analisar 

primeiramente a questão do estupro da senhora Inés Fernández Ortega realizado por agentes estatais.

Primeiramente,

a la Corte le resulta evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en 

general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el 

agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la 

existencia de pruebas gráfi cas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima consti-

tuye una prueba fundamental sobre el hecho. (Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2010, 

par. 100).

Assim, o Tribunal analisou as diversas declarações dadas em distintas instâncias pela senhora 

Inés e, por mais que o Estado mexicano quisesse desacreditá-la, as encontrou coerentes, mesmo com 

as difi culdades de tradução encontradas por não ser o espanhol um idioma dominado pela vítima.

Também, a Corte levou em consideração que apesar de o Estado negar a existência de militares 

na região, o Conselho de Direitos Humanos apresentou provas em contrário e a própria perda do mate-

rial para exames por parte de agentes estatais é uma característica suspeita.  Ademais, foi afi rmado 

que “la Corte no cuenta con evidencia que desvirtúe los dichos de la señora Fernández Ortega” (Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, 2010, par. 115).

De acordo com os artigos 1, 2 e 6 da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura 

(Organização dos Estados Americanos, 1985), a Corte Interamericana analisou os fatos ocorridos no caso 

em questão e encontrou os três pressupostos necessários para a classifi cação de um ato de violência 

como tortura, quais sejam: “ i) es intencional; ii) causa severos sufrimientos físicos o mentales, y iii) se 

comete con determinado fi n o propósito” (Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2010, par. 120).

O Tribunal entendeu que a violência sofrida pela senhora Inés foi claramente intencional por 

parte dos agentes militares, causando não apenas o sofrimento físico, mas principalmente cicatrizes 

psicológicas à vítima, com o propósito de castigá-la por não responder seus questionamentos.

Da mesma maneira que ocorreu no caso Campo Algodeiro, além de declarar a violação da integri-

dade física e psicológica da senhora Inés, a Corte neste caso também considerou os familiares da vítima 

como vítimas perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, uma vez que sofreram psicologica-

mente pelo ocorrido e pela impunidade da violência sofrida por seu ente querido (Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, 2010, par. 144-145).

Também, em relação à remissão de um caso de violação ser levado à justiça militar, a Corte se 

pronunciou que a “justicia militar debe ser utilizada sólo para juzgar militares activos por la presunta comi-

sión de delitos de función en sentido estricto” (Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2010, par. 172). 

Desta maneira, o Tribunal entendeu que o fato de se ter utilizado a jurisdição militar e a confusão 

realizada já que as investigações foram realizadas tanto pela justiça comum como a militar são uma 

violação ao artigo 8º da Convenção Americana (Organização dos Estados Americanos, 1969), não dando 
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as devidas garantias judiciais à senhora Fernández Ortega. Através desta violação, o Estado há vitimado 

a família duplamente, não tendo esta nem mesmo alcançado o direito à verdade, justiça e reparação.

Portanto, ao sentenciar este caso, a Corte Interamericana responsabiliza novamente o Estado mexi-

cano por violência contra a mulher. O avanço realizado neste caso é que além da aplicação da Convenção 

de Belém do Pará, também é aplicada a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, conside-

rando a violência contra a mulher e sexual realizada contra a senhora Inés Fernández Ortega como tortura.

VELIZ FRANCO

Outro caso que trata da questão da violência contra a mulher no Sistema Interamericano teve 

sua sentença ditada em 2014 contra o Estado da Guatemala. Os fatos ocorridos se desenrolam a partir 

do desaparecimento e morte da menor María Isabel Veliz Franco.

María Isabel era estudante, se encontrando naquele momento em seu período de férias, tendo um 

trabalho temporário e vivendo com sua mãe, seu irmão e seus avós maternos. No dia 16 de dezembro de 

2001, a menina não voltou para a casa depois do trabalho, como fazia todos os dias. O depoimento feito por 

sua mãe, Rosa Elvira Franco Sandoval, para a polícia foi que a fi lha nunca havia voltado depois do trabalho 

para casa. A senhora Franco Sandoval também declarou que ao fazer sua denúncia à polícia, os ofi ciais 

lhe disseram que somente poderiam começar as buscas após 72 horas do desaparecimento de sua fi lha. 

No dia 18 de dezembro de 2001, através de uma denúncia anônima feita por telefone, a polícia 

se dirigiu a um prédio abandonado, onde encontrou o corpo morto de uma mulher, que em um primeiro 

momento não foi identifi cado por não haver qualquer documentação em suas proximidades. É importante 

salientar que neste momento no Estado da Guatemala

atravesaba una escalada de violencia homicida, y que la misma presentaba índices altos en 

comparación con otros países. En ese marco, hubo, al menos a partir del año 2000 o del año 

2001, un crecimiento numérico de homicidios en general, y con ello, un aumento proporcional-

mente signifi cativo de los homicidios de mujeres. Asimismo, hay datos indicativos de que cierta 

parte de los atentados sufridos por mujeres, inclusive en 2001, serían homicidios por razones 

de género. (Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2014, par. 74-76).

No mesmo dia 18 de dezembro, a senhora Rosa Elvira viu pelas notícias na televisão que haviam 

encontrado um corpo de uma jovem e se dirigiu ao necrotério. Ao chegar ao local, ela reconheceu o 

corpo como o de sua fi lha. Neste momento, a senhora Franco Sandoval perguntou a um trabalhador do 

necrotério sobre a morte da menor, sendo informada que este acreditava que ela havia sido estuprada 

e morta na noite do dia 17 (Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2014, par. 98).

Também, na ata de levantamento de cadáver, foi constatado que a menina havia sido enforcada, 

tendo sido encontrado um plástico amarrado ao redor do pescoço do corpo. Entretanto, em nenhum 

momento se realizaram os exames para constatar a violação sexual. Foram entrevistadas possíveis teste-

munhas, sem grande sucesso e foi constatado no dia seguinte que o local do crime havia sido conta-

minado. (Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2014, par. 101).
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No início do processo relacionado ao caso, houve um atraso de vários meses causado por um 

confl ito de competência entre dois juízos, causado pelo local onde o corpo foi encontrado, uma vez 

que os juízos se declaravam incompetentes pela localidade do crime (Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, 2014, par. 107). 

No dia 31 de janeiro de 2003, a senhora Rosa Elvira apresentou uma denúncia perante o Procu-

rador de Direitos Humanos da Guatemala, alegando a falta de cumprimento do direito ao devido processo. 

Este Procurador emitiu um informe no qual relatou que

“el Ministerio Público no procedió acorde al principio de objetividad en el ejercicio de la acción 

penal […] dentro de los plazos establecidos por la ley” y los fi scales de la Agencia No. 32 de 

Guatemala y la Agencia No. 5 de Mixco “incurrieron en dilación de justicia al solicitar y tramitar 

la inhibitoria para conocer el caso en razón de territorio que al fi nal se declaró sin lugar”. (Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, 2014, par. 115).

Entretanto, há mais de doze anos do assassinato da menina María Isabel, ainda não há qualquer 

decisão no âmbito interno, tendo no momento da sentença interamericana, passando-se quase dois anos 

da última diligência realizada pelo juízo.

A decisão da Corte interamericana

No caso Veliz Franco, a Corte declarou sua preocupação com a questão da dupla situação de 

vulnerabilidade da vítima María Isabel Veliz Franco, por tratar-se de mulher menor de idade que sofreu 

de violência.

De lo anterior se colige que, conforme el marco normativo expuesto, en relación con la violencia 

contra la mujer, el deber de garantía adquiere especial intensidad en relación con niñas. Esto es 

así debido a que la vulnerabilidad consustancial a la niñez puede verse enmarcada y potenciada 

debido a la condición de ser mujer. (Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2014, par. 134).

O Tribunal se utilizou muito do que já havia sido desenvolvido no caso Campo Algodoeiro, 

principalmente para demonstrar que apesar de o Estado não ser responsável por qualquer atuação de 

particulares, ele continua sendo passível de responsabilização no caso de uma situação de violações 

generalizadas de Direitos Humanos.

Entretanto, neste caso, a Corte Interamericana encontrou evidências de que não apenas após a 

morte da vítima houve falta da devida atuação do Estado, como aconteceu no caso Gonzales e outras. 

Isto porque se constatou pelo exame do legista que a senhora Rosa Elvira realizou a denúncia perante 

as autoridades devidas antes do assassinato da menina María Isabel. 

Desta maneira, o Estado foi responsabilizado por não haver protegido a menor antes de seu 

assassinato e também pela falta de devida diligência durante a investigação e o processo judicial. Além 

de ter falhado para evitar o feminicídio, a Guatemala falhou ao não conseguir dar à família da vítima o 

direito à verdade, justiça e reparação.

Tal como ha reconocido el Estado, en el momento de los hechos, no había legislación ni procedi-

mientos específi cos para investigar casos de violencia contra la mujer. La mayoría de las leyes y medidas 
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para luchar contra dicho fenómeno han sido adoptadas por el Estado con posterioridad a los hechos del 

presente caso (Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2014, par. 210).

Neste caso também houve o reconhecimento dos familiares como vítimas no presente caso, 

já que não conseguiram uma resposta por parte do poder judiciário guatemalteco, além de sofrerem 

repressões por parte da polícia, pelo simples fato de quererem buscar justiça. Ademais, foi percebido 

pela Corte que a demora injustifi cada por parte da Guatemala se deu de maneira mais acentuada porque 

se tratava da morte de uma mulher, que segundo a visão dos próprios investigadores não condizia com 

atitudes de alguém correto e de sua idade.

Assim sendo, apesar do assassinato da vítima ter ocorrido por uma clara questão de gênero, a 

investigação realizada não teve qualquer viés de gênero, além de erros claros pela falta de preocupação 

por parte dos agentes estatais com a solução do presente caso. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Sistema Interamericano vem se manifestando sobre a questão de violência contra a mulher 

há algum tempo. Dentre os casos paradigmáticos analisados pela Corte Interamericana encontram-se 

os três apresentados no presente trabalho: González e outras v. México, Fernández Ortega e outros v. 

México e Veliz Franco e outros v. Guatemala.

Em comum, podemos perceber que todos os casos se passaram em situações nas quais a violência 

se encontrava generalizada contra as mulheres, sempre advinda de uma tradição machista na qual a 

mulher é colocada como ser inferior. Também, exatamente por esse contexto no qual estão inseridos, os 

casos demonstram a difi culdade que as vítimas e seus familiares tiveram para conseguir buscar justiça, 

uma vez que casos relacionados à violência contra a mulher não são vistos pelo próprio sistema judicial 

como de maior importância.

Desta forma, é possível perceber a importância da existência de um Sistema Regional de Proteção 

aos Direitos Humanos, uma vez que ele pode criar parâmetros mínimos a serem seguidos pelos Estados 

que são signatários dos Tratados, além de desenvolver assuntos que muitas vezes seriam considerados 

tabus nos judiciários internos dos Estados.

Em relação ao feminicídio, a Corte Interamericana é a vanguardista no Direito Internacional, 

por ser o primeiro Tribunal Internacional a utilizar o termo e condenar um Estado por cometimento 

desse crime. 

Outro ponto importante é o reconhecimento de que há grupos de mulheres em maior vulnerabi-

lidade que outros, como, por exemplo, as meninas, as mulheres de comunidades indígenas e mulheres 

moradoras do campo. Essa dupla vulnerabilidade é reconhecida pelo Tribunal e faz com que em suas 

sentenças existam condenações aos Estados para um maior desenvolvimento na proteção desses grupos 

específi cos.

Resta claro que ainda há muito que se desenvolver na temática, em especial no âmbito interno 

dos países latino-americanos. Entretanto, em comparação com o momento de todos os delitos come-
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tidos nos três casos, ou seja, no começo dos anos 2000 até a presente data, é possível perceber que 

já existem novas medidas criadas para a proteção da mulher, além de a temática vir se tornando mais 

visível e mais desenvolvida.

Por fi m, o grande problema a ser solucionado em relação à violência contra a mulher, é a violência 

estrutural vigente reforçada pela cultura machista ainda existente, que além de facilitar o cometimento de 

novos delitos, ajuda na manutenção da impunidade dos perpetradores que, em sua maioria, são homens.
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RESUMO

O presente trabalho faz uma breve análise acerca da intervenção teatral “A Menina Morta e Nua”, 

criada pelo grupo de pesquisa “Transeuntes: Estudos sobre Performance”, da Universidade Federal de São 

João del-Rei (UFSJ). Partindo do conto “Rremembranças da menina de rua morta nua” de Valêncio Xavier 

(2006), esta ação consistiu, basicamente, em uma exposição de fotos de uma menina que fora supos-

tamente espancada e morta, enquanto um ator/performer leiloava seus objetos pessoais aos passantes 

nas ruas. O espectador poderia tirar fotos ao lado da “menina morta”, levando para casa um souvenir da 

mesma. Posteriormente, outra performer colocava seu corpo seminu no chão, estendido ao lado de uma 

placa com os seguintes dizeres: “Estive com a menina morta e me lembrei de você”. Partindo de uma 

escrita labiríntica, pós-moderna, Valêncio Xavier traz em sua obra original a temática de uma tragédia 

de abuso e de assassinato de uma menina.

Palavras-chave: performatividade, violência, gênero, teatralidade. 
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A ESCRITA DE VALÊNCIO XAVIER 

Anteriormente à análise da ação em si, faz-se necessário explanar um pouco sobre o conto 

“Rremembranças da menina de rua morta nua”1, tentando nortear o leitor sobre tal obra, a fi m de possi-

bilitar a melhor compreensão acerca da ação nas ruas, originada a partir deste conto. Partindo de uma 

escrita labiríntica, pós-moderna, Valêncio Xavier traz em sua obra original a temática de uma tragédia 

de abuso e de assassinato de uma menina com, supostamente, oito anos de idade (a pergunta sobre 

a idade real da menina paira ao longo de seu texto). O acontecimento é narrado a partir de diferentes 

colagens, sobreposições imagéticas, cujas fontes são: jornais sensacionalistas – tais como o extinto 

jornal Aqui e Agora do Sistema Brasileiro de Televisão, ou seja, a rede SBT –, jornais impressos, entre 

outras fontes. Xavier monta um quebra-cabeça para que o leitor encaixe as peças de uma obra híbrida, 

diluindo as fronteiras entre realidade e fi ccionalidade:

[Valêncio Xavier] reúne materiais aparentemente aleatórios e os dispõe sobre a folha do livro. 

Fragmentos de jornais, desenhos, papéis de bala, fotos, textos escritos em diferentes fontes, 

trechos extraídos de dicionários etimológicos, são basicamente esses os despojos reunidos e 

reordenados pelo autor. (Pizzicola, 2014, p. 324). 

Xavier monta uma escrita advinda de diferentes plataformas, tais como o cinema, os jornais e a 

televisão, propondo ao leitor um discurso visual truncado que necessita de associações entre imagens 

e divergentes formas de escrita, a fi m de se obter maior elucidação ao redor do tema proposto, na fuga 

de uma escrita linear. Sua narrativa advém de fragmentos textuais que se entrecruzam, dando ao leitor 

a chance de traçar diferentes perspectivas sobre a obra. Xavier não entrega ao leitor uma narrativa reti-

línea, mas sim, sugere uma possibilidade de leitura a partir da comparação de imagens apresentadas, 

de associações intertextuais, mesclando os referenciais do cotidiano, da vida real, com os elementos 

constituintes de uma fi cção, sendo capaz de trazer indagações acerca do limite tênue entre o real e o 

fi ccional apresentado. Referente a este aspecto, Xavier não facilita a leitura como o caso de um texto 

mais tradicional, mas deixa vestígios ao leitor sobre os fatos narrados. Xavier faz com que o leitor siga 

os rastros deixados por ele, na confi guração de uma escrita sensorial que, ora revela o jogo da trama e 

ora oculta a possibilidade de qualquer esclarecimento racional sobre a mesma:

E é na leitura/ releitura que ele, o leitor, descobre a arte de Valêncio Xavier capaz de realizar 

várias “mixagens” entre muitos sistemas semióticos. Podemos dizer que em Valêncio, a icono-

1 O autor deste trabalho conheceu tal conto a partir da disciplina de Pós-graduação em Letras, denominada “Seminário de 
literatura brasileira e outras literaturas: luz e sombras” (UFMG), ministrada pela professora Doutora Vera Lúcia de Carvalho 
Casa Nova. 
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grafi a é parte constitutiva de um relato, que na maioria das vezes, é debochado e seu universo 

pode ser confundido com o da cultura underground – o cinema erótico/ pornô, as historinhas 

de sacanagem, os gibis, os manuais de truques mágicos, os plágios do jornalismo vermelho, 

entre outros.  (Borba, 2005, p. 56).

Ainda nesta direção, pode-se dizer que o conto de Xavier aglutina materiais díspares que o 

próprio autor obteve para a construção do mesmo, ou seja, como se o próprio conto revelasse – em sua 

linguagem – os bastidores e a pesquisa de campo para a realização de sua feitura. Dentro do âmbito da 

temática, “Rremembranças da menina de rua morta nua” narra a história de uma tragédia anunciada: uma 

menina em situação de rua que foi estuprada e morta em um trem-fantasma de um parque de diversão, 

no ABCD Paulista. Mesclando as construções midiáticas ao redor do caso, as contradições da imprensa 

sobre o ocorrido, entre outras realizações, Xavier revela o lucro imediato que a morte da menina traz 

aos jornais televisivos – que recorrem ao apelo sensacionalista – como também às revistas e aos jornais 

impressos, às propagandas e/ou merchandising que se apresentam no entremeio das reportagens sobre 

o caso. Assim, a notícia de tal tragédia é consumida rotineiramente pelos espectadores de tais mídias:

Desconforto, incômodo, angústia e melancolia são palavras que bem descrevem o projeto literário 

de Xavier. No conto que dá título ao livro, nos tornamos espectadores vivos da história-fragmento 

que recupera a morte: um assassinato ocorrido na década de noventa, em um parque de diversões 

de Diadema, Grande São Paulo, explorado de forma sensacionalista pelos veículos de comunicação 

brasileiros da época. A vítima em questão é uma menina de rua, de apenas 8 ou 9 anos de idade, 

perversamente violentada, cujo corpo é encontrado nu dentro de um caixão do trem-fantasma do 

parque. O evento vai sendo recuperado pela narrativa espe(ta)cular de um passado factual trágico, 

propositalmente invocado através de jogos de alternâncias, avanços e recuos cronológicos, memó-

rias e reminiscências da dor, da feiura e da morte. Aos poucos, as imagens vão ganhando corpo e 

sentido perante os olhos do leitor/espectador: recortes de notícias de jornais recuperam informa-

ções diferentes, nem sempre precisas, sobre o caso policial-detetivesco. . . ( Miguel, Olalquiaga & 

Gasperi, 2013).

A construção do conto de Xavier carrega em si o compartilhamento da responsabilidade com o 

leitor, cuja fi nalização da obra aparece de maneira inconclusiva mesmo após o último parágrafo, forçando-o 

a escolher caminhos dentre os vários sentidos possíveis da mesma. Então, “Rremembranças...” radicaliza 

a experiência de uma obra literária, desmembrando-se em escolhas, em vias de sentido que caminham 

de maneira complementar ou, até mesmo, antagônica ao que foi escrito anteriormente no conto. O autor 

propõe neste texto uma provocação analítica, mas não conclusiva. O encadeamento das ações advém de 

um esforço constante por parte do leitor de fazer conexões espaciais, temporais, entre outras, já que o 

espaço-tempo na obra é descontínuo, cheio de lacunas, na confi guração de uma narrativa que mescla o 

pretérito e o presente a todo instante. Há um jogo entre a memória da ação (a violência narrada por dife-

rentes personagens da trama) e o acontecimento em tempo real (a denúncia, as chamadas “ao vivo” por 

parte dos noticiários), tendo como fi o condutor a dilatação da narrativa, em um espaçamento que permite 
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verifi car os mecanismos da propaganda, do lucro. Ou seja, Xavier mostra a capacidade do telejornalismo 

em tentar manter uma notícia circulando por repetidas vezes, condicionando o espectador televisivo – 

sentado em sua poltrona – a rodar a engrenagem do consumo midiático, ampliando o índice do ibope dos 

canais abertos, cuja qualidade de tais programas passa a ser um fator questionável:

Locuções sensacionalistas do apresentador Gil Gomes tentam cobrir o caso do crime bárbaro. 

Fragmentos de chamadas de estúdio para outras notícias televisionadas na época, o bilhete de 

um pedinte, entregue ao próprio Valêncio Xavier no semáforo de uma avenida de São Paulo, 

informações sobre o rendimento da caderneta de poupança, sobre o preço de banca dos jornais 

e do pãozinho de 50 gramas, auxiliam na composição do cenário de uma época, denunciando os 

contextos político, econômico e social de uma sociedade e instituindo o “pano de fundo” que 

poderia justifi car - apesar de não o fazer - parte da sinistra trama. Esse tratamento da morte 

da menina em imagens superpostas chama atenção para os deslocamentos possibilitados pela 

escrita valenciana, na qual o lixo – o sensacionalismo, a crueldade – é nosso. (Miguel, Olal-

quiaga & Gasperi, 2013). 

No sensacionalismo apontado, “a menina morta” deixa de ser alguém, pois sua identidade primária 

– o seu nome – não é revelada pelo autor, mostrando a substituição de sua subjetividade por uma adje-

tivação genérica: “menina”. O autor parece revelar que a capacidade de venda de produtos durante os 

comerciais com enorme audiência, se sobrepõe à “menina”, em sua particularidade. Aos poucos, o conto 

mostra ao leitor um caminho perverso, percorrido cotidianamente pela mídia: o trajeto da notícia sobre 

a tragédia da “menina” até o completo esvaziamento de sua história. A “menina” deixa de ser alguém 

–um ser que sente dor, que teve sua vida interrompida – para se transformar em mais uma notícia enga-

vetada, cuja razão de existir deu lugar à sua capacidade de gerar lucro aos noticiários: 

A narrativa da morte da menina denuncia o processo de consumo e de esquecimento que marca a 

vida nas grandes cidades, o consumo de vidas, da miséria alheia, da morte e da tragédia alheia, 

que logo cederá lugar a outra tragédia, e depois a outra, a outra, a outra. Ao lado da primeira 

foto da menina, Xavier coloca a mesma manchete de jornal anunciando o crime bárbaro repe-

tidas vezes, fazendo com que sua história perca qualquer senso de individualidade. (Miguel, 

Olalquiaga & Gasperi, 2013).

Diante da leitura deste conto, os membros do Grupo Transeuntes decidiram usá-lo como ponto de 

partida para uma intervenção que discutisse diferentes formas de violência e, posteriormente, de lucro 

a partir da violência2. Lucro dado através da exposição diária e exaustiva das tragédias em telejornais 

sanguinolentos, por meio de diferentes meios de comunicação. 

2 Que é entendido pelo grupo em questão como a maior forma de agressão no conto, sistematizada e institucionalizada através 
do quarto poder: as mídias.
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A MENINA MORTA E NUA 

O objetivo do grupo era realizar uma ação3 que exibisse a violência intencional e contínua contra 

a mulher. No entanto, no conto original a narrativa traz uma criança de oito ou nove anos como perso-

nagem central– sendo que a obra não fecha tal questão – e o grupo queria focar o trabalho a partir do 

corpo de uma performer de dezoito anos, transformando o mote inicial – de abuso contra uma criança 

– na violência contra uma jovem, contra uma mulher. Com a mudança estrutural em tal eixo, o grupo 

passou a direcionar a questão para a violência sexual sofrida diariamente contra a mulher, conside-

rando o impacto deste fenômeno nas mídias que reconhecem o feminicídio, o estupro e/ ou a violência 

doméstica (que também contempla as formas supracitadas), como fontes de renda altamente lucráveis, 

que devem ser esgotadas, consumidas pela população como mais uma forma de mercadoria, na confi -

guração máxima da sociedade do espetáculo: a morte como um souvenir, como um elixir da mídia. Luís 

Firmato, membro do grupo, diz: 

Temos também o jornalismo sem escrúpulos ou medidas éticas. . . o espectador que no conforto 

do seu lar - equipado indiscutivelmente pelos produtos mostrados nos intervalos deste mesmo 

telejornal - assiste a tudo. Vê tudo, mil versões do mesmo. Notícias em massa, fl uxo. Cada infor-

mação complementa, destoa, diverge, contradiz a outra. Cada notícia produto, melhor pensado. 

Se Dionísio embriagava todas as classes, a mídia também o faz. Dos programas inspirados em 

jornais norte-americanos, aos populares com apresentadores excêntricos tudo é a notícia. A má 

notícia. A tragédia, a morte. Nosso fi m escancarado, revelado, como qualquer desenho infantil. 

Para em um só instante surgir o comercial! Paz no mundo de horror. Arauto de esperança em 

um mundo de total desequilíbrio. Só a compra é exata no mundo incerto. Compre e fi que linda, 

compre e pague com o cartão de crédito. Nada de sair de casa e se arriscar nos parques de horror. 

Compre do seu sofá, com um só clique, e parcele em milhões de vezes, pague quando puder, 

quando quiser! Compre tudo, adoce sua vida. Em meio aos corpos sujos, mortos esquecidos. Em 

meio à morte forjada, forçada, temos o comercial. Adoce sua vida com a bala rosinha! A vida é 

doce para quem chupa. O comercial e sua lógica invertida, pervertida. (Firmato, 2013).

Seguindo a discussão sobre o pensamento acima, o grupo desejou mostrar os mecanismos que 

compõem tal tragédia4, propagada em diversas mídias para ser “consumida” pela população, na trans-

formação de um ser humano em mera mercadoria. A ideia era que, aos poucos, a vítima se transformasse 

em uma espécie de marca registrada, vista de forma esvaziada em seu conteúdo, tendo o seu rosto 

estampado – na forma de produto pasteurizado – em camisetas, canecas, molduras, etc. A proposta era 

salientar a potencialidade capitalista de transformar o ser humano em um artefato qualquer, em um 

subproduto do capital. A vítima da violência seria destituída de sua subjetividade, transformando-se em 

3 Que mais tarde se transformaria em uma encenação performativa, a partir da junção de várias ações interventivas nas ruas 
de São João del-Rei.

4 Anunciada cotidianamente em nossa sociedade.
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uma espécie de “bem público”, de uma propriedade compartilhada, subdividida em diversas partes, até 

que a sua individualidade não existisse mais. O que deveria restar eram as “vagas” lembranças na memória 

da população, manifestadas na forma de um souvenir qualquer, vendido em lojas, galerias, tendas, etc.:

A morte é um souvenir. A tragédia é anunciada: a morte violenta de uma jovem mostra como 

todos podem consumir e lucrar com tal acontecimento. Todos querem se sentir pertencentes à 

notícia, próximos à vítima. A morte se torna um espetáculo, e a menina se esvai. O que importa 

é fazer o espectador fi car sentado em sua poltrona observando. . . Entre um comercial e outro, 

a notícia da tragédia é desmembrada. Dilacerada. Esgotada. Aproveite as nossas liquidações! 

(Gasperi, 2014).

A brincadeira necessária para o pontapé inicial do jogo se daria a partir de uma frase muito 

usual, estampada em souvenires de lojas turísticas: a frase “Estive na cidade X e me lembrei de você”. 

Esta frase, muito popular na cultura do turismo brasileiro, geralmente inserida em potes, canecas, cami-

setas, etc., deveria estar presente na ação. Porém, sob uma forma mais perversa do enunciado, trans-

formando-se ironicamente em: “Estive com a menina morta e me lembrei de você”. Neste momento, o 

grupo percebeu a necessidade de se ampliar a discussão para muito além das mídias, abarcando também 

a problemática do “gosto” do público, da sociedade, em se alimentar de tragédias diárias como parte da 

cultura viva brasileira. Panoramicamente, a proposta da ação deveria abranger desde o fato em si, ou 

seja, a tragédia de um estupro seguido de assassinato, até à veiculação da notícia em forma de produto, 

revelando o que é um acontecimento real, o que é um acontecimento fabricado, o que é fator próprio 

da curiosidade humana e o que é insistentemente divulgado para o consumo imediato, condicionando 

o desejo humano sob o aspecto da mercadoria.  

A partir do breve panorama apontado, foi criada a ação performativa “A Menina Morta e Nua”, 

construída em 2013 e apresentada nos anos subsequentes pelo Grupo Transeuntes, dentro do projeto 

de Extensão “Urbanidades: Intervenções”, analisado no capítulo anterior. A apreciação se baseará na 

junção de fragmentos desta ação que gerou uma proposta artística mais longa5, advinda das ramifi ca-

ções deste material. Sendo assim, o dia da ação a ser analisado será o dia 24 de julho de 20146, dia 

de grande fl uxo no centro urbano de São João del-Rei devido ao Inverno Cultural7, obtendo um público 

constituído por turistas, alunas e alunos de diferentes cursos da UFSJ, cidadãs e cidadãos sanjoanenses 

(que incluem também parte das alunas e dos alunos), entre outros indivíduos. 

5 A ação se desdobrou em diversos materiais, na confi guração de uma encenação performativa, cujo título se denomina “Morra! 
Mas Antes Aproveite as Nossas Liquidações”. No entanto, esta análise não se aterá ao espetáculo em si, mas aos fragmentos 
da ação que gerou o espetáculo, em suas micropartes.  

6 Integrando parte do 27° Inverno Cultural de São João del-Rei (UFSJ), se apresentando voluntariamente no conjunto de 
ações extensionistas proporcionadas pelo próprio Inverno Cultural e ofi cializadas pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Estudantis (PROEX) da mesma universidade. 

7 Festival cultural que ocorre há quase trinta anos em São João del-Rei, durante o mês de julho. 
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A AÇÃO EM MEIO AOS TRANSEUNTES

Dia 24 de julho, quinta-feira, às 22h, adro8 do Teatro Municipal, região central da cidade. Uma 

mesa é montada em frente aos passantes. Nela, há diversos objetos padronizados, dispostos em fi leiras 

com uma logomarca denominada “Morta”. Os produtos são diversifi cados, compreendendo canecas com 

a foto da “menina morta”9, camisetas silkadas com fotos da mesma, supostos pertences da menina, etc.:

Figura 1. Produtos da “Menina Morta”. Fonte: Arquivo 27° Inverno Cultural de 
São João del-Rei. São João del-Rei, 2014.

O performer Luís Firmato – travestido de uma fi gura que visa ultrapassar a noção binária de 

gênero usa uma peruca longa preta, joias, sapatos de salto alto, conjunto de saia longa e top na cor 

dourada, entre outros artefatos, mas mantendo a barba e o bigode, em uma mescla entre a fi gura femi-

nina e masculina em um só corpo – caminha na calçada próxima ao adro do Teatro, com o intuito de 

chegar até à mesa que contém os produtos supracitados, visando fi nalizar a montagem da mesma. Os 

objetos serão brevemente vendidos e/ou experimentados pelo público, visando transformar a memória 

da menina em pequenos souvenires: 

Sob as perspectivas da tragédia, consumismo e sensacionalismo, o trabalho aborda a morte 

violenta de uma adolescente e o quanto a sociedade tenta lucrar com o evento, desde a repre-

8 A parte acima da escadaria do Teatro Municipal é conhecida popularmente como adro, nome comumente dado à área externa 
de uma igreja, designando certa sacralização a este espaço. 

9 Todas as fotos utilizadas para a inserção nos produtos traziam a imagem da performer do Grupo Transeuntes, Sabrina Mendes.
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sentação sensacionalista nos veículos de comunicação aos comerciantes que vendem camisas 

com fotos da garota. (Gasperi et al., 2014). 

Figura 2. Performer Luís Firmato oferecendo os Produtos da “Menina Morta”. Fonte: 
Arquivo 27° Inverno Cultural de São João del-Rei. São João del-Rei, 2014.

Aos poucos, os passantes – transformados em espectadores da ação – se deparam com diversas 

fotos e produtos da “menina morta”. Firmato começa a narrar a morte trágica da menina, que fora espan-

cada e estuprada em São João del-Rei10. Posteriormente à narrativa – em uma mescla de apelo emocional 

e de forte teor de sarcasmo – Firmato leiloa os objetos pessoais da menina para lucrar sobre tal acon-

tecimento, revelando aos espectadores a lógica de compra e venda em que a morte da “menina” traz. 

Especifi cando melhor os objetos, Firmato mostra uma aparente patente criada: uma marca, cujo nome é 

“Morta”, com todo o layout destinado a uma marca registrada de produtos postos em prateleiras. Começa 

uma série de sobreposições de objetos, uma espécie de liquidação relâmpago, com produtos variados: 

copos com fotos da menina morta, camisetas contendo fotos da menina com os dizeres “saudades de 

você”, objetos “pessoais” da menina, brincos, cremes de rejuvenescimento com o rosto da menina 

estampado no pote, etc. Firmato tenta convencer os espectadores a levarem tais produtos para as suas 

casas, como um souvenir da memória, da dor, uma lembrança da “santidade” daquela menina. 

Outro performer – Júnio Carvalho – aparece, trazendo notícias de tragédias acopladas ao seu corpo 

– notícias acerca da fi gura da mulher – advindas de diferentes jornais. Traz também imagens e escritos 

rotineiros acoplados em diferentes partes de sua pele, com forte apelo sensacionalista. Carvalho veste um 

traje feminino formado por jornais diversifi cados, compondo uma espécie de corpo-notícia, ou seja, um 

10 Aqui há a transposição do acontecimento, cujo cenário original foi o ABCD Paulista, especifi camente Diadema, para o cenário 
São João del-Rei. 
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corpo que pode ser lido em diferentes planos, anexados em diferentes dimensões, trazendo informações em 

demasia. Para ler os escritos sobre o corpo de Carvalho, basta que os espectadores se aproximem do mesmo.  

Figura 3. Performer Júnio Carvalho travestido de jornais Fonte: 
Arquivo 27° Inverno Cultural de São João del-Rei. São João del-Rei, 2014.

Em suas mãos, Carvalho carrega um jornal fi ctício sobre a menina morta, cujos anúncios – criados 

pelo Grupo Transeuntes – visam confundir o espectador sobre a veracidade do fato, já que se trata de 

um suposto jornal impresso, contendo todos os dados similares aos jornais tradicionais brasileiros e/

ou jornais locais. Carvalho começa a desfazer partes dos materiais acoplados em seu corpo e em suas 

mãos, doando os jornais aos espectadores, em um paralelo entre ilusão e realidade. Ou seja, o jornal 

aparece como um elemento que promove certo limiar entre o âmbito fi ccional da ação e o real. Ficam 

então algumas indagações, tais como: O crime aconteceu? Tal “menina” foi, realmente, morta? Ou faz 

parte de mera fi cção artística? 
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Figura 4. Jornal fi ctício contendo notícias sobre a Menina Morta. Fonte: Arquivo do Transeuntes. 
Criado por Igor Oliveira e Luís Firmato. São João del-Rei, 2014.

Este entrecruzamento entre o jornal doado aos transeuntes e as fi guras que se apresentam, visa 

criticar ainda mais a tragédia cotidiana das cidades como suporte para uma estetização diária, feita 

pelas emissoras televisivas e outras mídias que utilizam os artifícios do sensacionalismo. O intuito de 

tais redes é fazer o espectador consumir a morte violenta – entre outros acontecimentos que envolvem 

a violência nas cidades –, cujas esferas do lucro imediato são o mote que dá movimento à engrenagem 

da notícia, e não mais a notícia em si.

Desta forma, o objeto de lucro é a própria “menina morta”, cuja humanidade se esvai para que 

todos os espectadores possam consumi-la na forma de mercadoria. A notícia de tal morte passa a ser 

manipulada por Firmato que, ora demonstra tristeza com o acontecimento, e ora necessita vender a 

marca registrada gerada pelo tal fato, pois sem tal tragédia a venda dos produtos simplesmente não 

aconteceria. A ideia de propor um fi o condutor, embasado na relação entre tragédia cotidiana e mercado, 

sugere uma participação direta dos espectadores, pois os mesmos podem comprar os souvenires da 

menina, como também, permitem que o performer Firmato realize demonstrações gratuitas sobre as 

“qualidades” dos produtos, entre outras ações.

Neste aspecto, a morte violenta da menina mostra como todos podem consumir e lucrar 

sobre tal acontecimento. Desde os repórteres sensacionalistas até os representantes comerciais 

com seus stands de vendas contendo fotos, camisetas e pôsteres da menina. A morte torna-se, 

então, um “espetáculo” no sentido debordiano da palavra, cujos desdobramentos operam direta-

mente ligados aos conceitos operativos de poder, do dinheiro e de simulacro, totalmente vincu-

lados ao controle do capitalismo contemporâneo. 
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Após a venda dos produtos ser “aquecida” pela ação dos performers frente ao público, outra 

performer – Sabrina Mendes – se expõe ao chão, cobrindo-se com jornais, tentando atrair os tran-

seuntes para o seu local de ação. Mais à frente, precisamente em frente ao Cemitério do Carmo, 

outro performer – Pedro Mendonça – se aproxima, deixando uma placa com os dizeres: “Estive com 

a menina morta e me lembrei de você”, oferecendo ao público a possibilidade de tirar uma foto ao 

lado da menina. A ideia é mostrar uma obra aberta, em que o espectador possa se achegar, fazer 

uma pose ao lado da menina e receber, posteriormente – em sua casa ou por e-mail – tal foto 

como mais um souvenir. O campo desta ação se mostra disponível à contribuição do passante, 

fazendo com que o espectador possa ser colaborador da obra, agindo sobre a mesma com seu corpo 

e saindo da mera contemplação.

Figura 5. Espectadora fazendo pose para a fotografi a ao lado da “menina morta” (performer Sabrina Mendes). 
Fonte:  Arquivo 27° Inverno Cultural de São João del-Rei. São João del-Rei, 2014.

Com isto, a frágil “menina” se transforma em uma espécie de coisa-mercadoria, na produção de 

um espaço em que espectador e artista criam trocas, diálogos acerca da obra. O procedimento artístico 

é contaminado pelas impressões do espectador, dando um caráter de uma ação que não se encerra em 

si, mas que necessita do outro para dar continuidade à discussão. Com isto, o Grupo Transeuntes tentou 

revelar a frágil vida noticiada incessantemente pelos meios de comunicação, mostrando que todos nós 

podemos retirar um pedaço daquele corpo, deixando esvair sua potência de vida para ser apenas mais uma 

memória, mais um número noticiado por uma narrativa cotidiana sobre diferentes tipos de tragédia. Tal 

procedimento artístico objetivou mostrar também como a morte pode ser noticiada constantemente até se 

tornar a tragédia do “outro”, ou seja, alheia a mim, da qual eu não estabeleço nada além do que a espe-

tacularização midiática propõe e/ou espera de mim, na condição de consumidor de tragédias cotidianas. 
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DESTRUIÇÃO E DEVIR DE 
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 Psicólogo (Newton Paiva), especialista em Teoria Psicanalítica (UFMG), mestre em Estudos 
Psicanalíticos (UFMG), doutorando pelo Programa de Pós-graduação em Psicologia da UFMG.

RESUMO

Sabina Spielrein fi cou por muito tempo relegada a uma posição de quase total invisibilidade 

até que, em 1977, foram encontrados documentos que revelavam seu papel não apenas como amante 

e colaboradora de Jung, mas também como fi gura importante do movimento psicanalítico da época. 

Sua trajetória de paciente a analista é notável, e sua percepção aguçada a fez levantar questões que só 

muito mais tarde seriam consideradas relevantes por outros psicanalistas. Suas contribuições, cerca de 

30 artigos publicados ao longo da vida, tratam de temas diversos, como tratamento da esquizofrenia, 

estudos sobre a origem da linguagem, psicanálise de crianças e sua mais famosa obra, “A destruição como 

origem do devir”, onde apresenta noções que inspiraram Freud a criar o conceito de pulsão de morte. 

Mesmo após a descoberta destes documentos, seu nome é lembrado principalmente por seu envolvimento 

com Jung e por seu suposto diagnóstico como psicótica. Isso provoca um efeito de desvalorização de 

sua obra e reduz suas contribuições a meras notas de rodapé na história da psicanálise. Nossa intenção 

é recuperar o vigor da obra de Spielrein, rompendo com a narrativa predominantemente masculina da 

história de nossa disciplina e expondo as leituras enviesadas que foram feitas sobre sua produção cien-

tífi ca e contribuições ao movimento psicanalítico.

Palavras-chave: Sabina Spielrein, história da psicanálise, história da mulher, violência de gênero.
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O título desse trabalho faz referência direta ao texto mais conhecido de Sabina Spielrein, “A 

destruição como origem do devir”, publicado em 1912. Nossa intenção é apresentar inicialmente um 

breve resumo de sua vida. Em seguida, discutiremos as curiosas circunstâncias que possibilitaram a 

retomada de sua obra e os esforços de restabelecimento de seu lugar na história da psicanálise. Num 

terceiro momento, discutiremos seu artigo mais famoso, e tentaremos refl etir sobre o impacto dele na 

obra freudiana. Para terminar, levantaremos algumas questões sobre os motivos de Spielrein ter sido 

colocada numa posição tão marginal por tanto tempo e sobre as diversas violências a que foi submetida.

UM RESUMO BIOGRÁFICO

Sabina Nikolaievna Spielrein nasceu em Rostov, na Rússia, em 1885. De família rica e culta, seu 

pai era um próspero comerciante de grãos e proprietário de terras e sua mãe era dentista, profi ssão que 

exerceu até 1903, quando decide se dedicar aos fi lhos e cuidado com a casa. Sabina era a fi lha mais 

velha e tinha três irmãos e uma irmã (que morreu com apenas 6 anos de idade).

Sua família prezava muito pela educação dos fi lhos. Desde muito novos tinham uma tutora 

privada e Sabina aprendeu diversos idiomas: latim, inglês, francês, alemão, polonês e russo. Também 

tinha aulas de música e desde jovem tocava piano. Terminando o ginásio em 1904, com uma medalha 

de melhor aluna, pretendia estudar medicina, mas como mulher e judia não teria tal oportunidade na 

Rússia (Cromberg, 2014; Richebächer, 2012).

Nessa época, Spielrein sofre uma grave crise: recusa-se a falar com membros da família, mas 

quando lhe dirigem a palavra diz coisas sem sentido, faz caretas e sons incompreensíveis, além de 

sofrer com pesadelos e pensamentos obsessivos geralmente ligados a algum tipo de cena de punição 

e sofrimento. A família decide enviá-la à Suíça para tratar-se. Acompanhada pela mãe e pelo tio, ela 

fi ca internada por quatro semanas na estação de cura de Interlaken. O resultado desse tratamento não 

parece ter sido bom. 

Em seguida, seguem para Zurique para tentar consultar o doutor Monakov, famoso neurologista, 

que se recusa a tratá-la1. Sabina então entra em um estado de agitação e, como nem a mãe, o tio ou 

o gerente do hotel sabiam como lidar com ela, recorrem a um certo doutor Rudolf Bion, que imediata-

mente escreve um atestado, alegando que ela “apresenta sinais de histeria em grau elevado”, “ri e chora 

alternadamente” e “exige ser admitida em uma instituição de tratamento”. Ele prossegue, dizendo que 

“a internação em um manicômio é estritamente necessária, pois ela pode eventualmente fazer mal a si 

1 Não há informação sobre o que teria motivado essa recusa.
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própria”. E conclui: “Não se deve excluir a possibilidade de paranoia. De qualquer forma, é um caso de 

psicose”. (Richebächer, 2012, p. 62)

É assim que Spielrein se vê encaminhada ao hospital psiquiátrico Burghölzli, dirigido por Bleuler 

e onde Jung atuava como médico desde 1900. Ela é tratada por Jung2 por cerca de dez meses e recebe 

alta em junho de 1905. Decide cursar medicina, e começa o curso nesse mesmo ano, com o apoio de 

Bleuler, na Universidade de Zurique.

Com relação a seu envolvimento com Jung, Lothane (1996) propõe uma divisão em três perí-

odos: o tratamento, de 1904 a 1905; o aprofundamento da amizade, de 1906 a 1908 e a relação erótico-

-sensual, entre 1909 e 1910. Eles ainda trocam cartas por muitos anos, mas ela jamais volta a vê-lo. 

Em 1911, obtém o título de doutora com a tese “Sobre o conteúdo psicológico de um caso de esquizo-

frenia” e se muda primeiro para Munique e em seguida para Viena. 

Nessa cidade, se torna membro da Sociedade Psicanalítica de Viena (é a segunda mulher a ser 

aceita) e apresenta uma parte de “A destruição como origem do devir” para ser debatido por seus colegas. 

A recepção não é das mais calorosas. As críticas, entretanto, parecem ser dirigidas não a Spielrein, mas 

a Jung. O próprio Freud, ao tomar a palavra nessa reunião, diz: “a apresentação nos provê a oportuni-

dade para uma crítica de Jung, porque em seus estudos recentes de mitologia ele também usa qualquer 

tipo de material mitológico. . .” (Nunberg & Federn, 1974, p. 335). Ele conclui afi rmando que Spielrein 

tentou basear sua teoria pulsional em pressupostos biológicos, em contradição com o ponto de vista 

psicológico que seria característico da teoria psicanalítica. Apesar disso, seu texto é publicado no ano 

seguinte e se torna sua obra mais conhecida e debatida. O texto é resenhado por Paul Federn, que o 

considera “minucioso e interessante”, mas o critica por introduzir as noções de um impulso destrutivo e 

de transformação. Na visão dele, o trabalho “tem uma orientação junguiana” (Richebächer, 2012, p. 193).

Spielrein viaja então para sua cidade natal, onde se casa com Pavel Scheftel, médico pediatra 

também russo e judeu. Mudam-se para Berlim, onde fi cam por dois anos. Nesse período, publica onze 

trabalhos e dá a luz a uma fi lha, Renata. Não se dá muito bem com Abraham (que detestava Jung), 

presidente da Sociedade Psicanalítica de Berlim, o que torna sua permanência na cidade insustentável. 

Além disso, eclode a Primeira Guerra, tornando muito delicada sua posição como cidadã russa em uma 

cidade alemã. O marido retorna à Rússia, convocado para a guerra. (Cromberg, 2014; Richebächer, 2012)

Retorna à Suíça e tenta se estabelecer em Zurique, sem sucesso. Muda-se com a fi lha para 

Lausanne, onde permanece por cinco anos. Chega a trabalhar como cirurgiã, dedica-se a escrever um 

romance (depois abandonado), estuda composição, escreve canções e toca piano. Fica afastada da 

psicanálise até sua mudança para Genebra. Nessa cidade, trabalha e leciona no Instituto de Psicologia, 

fundado por Claparède. Permanece na cidade até 1923. Publica diversas comunicações curtas principal-

mente sobre análise de crianças, e coordena cursos sobre o tema, além de dar aulas sobre psicanálise e 

2 Os registros do hospital e as cartas mostram que Bleuler também teve participação nesse tratamento. Ver o capítulo 5 de 
Covington e Wharton (2003).
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pedagogia. Nesse período conhece Jean Piaget3, que se torna seu paciente e colaborador. A partir dessa 

troca, publica “A origem das palavras infantis ‘mamãe’ e ‘papai’” (1922).

Muda-se defi nitivamente para a Rússia em 1923, e ocupa cargos no Instituto Psicanalítico de 

Moscou, dirigindo a policlínica e o ambulatório infantil. Ela reencontra o marido e tem uma segunda 

fi lha, Eva. Apesar de a psicanálise russa ter conhecido um período de expansão rápido, após a ascensão 

de Stálin, em 1926, ela progressivamente perde espaço, até ser proibida na década de 1930. Spielrein 

é forçada a abandonar sua carreira e passa a atuar apenas como médica.

A situação política se torna mais tensa e grande parte de sua família morre, incluindo três irmãos, 

fuzilados. A Guerra bate à porta, e os alemães invadem Rostov, onde vivia na ocasião. Em 1942, Sabina 

e suas fi lhas são exterminadas por soldados alemães, junto com outras dezenas de judeus. (Richebächer, 

2012) Em abril de 2003, um carvalho foi plantado na ravina onde Sabina foi morta, como ela havia 

pedido em um pequeno texto4 escrito ainda em 1904, durante seu tratamento no Burghölzli.

OS DOCUMENTOS ENCONTRADOS NA SUÍÇA E UMA VISÃO GERAL DA BIBLIOGRAFIA

Em outubro de 1977, durante obras de restauração do antigo prédio do Instituto de Psicologia 

em Genebra, foi descoberta uma mala marrom no sótão. Em seu interior, um achado completamente 

inesperado: uma correspondência de cerca de 80 cartas trocadas entre Spielrein e Jung, Spielrein e 

Freud, bem como de Bleuler, Rank, Stekel e outros. Também foi encontrado um diário mantido por ela 

entre 1909 e 1912. (Carotenuto, 1984; Cromberg, 2014; Richebächer, 2012)

Estes documentos chegaram às mãos de Aldo Carotenuto, um estudioso da obra de Jung, que 

publicou então um relato do envolvimento de Spielrein com Jung e de seu papel na ruptura com Freud. 

Esse livro, “Diário de uma secreta simetria” (1984), continha trechos das cartas e do diário, e foi respon-

sável por chamar atenção para essa personagem até então largamente ignorada e iniciar um processo 

de retomada da obra de Sabina Spielrein, levado adiante tanto por autores do campo da psicanálise 

quanto da psicologia analítica.

Dessa data em diante, diversos trabalhos começaram a surgir. Kerr publica, em 1993, “Um 

método muito perigoso”, em que expande a pesquisa de Carotenuto e tenta apresentar mais detalhes 

sobre a participação de Spielrein na ruptura de Freud e Jung. Em 1996, Lothane publica “In defense of 

Sabina Spielrein”, criticando a abordagem de Carotenuto e Kerr, que argumentavam que Spielrein era 

psicótica. Mesmo antes disso, já se insinuavam interpretações questionáveis sobre seu estado mental. 

Nunberg e Federn (1974), por exemplo incluem numa nota de rodapé em “Minutes of the Vienna Psycho-

analytic Society”, a seguinte afi rmação: “Dra. Spielrein foi minha colega na escola de medicina. Ele era 

3 Há indícios de que ela teria apresentado a Vygotsky os trabalhos de Piaget (Cromberg, 2014).
4 “Últimos desejos. Quando eu morrer, permito que embalsamem minha cabeça, contanto que não tenha aspecto muito feio. 

. . . O corpo deve ser cremado, mas ninguém deve estar presente. As cinzas devem ser divididas em três partes. Uma parte 
deve ser colocada em uma urna e enviada para casa; a segunda deve ser espalhada na terra, no meio de um imenso campo 
(perto de casa); deve ser plantado um carvalho lá com a inscrição: ‘Eu também fui um ser humano. Meu nome era Sabina 
Spielrein’. Quanto à terceira parte, meu irmão lhes dirá”. (Richebächer, 2012, p. 335)
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fortemente infl uenciada por Jung; durante seus estudos, ela sofreu um episódio psicótico” (Nunberg & 

Federn, 1974, p. 329).

Ao longo da primeira década do século XXI, há uma proliferação de artigos e livros sobre a autora 

russa5. Duas obras merecem destaque: “Sabina Spielrein – forgotten pioneer of psychoanalysis”, organi-

zado por Covington e Wharton (2003), que reúne textos de diversos autores sobre aspectos variados da 

obra de Spielrein, documentos inéditos (como os registros de sua internação, trechos de outro diário, 

etc) e traduções de artigos publicados pela primeira vez em inglês. A segunda obra, originalmente 

publicada em 2005, mas traduzida para o português apenas em 2012, é “Sabina Spielrein – de Jung a 

Freud”, de Richebächer. Esta biografi a reúne um volume de informações invejável e discute algumas 

interpretações problemáticas que já se tornavam comuns sobre a vida da autora.

No Brasil, a principal referência é Renata Cromberg6, que, em sua tese “O amor que ousa dizer 

seu nome: Sabina Spielrein – pioneira da psicanálise” (2008) discute a vida e obra da autora, bem 

como levanta hipóteses interessantes sobre os motivos de seu apagamento da história da psicanálise. 

Em 2014, Cromberg publica “Sabina Spielrein – uma pioneira da psicanálise”, que contém capítulos 

biográfi cos intercalados com traduções inéditas de textos de Spielrein e discussões sobre sua produção 

teórica. Esse livro é o primeiro volume de suas obras completas, que provavelmente será seguido por 

mais dois nos anos seguintes.

A DESTRUIÇÃO COMO ORIGEM DO DEVIR

Examinaremos de forma muito sucinta o principal texto de Spielrein, para demonstrar o quanto 

suas proposições trazem à tona questões altamente relevantes e que mereceriam um debate mais detido7. 

O texto de Sabina Spielrein, “A destruição como origem do devir”, publicado em 1912, parte 

da seguinte questão: “por que essa tão poderosa pulsão, a pulsão de procriação, esconde, ao lado dos 

sentimentos positivos que são esperados a priori, também outros negativos como angústia, aversão, 

os quais na verdade precisam ser superados para que possamos chegar ao ato positivo?” (Spielrein, 

1912/2014, p. 229).

Para responder essa pergunta, ela recorre a vários autores da época (Freud, Stekel, Gross, Bleuler), 

mas não se satisfaz com a explicação que eles fornecem. Se valendo de dados da biologia, nota que 

em seres vivos inferiores a cópula coincide com a morte. Nos seres mais complexos isso não se dá, 

mas as células sexuais se aniquilam, de modo que no ato sexual, “destruição e reconstrução, as quais 

sempre ocorrem mesmo em circunstâncias normais, ocorrem bruscamente”. Para a autora, “assim como 

os próprios afetos de bem-estar associados ao devir estão presentes na pulsão de procriação, os afetos 

5 Para citar alguns: Balsam (2003), Aldridge (2009), Agauyo (2013) e Launer (2011, 2015).
6 Alguns outros também abordaram a obra de Spielrein, como Holst e Nunes (2012), Peres (2012) e Espírito Santo e Silva 

(2015).
7 Uma discussão mais completa pode ser encontrada em Silva (2015), em especial no capítulo 4.
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de defesa, como angústia e aversão. . . são afetos que correspondem aos componentes destrutivos do 

instinto sexual” (Spielrein, 1912/2014, p. 232).

Spielrein se apoia em Freud para afi rmar que os impulsos amorosos dos adultos remontam a 

experiências infantis que insistimos em tentar repetir. Na visão dela, “cada aprtícula do nosso ser deseja 

voltar a se transformar em sua fonte original, a partir da qual então o novo devir volta a emergir” (Spiel-

rein, 1912/2014, p. 235).

Porém, contrapondo-se a Freud, que acreditava que nossa vida psíquica estaria resumida a uma 

busca por prazer e evitação do desprazer, pergunta: “não existem forças pulsionais em nós que colocam 

nosso conteúdo psíquico em movimento sem se preocuparem com o bem estar e o sofrimento do eu?” 

(Spielrein, 1912/2014, p. 236) Ela defende que “a psique do Eu, inclusive a inconsciente, é guiada por 

moções que se encontram ainda mais profundas e não se ocupam nem um pouco com nossas reações 

emocionais às demandas impostas por elas”. (Spielrein, 1912/2014, p. 237) Consequentemente, o prazer 

não passa de uma reação do Eu, o que abre caminho para que ela levante a hipótese de ser possível 

extrair prazer do desprazer e da dor. Ela conclui que “em nosso âmago há algo que, por mais paradoxal 

que isso possa soar a priori, busca esse autoprejuízo, uma vez que o Eu reage a ele com prazer” (Spiel-

rein, 1912/2014, p. 237).

Spielrein desenvolve um raciocínio bastante complexo, que não é possível descrever em detalhes 

aqui, para demonstrar que o Eu é altamente fragmentado e que há um confl ito entre o que ela deno-

mina psique do Eu e psique da espécie. Dito de outro modo, há um confl ito entre um Eu consciente e 

um Eu inconsciente. Para ela, “a psique da espécie quer assimilar em si a psique do Eu, enquanto [...] 

cada partícula do Eu possui a ambição de se autoconservar na forma presente”. (Spielrein, 1912/2014, 

pp. 241-242) Essa diluição do Eu na espécie se dá na criação artística, mas também na relação sexual, 

que, “no entanto, vem acompanhada de um sentimento de euforia, pois ocorre uma diluição no ser 

semelhante amado (=no amor)” (Spielrein, 1912/2014, p. 244).

Ao fi nal do texto, Spielrein afi rma que seria necessária uma pesquisa mais detalhada para 

comprovar a existência dos componentes destrutivos da sexualidade, mas que os exemplos que forneceu 

ao longo do texto deixariam claro que “a pulsão de procriação também é formada psicologicamente de 

dois componentes antagônicos e, portanto, é igualmente uma pulsão de devir e de destruição” (Spiel-

rein, 1912/2014, p. 277).

Mesmo em uma apresentação tão breve do texto de Spielrein, é possível perceber o quanto ele 

é rico e carregado de hipóteses originais. Se colocarmos seus argumentos lado a lado com a teoria freu-

diana, veremos que ela parece adiantar certos pontos da teoria do narcisismo (ao inserir uma divisão 

no interior da libido, que oscilaria entre eu e nós, na terminologia spielreiniana), bem como dividir o 

próprio Eu entre uma parte consciente e outra inconsciente (algo que só veríamos Freud consolidar em 

1923, com “O Eu e o Isso”).

Outro ponto levantado pela autora diz respeito às tendências masoquistas que ela percebe no Eu, 

que a levam a propor um masoquismo primário (apesar de não o expressar com essa nomenclatura). Também 

daí ela deduz que haveria uma tendência destrutiva, de diluição, no interior da própria libido (chamada 
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por ela de pulsão de procriação). Embora isso não seja um equivalente exato do que viria a ser a pulsão de 

morte em Freud, há paralelos marcantes no raciocínio de ambos que são visíveis ao longo de todo o texto.

Em vista disso, não faz sentido que um artigo que contém tantas hipóteses altamente inovadoras 

e até mesmo à frente de sua época seja colocado de lado por tantos anos e que ainda hoje permaneça 

desconhecido por grande parte dos psicanalistas. Seria necessário pensar em outros motivos para o 

esquecimento ou apagamento de sua obra da memória dos psicanalistas.

O APAGAMENTO DE SPIELREIN DA HISTÓRIA

A vida de Sabina Spielrein é atravessada pelas diversas tragédias que se abateram sobre a Europa 

no início do século XX. Mas a partir de nosso breve relato, gostaríamos de destacar algumas das situa-

ções mais marcadamente violentas a que foi submetida.

Em primeiro lugar, temos a internação após sua crise em 1904. Então com 19 anos de idade, 

sem perspectivas de seguir carreira médica como desejaria e sofrendo pressão para que se casasse, 

Spielrein sofre uma espécie de colapso. Incapaz de lidar com isso, sua mãe recorre a um médico que, 

como vimos, a classifi ca de psicótica e recomenda sua internação. Como consequência disso, permanece 

internada por 10 meses.

Durante a internação, recebe tratamento de Jung e aqui acaba sofrendo nova violência. Seu 

analista, aquele que deveria zelar por seu restabelecimento, se envolve com ela, lançando-a num período 

de grandes difi culdades superado apenas após a intervenção de Freud8 e sua mudança de cidade.

Por fi m, temos de refl etir sobre o destino dado a sua obra. Tendo escrito mais de 30 artigos, 

infl uenciado Jung, Freud, Piaget e até mesmo Vygotsky, como pôde sua produção cair no esquecimento? 

Cromberg (2008) acredita que a palavra esquecimento remeteria “a um ato superfi cial, involuntário, um 

não estar presente na memória imediata” (Cromberg, 2008, p. 307). Para ela, talvez fosse necessário 

falar em “soterramento histórico da obra”, o que nos levaria a interrogar “quais forças trabalharam 

resultando no efeito de eliminação da recordação e do registro histórico de Sabina Spielrein” (Crom-

berg, 2008, p. 307).

Tanto Cromberg (2008) quanto Richebächer (2012) levantam a possibilidade de se pensar num 

“recalcamento” da obra de Spielrein. A analogia parece interessante, mas mereceria uma investigação 

mais detalhada. De toda forma, ao analisarmos a forma como os autores contemporâneos abordaram a 

produção de Spielrein, notamos que ela é colocada num patamar inferior através de algumas estraté-

gias bastante questionáveis. Alguns autores a diagnosticam como psicótica (fazendo eco ao relatório 

escrito pelo médico que a atendeu uma única vez) e também colocam ênfase em sua suposta posição 

masoquista. Não nos parece sensato tentar desmerecer a obra de quem quer que seja através de um 

8 Até mesmo a intervenção de Freud nesse caso pode ser vista como violenta, já que ele inicialmente se solidariza com Jung 
e desconsidera a versão de Spielrein. Posteriormente, ele retifi ca esse posicionamento e se torna um grande apoiador de 
Sabina.
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diagnóstico, ainda mais quando ele é realizado décadas após a morte da pessoa em questão, através do 

uso seletivo de material documental.

Um ponto curioso com relação a esse tema é que por vezes fi camos com a impressão de que 

sua obra não foi soterrada ou recalcada, mas que esteve sempre ao alcance de quem quer que soubesse 

onde procurar, como se tivesse permanecido escondida bem diante de nossos olhos. Se tomarmos, por 

exemplo, o trecho de “Além do princípio de prazer” (1920/2006) em que Freud faz referência a Spiel-

rein, perceberemos que ele a apresenta de forma ambígua e não necessariamente muito elogiosa: “Em 

um trabalho rico em conteúdo rico em conteúdo e articulação, mas para mim, infelizmente, não de 

todo transparente, Sabina Spielrein antecipou uma grande parcela desta especulação. Ela caracteriza 

os componentes sádicos da pulsão sexual como os ‘destrutivos’ (1912)” (Freud, 1920/2006, p. 196).

Outra abordagem um tanto violenta de sua história se dá quando os autores colocam excessiva 

ênfase em sua relação com Jung, mantendo o foco no caráter mais escandaloso de sua vida, o que deixa 

toda sua produção teórica em segundo plano. Também aqui se enquadram aqueles que tentam encontrar 

aspectos autobiográfi cos em seus textos, com o intuito de deslegitimar suas contribuições.

Fora do campo da academia, as apropriações da história de Spielrein feitas para o cinema seguem 

uma linha semelhante. Tomam como ponto central seu relacionamento com Jung, sua participação na 

ruptura com Freud e produzem o efeito bizarro de torná-la coadjuvante em sua própria vida. Assen-

tadas em interpretações simplistas propagadas por estudiosos, creem ter direito de retratar situações a 

respeito das quais não há qualquer registro, e reforçam sua imagem como masoquista (Aguayo, 2013).

Esperamos que essa breve apresentação, que teve a intenção de destacar as formas (algumas 

discretas, outras nem tanto) pelas quais se produziram e reproduziram posições que violentavam Spiel-

rein e sua obra possa de alguma maneira ter contribuído para que nos aproximemos da sua história com 

um novo olhar. E que isso também seja mantido ao abordarmos a obra de outras mulheres, tão frequen-

temente soterradas pela história dita ofi cial. Dependerá de nossos esforços a tarefa de evitar que a obra 

de Spielrein (e de todas elas) não seja soterrada, sucumbindo a uma destruição sem devir; ou pior, que 

seja conhecida, mas desconsiderada.
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RESUMO

Este trabalho propõe uma investigação acerca da problemática envolvendo o relacionamento 

amoroso entre homens cisgênero e mulheres transgênero. Dado que a designação de gênero está intrinse-

camente relacionada à constituição psíquica e à alteridade, estudaremos a presença do outro na formação 

da identidade de gênero considerando as formulações de Laplanche e outros autores recentes.  Compre-

endemos a problemática proposta enquanto uma reação à passividade radical dos primeiros meses de 

vida e analisaremos a ligação do binômio atividade/passividade ao binômio masculino/feminino. Uma 

desarticulação destes é necessária por compreendermos que o sexual não é passível de adequação a 

uma lógica excludente e contraditória. Admitimos as difi culdades de se estabelecer um comportamento 

sexual em que impere a coerência entre o que culturalmente se defi niu para cada gênero e sexo, assim 

como a correlação entre ambos. Objetivamos demonstrar que o gênero pode ter manifestações menos 

engessadas em conceitos estabelecidos por uma impressão superfi cial da anatomia. 

Palavras-chave:  Gênero; transexualidade; passividade; binarismo.
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PASSIVIDADE ORIGINÁRIA, LÓGICA FÁLICA E BINARISMO DE GÊNERO 

No texto intitulado Por que os homens não estão amando as mulheres trans?, Maria Clara Araújo 

(2015) propõe um questionamento acerca das difi culdades de estabelecimento de laço afetivo entre os 

homens cisgênero e mulheres trans. Segundo a autora, mesmo aqueles homens que ela denomina “mais 

libertários em seus discursos” expressam uma recusa em constituir uma relação afetiva que corresponda 

à tão perpetuada noção de amor romântico, dentro de uma lógica institucional, como o namoro ou casa-

mento, por exemplo. Tomaremos como ponto de partida a questão proposta por Araújo (2015) com o 

objetivo de compreender melhor este tema a partir de uma perspectiva psicanalítica. 

Considerando que o gênero não é uma categoria inata, ou seja, não nos é fornecida a priori, é 

preciso que pensemos neste conceito enquanto decorrente da alteridade, porque ele resulta de processos 

de tradução de conteúdos enigmáticos fornecidos pelo inconsciente do outro. Para Laplanche (1987/1992) 

a existência dos bebês humanos é defi nida por um estado absoluto de desamparo, ao contrário dos 

adultos, já inseridos na linguagem e hospedeiros de uma sexualidade inconsciente desvinculada de 

qualquer prerrogativa instintual. Esta condição fundamental de desamparo coloca o bebê em uma 

posição totalmente passiva perante o ambiente e a sexualidade adulta, proveniente de seus cuidadores. 

Segundo Lattanzio e Ribeiro (2012) até aqui, a problemática existente quanto a essa condição gira 

em torno não desta receptividade radical, mas do processo de se encapsular em um eu, de se defender 

desta abertura absoluta ao mundo. 

A partir disto é possível visualizarmos com maior clareza a situação de passividade originária 

e o caráter enigmático das mensagens recebidas do outro. Sendo estes dois aspectos do encontro com 

o outro que defi nem a sedução. Este enigmático que Laplanche menciona, diz do que é transmitido 

pelo inconsciente do adulto: Só existe sedução porque as mensagens adultas não são claras. Segundo 

Laplanche (1987/1992), para Freud é neste contexto que se estabelecem dois importantes enigmas que 

provocarão na criança a atividade tradutiva: “O nascimento de um outro fi lho e a diferença dos gêneros” 

(Laplanche 1987/1992, p. 136). No entanto, o trabalho de tradução não é fácil e sempre deixa escapar 

restos inconscientes. Estes restos são como furos ou, como recentemente teorizaram Lattanzio e Ribeiro 

(2012), “buracos negros”. 

Os restos não traduzidos e isentos de signifi cado irão compor o primeiro nível do recalcamento 

e servirão de base para o segundo nível, responsável pela formação do ego. Este segundo momento 

é marcado pela designação de gênero e diz do imperativo social de se atribuir um gênero à criança 

e do reconhecimento desta dentro de uma das duas categorias: masculino ou feminino. De acordo 

com Laplanche (2003/2015), o gênero é anterior ao sexo, mas o sexo o organiza. Ele é designado 

pelo ambiente em que vive a criança e posteriormente organizado a partir da percepção visual de sua 

genitália. Laplanche (2003/2015), ao criticar a posição freudiana sobre a identifi cação primitiva com 
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o pai admite que, na realidade, a identifi cação se dá não com o pai, mas pelo ambiente, pelo “socius 

da pré-história pessoal” (p. 167). 

A passividade radical dos primeiros meses de vida será simbolizada pela criança a partir da 

diferença sexual percebida no corpo; tal simbolização ocorre através de uma estratégia fornecida pelo 

ambiente do qual a criança faz parte. Estamos tratando aqui do que Laplanche (1974/1988) denominou 

“lógica fálica” (p. 51). A passividade será então atrelada a feminilidade, uma vez que as noções de 

masculino e feminino são relacionadas ao binômio presença/ausência do pênis. Assim, a orifi cialidade da 

vagina será relacionada à passividade, enquanto o pênis, neste esquema de contradição, será o portador 

da atividade. Este esquema lógico representa, de acordo com Lattanzio e Ribeiro (2012) a formali-

zação da negação da passividade originária. Isto explica sua conveniência e lugar privilegiado dentro 

de esquemas simbólicos, seja na literatura psicanalítica ou em outras manifestações culturais diversas. 

Ao longo da história podemos perceber não só a perpetuada ligação entre gênero e anatomia, 

como também a diferenciação binária entre gêneros. Tais interpretações foram reforçadas e susten-

tadas, em parte, pela psicanálise freudiana quando da elaboração de uma das teorias sexuais infantis, 

em que o menino observa, ao limiar do corpo, a diferença dos órgãos sexuais e a concebe, segundo 

Freud (1925/2006), enquanto presença ou ausência, ter/não ter pênis, castrado/não castrado. As visões 

aqui mencionadas, tanto sobre o binarismo de gênero, quanto sobre a conexão sexo-gênero, inevita-

velmente, produziram e produzem exclusões sociais, violência e patologizações direcionadas ao público 

não representado por tais narrativas; como o público LGBTT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transgêneros). 

É possível, no entanto, encontrarmos pesquisadores de posicionamento contrário a tais concepções 

sociais rígidas. Thamy Ayouch (2014), por exemplo, nos traz contribuições sobre a importância de 

tomarmos a determinação de gênero para além de patologizações. Da mesma forma, o autor nos diz da 

necessidade de entender esta diferença sexual naturalizada em questão, ou seja, essa diferença atrelada 

ao biológico, como sendo um produto da história e que, agora, sofre pressões contemporâneas visando 

uma nova concepção. O sexo é uma construção cultural e histórica; da mesma forma o é o gênero e, 

portanto, a anatomia não se delineia como destino, mas como uma “fabricação histórica” (Ayouch, 

2014, p. 65).

É importante frisarmos que, como diz Butler (1993/2009, citada por Ayouch, 2014), ao trazermos 

tais ideias não estamos falando de uma negação da materialidade corporal/biológica, mas sim da neces-

sidade de concebermos os corpos sempre como um efeito das regras sociais e imputações normativas. 

O pensamento sobre a existência de um corpo e uma natureza em essência que apreenderia tudo antes 

mesmo da linguagem e da cultura é uma incoerência que, portanto, trabalha de maneira performativa 

e produz as alternativas masculino e feminino, ou seja, produz o que nomeia (Ayouch, 2014). Tanto o 

gênero, o sexo e até mesmo a diferença entre eles são, como trouxe Austin (1965, citado por Ayouch, 

2014) meras performances. 

Laplanche (2003/2015) coloca em questão o caráter universal e obrigatório do complexo de 

castração (do qual decorre a lógica fálica), ao admitir que a existência deste conceito fundamenta-se 
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sobre a ideia de diferença sexual decorrente da percepção visual. Há uma associação errônea entre o 

biológico e o anatômico. No caso do complexo de castração estamos tratando de uma anatomia que nada 

tem a ver com as diferenças fi siológicas entre os sexos. A anatomia que nos interessa aqui é “popular, 

perceptiva ou até mesmo ilusória” (p. 170), estamos tratando de uma organização psíquica baseada no 

fato de ter/não ter o falo, esquema simbólico que não admite um terceiro, só se admite o zero ou o um. 

Esta fi xidez que estrutura o complexo de castração pode ser tomada ontologicamente ou é tão ilusória 

quanto a percepção da diferença sexual que a funda? Para Laplanche (2003/2015) o sexo, aliado ao 

complexo de castração funcionam enquanto modo de recalcar a sexualidade ampliada vivida no começo 

da vida, isto também explica a potência recalcante do gênero, organizado pelo sexo. 

Ayouch (2014) nos convida a questionar se o corpo, por meio desta captação da diferença anatô-

mica pelo olhar, pode realmente testemunhar tão diretamente uma imputação de sexo e, se de fato o 

pode, de que forma isso ocorre.  Como forma de contribuir para esta refl exão, o autor traz a premissa 

psicanalítica de que “. . . as redes do ver, do tocar ou de qualquer atestação sensível não correspondem 

ao imediatismo natural da percepção, mas à multiplicidade das inscrições imaginárias e simbólicas pelas 

quais o corpo é psiquizado e simbolizado” (Ayouch, 2014, p. 59). Ou seja, a percepção tanto do nosso 

corpo quanto do corpo do outro se dá por meio da simbolização do próprio desejo, do desejo de quem 

vê. Assim, os corpos, quando são captados pelo olhar, sempre o são a partir de um imaginário irredu-

tível, uma fantasia (Ayouch, 2014).

Ribeiro e Belo (2016), a partir das contribuições de Lichtenstein, Ferenczi e Butler, investigam a 

relação entre designação de gênero, narcisismo e sexualidade, compreendendo o gênero enquanto atri-

buto fundamental na constituição das identidades. De acordo com os autores, os estudos realizados por 

Lichtenstein quanto aos processos identifi catórios se assemelham ao que Laplanche propôs posterior-

mente com a Teoria da Sedução Generalizada. Para Heinz Lichtenstein, segundo Ribeiro e Belo (2016), 

os estímulos sensoriais decorrentes do cuidado da mãe funcionam como uma forma de comunicar á 

criança sobre os desejos inconscientes desta. Ao mesmo tempo em que a mãe supre as demandas do 

bebê, realiza, com este cuidado, suas próprias necessidades relacionadas ao corpo da criança. Mais do 

que isto: a mãe elege quais demandas do bebê mais a agradam responder. Esta breve explicação torna 

possível que admitamos, mais uma vez, o caráter singular e alteritário da sedução.  

A especifi cidade que marca os processos identifi catórios irá prevalecer, nos sujeitos, no campo 

da sexualidade, o que confi rma nossas impressões sobre a fl uidez deste conceito, no sentido de que 

não podemos pensá-lo enquanto portador de um estatuto ontológico. Ao mesmo tempo, para Ribeiro 

e Belo (2016), a vivência desta sexualidade instável é o que confere certa coesão ou identidade aos 

sujeitos. Embora não relacionados a uma noção apriorística, os diferentes modos como o sujeito foi 

identifi cado passivamente pelo outro reverberam em seu comportamento sexual pela via da repetição. 

E é este mecanismo que funda a identidade, culminando tanto no “sentimento de existência, ou seja, 

uma espécie de densidade ontológica, quanto de continuidade dessa existência no tempo” (Ribeiro & 

Belo, 2016, p. 5). A identidade procura preservar-se mesmo à custa da destruição do próprio corpo ou 

da ruptura e violência perpetrada contra o outro. 
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 O gênero aparece na análise de Ribeiro e Belo (2016), como elemento estruturante na constituição 

da identidade exatamente pelo seu lugar nas operações do processo de recalcamento, ou seja, pela 

sua transmissão a partir das mensagens enigmáticas do adulto. Os autores concordam com Laplanche 

(2003/2015) quanto à natureza prescritiva do gênero, que se faz presente nos discursos, na atribuição de 

um nome, nos gestos.  Assim, a breve articulação entre gênero, narcisismo e sexualidade que propusemos 

neste momento à luz do estudo de Ribeiro e Belo (2016) nos fornece embasamento para a hipótese de 

que a passividade experimentada pela criança e a consequente intromissão do adulto formam o princípio 

das tentativas de tradução com as quais o sujeito se verá às voltas durante o resto da vida. Em outros 

termos, a localização de um sujeito dentro de uma das categorias de masculino ou feminino precede 

seu desenvolvimento anatômico. Interessa-nos, portanto, pensar quais as implicações da atribuição de 

um gênero, de que maneiras sua tradução pode levar os sujeitos às saídas mais adaptativas.

PENSANDO O IMPASSE NO LAÇO ENTRE A MULHER TRANSGÊNERO E O HOMEM CISGÊNERO

Com base nestas formulações convém considerar a possibilidade de que, se o sexo organiza o 

gênero, para um homem cisgênero (cuja identidade de gênero ocupa um lugar no esquema simbólico 

binário, marcado pelas oposições masculino/feminino, ativo/passivo, agressor/agredido) a mulher 

transsexual traria em si, de forma mais evidente, o enigma do gênero no sentido de manifestar a inco-

erência entre gênero e sexo, ou mesmo a não fi xidez com que o sexo organiza o gênero, demonstrando 

que este pode não ser um arranjo permanente. Tal encontro suscitaria no homem o confronto com sua 

própria passividade originária, este estado de desamparo radical do qual ele se defendeu a partir das 

premissas simbólicas da lógica fálica, mesmo que esta mulher também, por força da cultura, reproduza 

e vivencie esta estratégia defensiva. Teme o homem cisgênero, ao admitir o envolvimento amoroso 

com uma mulher trans, reconhecer-se na fl uidez e incoerência entre sexo e gênero que esta denuncia?

No texto de 1912, “Sobre a tendência universal à depreciação na esfera do amor”, Freud 

(1912/2006) dirá que a busca por satisfação sexual durante a puberdade ganha uma nova forma de 

manifestar-se. Compreendemos este outro momento do desenvolvimento psíquico como aquele em que 

a relação com o outro se encontra totalmente embasada na logica fálica, na proibição do incesto e na 

identifi cação a um gênero conferido pelo outro. Freud (1912/2006) dirá que o sujeito buscará ultrapassar 

estes obstáculos a fi m de conceder a si mesmo a possibilidade de vivenciar experiências sexuais satis-

fatórias sem, no entanto, abrir mão daqueles objetos primários. A solução para este impasse, segundo 

Freud (1912/2006) é a relação amorosa em que o prazer sexual coexiste com o afeto. 

Aqueles em que sobressai isto que Freud (1912/2006) denominou “corrente sensual” (p. 108) 

tendem a evitar o contato afetivo no encontro com o outro. É uma reação àquela escolha primária de 

objeto, baseada no contato com seus primeiros cuidadores, ou seja, a restrição não ocorre no nível 

do prazer sexual, mas na escolha de objeto, uma expressão do horror ao incesto. Desta forma, há uma 

restrição da atividade sexual para com aqueles com quem o laço afetivo é possível. A vivência do amor 

é reservada àquelas pessoas que compartilham traços com os adultos cuidadores do começo da vida. 
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Para que este sujeito consiga experimentar a prática sexual, portanto, é preciso que ele deprecie o 

outro. Podemos entender esta depreciação enquanto uma maneira que o sujeito encontra de dissociar 

a sua sexualidade adulta das mensagens sexuais inoculadas em seu psiquismo pelas fi guras ternas de 

sua infância, ou seja, de evitar entrar em contato novamente com a sexualidade invasora do cuidador. 

O texto de Freud e as demais referências teóricas citadas anteriormente, nos permitem considerar 

sua proposição de que para haver satisfação sexual alguns homens tenham que depreciar as mulheres, 

se adequa à realidade de muitas relações estabelecidas entre homens cisgênero e mulheres trans. Ao 

colocar a mulher trans em situação vulnerável o homem cisgênero se sente autorizado a usufruir de 

prazer sexual com ela. Se, para Freud (1912/2006), isto se dá para que o amor desvinculado da ativi-

dade sexual seja reservado à mulher que, de alguma forma, lembra o objeto de amor incestuoso, nos 

encontramos diante de um impasse. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As primeiras experiências do bebê são defi nidas por seu aspecto radicalmente passivo diante 

de seus cuidadores e toda a engenhosidade da logica fálica serve para o tratamento desta recusa da 

posição passiva inicial. Ora, é evidente, portanto, que a atividade está totalmente do lado do cuidador 

(mais comumente a mãe ou alguma mulher). Um dos fatores que pode fazer com que o homem deprecie 

uma mulher é justamente a orifi cialidade relacionada à vagina, a passividade que faz parte da noção de 

feminilidade difundida pela cultura. Uma mulher trans encontra-se imaginariamente relacionada à ativi-

dade porque também está atrelada a uma “masculinidade” baseada na anatomia popular, na existência 

de um sexo que culturalmente não condiz com o gênero. A difi culdade em se relacionar afetivamente 

com uma mulher trans signifi ca, portanto, o medo de ser penetrado como fora outrora pelas mensa-

gens sexuais inconscientes do adulto, ou seja, de ser penetrado pela mãe. Obviamente não podemos 

aqui descartar a existência de fortes relações de poder que marcam estas relações. O que se pretende 

com a busca por uma explicação satisfatória dos modos de existência dos sujeitos é justamente dizer 

das formas menos traumáticas e violentas com as quais se pode viver a sexualidade. Compreender os 

arranjos psíquicos que organizam nossos modos de relação com o outro pode contribuir para vivências 

mais livres e menos violentas. 

Por meio deste estudo percebemos, no que tange à diferenciação dos sexos, a importância de 

mantermos em mente o fato de que a diferença em questão é mais uma variação manifesta dentre um 

vasto conjunto de outras diferenças, tais quais bom/mau, fraco/forte, gordo/magro, e outras; sendo 

todas elas sempre estabelecidas por concepções sociais. Além disso, compreendemos até aqui que a 

reverberação da lógica binária inclusive na psicanálise é efeito do esquecimento de muitos teóricos sobre 

a identifi cação primária, conceito exposto com frequência por Laplanche, mas, dada a desconsideração 

desta ideia por parte de psicanalistas a diversidade de gênero se encontra, muitas vezes, atrelada a uma 

diferença binária de sexos determinada por um critério identitário de ter/não ter. Acreditamos que tal 

fato causa, invariavelmente, uma falta de posicionamento ativo por parte de psicanalistas, os quais, 
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por estarem presos às lógicas enrijecidas no tocante à constituição identitária e de gênero, não fazem a 

psicanálise trabalhar no sentido de realizar desconstruções de discursos socio-culturais e, assim, acaba 

não só correndo o risco de não acolher a diversidade sexual e de gênero dos sujeitos mas, inevitavel-

mente, contribui também para que estes não se vejam representados socialmente.

Apesar da identidade e, logo, da identidade de gênero ser concebida em muitos discursos 

como algo do sujeito que permanece, algo que se mantém ao longo do tempo, a psicanálise pode e 

possui bases teóricas que desbancam tal pensamento e nos trazem a noção de plasticidade psíquica 

via movimentos identifi catórios e pulsionais. Desta forma, qualquer identifi cação será sempre mutável 

e temporária, sendo construída e desconstruída pelas histórias, pelo tempo, pelo que vem do outro, ou 

seja, nos formamos e nos transformamos através das identifi cações que fazemos com nossos objetos, 

tomando e abrindo mão de aspectos e elementos do outro, e prescritos por eles mesmos, ao longo 

da nosso desenvolvimento. Portanto, percebemos em termos metapsicológicos a falta de sentido em 

trazermos e mantermos ideias de classes unifi cadas e rígidas no tocante à feminilidade, à masculinidade 

e à diferença entre os sexos quando a própria teoria psicanalítica coloca evidência sobre a diversidade, 

a dinâmica psíquica, e também sobre a pulsão.

Observando o contexto aqui especifi cado, de uma difi culdade do homem cisgênero em estabe-

lecer laços afetivos de cunho romântico - e, caracterizados por uma lógica institucional - com mulheres 

trans, entendemos haver aí um impasse colocado a alguns sujeitos. Para tais homens, a mulher trans é 

alguém que lhe apontará a fragilidade da sua própria identidade, esta, que sob recalcamento ao longo 

da vida, ele, até então, fundou. A mulher trans, para muitos, carrega o enigma do gênero e diz da imper-

manência das organizações de gênero, da variedade das identifi cações e da incongruência de haver uma 

ideia capaz de atrelar órgão sexual à identidade de gênero; revelações de caráter tão caprichoso frente 

à infl exibilidade do binarismo de gênero, que só mesmo a pulsão poderia expressar. O homem cis, cuja 

masculinidade é fruto do recalcamento é, então, posto frente à sua passividade originária e, assim como 

naquela época o fez, se defenderá novamente, agora, diante da mulher trans, por meio da mesma estra-

tégia: a lógica fálica. Mesmo considerando a ampla fl uidez dos movimentos pulsionais e identifi catórios 

é possível verifi car os funcionamentos psíquicos que se fazem expressos no externo e que são ditados 

por prescrições sociais; ditames que se repetem incessantemente sem receberem, muitas vezes, um olhar 

crítico, como é o caso da problemática exposta neste trabalho. Os homens cisgêneros, por sua vez, se 

privarão do envolvimento com a mulher trans e, junto com este, da possibilidade de vivenciar a fl uidez 

pulsional, ou, em outras palavras, de se defender do desamparo decorrente da passividade radical da 

primeira infância sem fazer uso de um posicionamento misógino e transfóbico.
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RESUMO

É notório o silêncio que ainda existe em torno da velhice, principalmente no que diz 

respeito à sexualidade. Na psicanálise, chama a atenção o fato de haver poucas referências 

sobre o tema. Tal silêncio, interpretado como recalcamento, precisa ser quebrado, tornando-se 

o objetivo primeiro deste trabalho. Para tanto, tomaremos duas direções: inicialmente, aborda-

remos alguns estudos sobre velhice e sexualidade, enfocando o envelhecimento feminino e sua 

relação com o sexual, para pensar uma metapsicologia desse processo a partir das contribuições 

de Jean Laplanche. Em seguida, buscaremos investigar os possíveis determinantes inconscientes 

para as tentativas de silenciamento/recalcamento da sexualidade na velhice, principalmente das 

mulheres, abordando alguns dos efeitos desse movimento sobre as subjetividades das mesmas.

Palavras-chave:  envelhecimento; sexual; recalcamento; feminino.
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A psicanálise nos ensinou há bastante tempo a importância – inclusive curativa - das palavras, 

do ato de falar. Mas também assinalou a relevância do silêncio, do que não é dito. Aquilo que habita o 

silêncio muitas vezes nos diz mais de uma pessoa e de uma sociedade do que o que é falado. A velhice é 

um desses habitantes do silêncio social e também da teoria psicanalítica. Apesar de haver um despertar 

recente do campo para o tema, concordo com Simone de Beauvoir (1970/1990) que ainda há, na socie-

dade como um todo, uma “conspiração de silêncio” (p. 8) em torno da velhice. E, acrescento, em torno 

da sexualidade na velhice. É admirável que na psicanálise, campo do sexual quase que por excelência, 

se ouça falar tão pouco de sexualidade no processo de envelhecimento. Se vivemos um confl ito infi n-

dável com o que vem da sexualidade, numa tentativa de silenciá-la a despeito de sua insistência em 

sempre retornar, parece, a princípio, que esse confl ito chega ao seu fi m na velhice, quando, fi nalmente, 

as forças repressoras vencem e a suprimem. Será?

É justamente para quebrar essa conspiração que escrevo o presente trabalho. Nem de longe 

tenho a pretensão de lançar conclusões fechadas e defi nitivas. Muito pelo contrário, é possível apenas 

lançar questionamentos e alguns apontamentos que vêm sendo trazidos por autoras e autores, sobre-

tudo de outras áreas, mas também da psicanálise, além de retomar algumas contribuições freudianas 

a respeito do tema. Nesse sentido, busco, a partir das teorizações de Jean Laplanche acerca da cons-

tituição psíquica, propor o início de uma possibilidade de leitura do envelhecimento que tem como 

âncora o sexual, entendido pelo autor como a sexualidade ampliada proposta por Freud: a sexualidade 

infantil perversa e polimorfa (Laplanche, 2015a).

Feita esta breve localização, proponho-me seguir o presente trabalho em duas direções: primei-

ramente, indicar alguns pontos acerca de como o tema da sexualidade na velhice tem sido trabalhado 

por outros autores e pensado por mim, enfocando o envelhecimento feminino; em segundo, pensar as 

possíveis motivações inconscientes para as tentativas de silenciamento/recalcamento da sexualidade 

na velhice, principalmente das mulheres, refl etindo acerca de alguns efeitos desse movimento sobre as 

subjetividades femininas, que entendo como uma das violências de gênero. 

SEXUALIDADE E ENVELHECIMENTO: BREVES CONSIDERAÇÕES

O artigo “Velhice, gênero e sexualidade: revisando debates e apresentando tendências 

contemporâneas”, escrito por Henning e Debert (2015), traz um panorama das pesquisas realizadas nas 

últimas décadas sobre o tema da sexualidade e o processo de envelhecimento. Enquanto antropólogos, 

trabalham principalmente com as pesquisas etnográfi cas, o que enriquece ainda mais o debate. De 

acordo com os autores, a partir da década de 70 se inicia um processo de “singularização das velhices” 
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(Henning & Debert, 2015, p. 12), que vai de encontro às pesquisas anteriores que visavam a uma univer-

salização da velhice. Segundo eles, as pesquisas recentes têm dado destaque às “análises e refl exões 

sobre o modo como a sexualidade é vivenciada na velhice de homens e mulheres, em particular o que 

Debert e Brigeiro (2012) chamaram de um ‘processo de erotização do envelhecimento’” (Henning & 

Debert, 2015, p. 14). Sendo assim, ao contrário do mito da velhice assexual, haveria, atualmente, um 

movimento de “inclusão quase obrigatória da velhice na vida sexual” (Henning & Debert, 2015, p. 14). 

O estabelecimento desta bandeira, levantada por gerontólogos e sexólogos, comportaria o incentivo à 

manutenção da atividade sexual nessa fase da vida, porém não sem revisões e novas construções por 

partes de velhos e velhas. 

Esse movimento, contudo, faria com que a vivência da sexualidade na velhice, segundo os 

autores, se tornasse mais uma das prescrições para o bem-estar e uma velhice bem-vivida, entrando 

no que denominam “erotismo politicamente correto” (Henning & Debert, 2015, p. 15). Essa tendência 

traria consigo, por sua vez, um esvaziamento da qualidade subversiva do erotismo pregresso (Henning & 

Debert, 2015). Faz-se importante assinalar que, abordando o tema a partir de uma perspectiva psicanalí-

tica que marca o sexual enquanto sexualidade perversa polimorfa infantil, torna-se impossível coadunar 

com uma ideia de erotismo politicamente correto, senão como mais uma das traduções, defensivas como 

todas são, desse sexual disruptivo e traumático que Freud traz à luz.

Outro ponto fundamental trazido pelos autores diz respeito ao processo de desgenitalização 

da sexualidade na velhice, que recai, quase exclusivamente, sobre a sexualidade masculina. Segundo 

eles, apesar desse processo ser descrito por alguns velhos e velhas, o mesmo se encontra mais do lado 

dos profi ssionais, enquanto conselhos e direcionamentos, esbarrando em uma enorme resistência por 

parte dos homens velhos: “a importância da sexualidade [para os homens] está associada à tentativa 

de continuidade dos interesses e valores da masculinidade e a um movimento mais geral de resistência 

contra a velhice incapacitante [grifo nosso]”. (Henning & Debert, 2015, p. 21). Guardarei momenta-

neamente os comentários sobre esse conceito e esses dados, para retomá-los na discussão ao fi nal, 

iniciando, agora, as contribuições e refl exões a respeito das singularidades da velhice feminina e suas 

relações com o sexual.

Não há como falar em envelhecimento feminino sem nos referirmos à menopausa. Localizada 

no discurso médico, no senso comum e nas elaborações teóricas acerca do tema como fronteira para 

o envelhecimento feminino, esse estatuto se dá menos pelo seu caráter fi siológico do que pelas suas 

determinações sociais e efeitos subjetivos, como assinalam Sanabria (2016) e Beauvoir (1949/2009), 

respectivamente. A utilização da menopausa como fronteira para o envelhecimento feminino e ponto 

de partida para análise justifi ca-se pelo fato de que, mesmo não sendo a única provocadora de trans-

formações nesse processo,

. . . socialmente, determina que a mulher perde seu valor de troca, não pode mais parir, quer 

dizer, não produz, não cria cidadãos. Portanto, é excluída das trocas “comerciais” que a civili-

zação nos impõe. A falência ovariana é um dos aspectos de um leque de sensações, sentimentos 
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e mudanças corporais que invadem a mulher como uma avalanche que não se pode conter. 

Este momento é vivido como um episódio privado, fácil de identifi car, mas difícil de entender, 

processar e elaborar. (Sanabria, 2016, p. 50).

Nesse sentido, as contribuições das autoras, mesmo datando de momentos históricos distintos, 

trazem muitas aproximações. Ambas localizam na passagem da maturidade para a velhice, principalmente 

a partir desse marcador da menopausa, uma virada na vida da mulher. Beauvoir (1949/2009) chega a dizer 

que a vida da mulher é cortada em duas pela menopausa. Nessa fase, boa parte das mulheres encontra-se 

livre de muitos papeis sociais imputados a elas, como o cuidado dos fi lhos. Essa condição de desvencilhar-

-se das amarras sociais, que incidem, inclusive e principalmente sobre sua sexualidade, possibilitaria à 

mulher uma nova vivência quanto à experiência sexual e seu lugar no campo social. A tragédia, contudo, de 

acordo com Beauvoir (1949/2009), seria que a mulher encontraria as possibilidades de escapar à servidão 

imposta pela sociedade patriarcal justamente quando perderia a “efi ciência” (p. 766). Mas do que se trata 

essa perda de efi ciência? Seria algo inerente à condição feminina? Estaria relacionada às tais carências 

fi siológicas tão marcadas pelo discurso médico? Ou esta seria uma perda imposta pelo discurso dominante?

Defendo, assim como as autoras, que essa possível perda da efi ciência em se livrar da servidão é 

imposta pelo discurso dominante e, acrescento, tem suas raízes em motivações inconscientes bastante 

profundas. A que se relaciona esse destino trágico de que, ao encontrar a possibilidade de uma vivência 

mais intensa da sexualidade, menos reprimida, já não se enxerga ou é enxergada como objeto erótico? 

A mulher que envelhece sabe muito bem que se deixa de ser um objeto erótico não é somente 

porque sua carne não oferece mais ao homem riquezas frescas: é também porque seu passado, 

sua experiência fazem dela, queira ou não, uma pessoa. . . esta autonomia intimida; procura 

renegá-la. (Beauvoir, 1949/2009, p. 760). 

Intimida a quem? Quem é que tenta renegar? Apenas as mulheres, ou esse movimento, obser-

vado em muitas delas, marcaria uma resposta a algo?

À PROCURA DE UMA METAPSICOLOGIA DO ENVELHECIMENTO

Ainda sobre a menopausa, enquanto esse marcador de uma transição, vale ressaltar que, apesar 

de ter alguma ancoragem no ritmo fi siológico, caracterizado pelas alterações hormonais compensadas 

pela superatividade da hipófi se (Beauvoir, 1949/2009), encontra seu peso na situação subjetiva, pois 

toda a “agitação” (Beauvoir, 1949/2009, p. 764) se inicia muito antes do processo fi siológico se efetivar 

e perdura por algum tempo depois do fi m do chamado climatério. É sobre essa agitação, como chamou 

Beauvoir, entendida como uma movimentação psíquica que urge por novas traduções, que proponho 

retomar uma importante contribuição de Freud sobre o tema, já assinalada por Mucida (2004): a ideia 

de reforço pulsional, que ele apresenta em “Análise terminável e interminável”: 

Duas vezes no curso do desenvolvimento individual certos instintos [pulsões] são consideravel-

mente reforçados: na puberdade e, nas mulheres, na menopausa. . . . Os mesmos efeitos produ-
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zidos por esses dois reforços fi siológicos do instinto [pulsão] podem ser ocasionados, de uma 

maneira irregular, por causas acidentais em qualquer outro período da vida. Tais reforços podem 

ser estabelecidos por novos traumas, frustrações forçadas ou infl uência colateral e mútua dos 

instintos [pulsões]. (Freud, 1937/1996, p. 239, grifos nossos).

Apesar de o conceito, em Freud, marcar o caráter fi siológico desse reforço pulsional, proponho 

fazê-lo trabalhar no sentido indicado por ele ao fi nal da citação, quando diz que tal reforço pode se dar, 

também, a partir de novos traumas. É o caráter traumático que interessa abordar em uma perspectiva do 

envelhecimento que toma o sexual como ponto de partida. De que forma? Para tratar das refl exões que 

venho fazendo a partir da Teoria da Sedução Generalizada, lançarei mão do conceito de apoio tomado 

de Freud e sistematizado por Laplanche (1980/1989), para propor uma possível metapsicologia do 

envelhecimento. A escolha de trabalhar com essa metapsicologia de bolso, como denominava Laplanche 

(1980/1989), vem do fato de o envelhecimento, tomando a menopausa como um marco signifi cativo, 

trazer à baila a aproximação entre psíquico e somático, e, mais precisamente, sobre as relações entre 

o plano da autoconservação e a sexualidade: “Sabe-se hoje que é abstrato considerar em separado os 

dados fi siológicos e os fatos psicológicos: eles se impõem mutuamente. Veremos que, na velhice, essa 

relação é particularmente evidente: ela é, por excelência, o domínio do psicossomático”. (Beauvoir, 

1970/1990, p. 15). Nesse sentido, retomar a sistematização do apoio se torna fundamental para pensar 

essa imposição mútua entre os dois planos, a fi m de evitarmos a abstração, como chamou Beauvoir, e 

também o que Laplanche (1987/1992) denominou desvio biologizante. 

Fazendo um resumo breve e simplório, o apoio seria como uma linha que manteria ligados os 

planos da autoconservação e da sexualidade. Em um primeiro momento, a sexualidade surgiria apoiada 

nas funções de autoconservação, ganhando seu estatuto de sexual, com o desvio de tais funções, a partir 

da perda do objeto da autoconservação – o seio ou seu substituto. Aqui estariam abertas as portas para 

o autoerotismo e a instauração das zonas erógenas, no que ele chamou de tempo auto. Esse desvio do 

sexual do plano da autoconservação, todavia, trataria de um deslocamento, mas não um descolamento 

total. A linha do apoio se manteria como a dobra de um livro, no que Laplanche (1980/1989) chamou 

de modelo de charneira. Desse modo, se o sexual surge como que apoiado na autoconservação, ele vem, 

a posteriori, recobrir esse outro lado do diedro, precário por constituição no humano. Segundo Laplanche 

(1980/1989), o surgimento da pulsão, a partir desse modelo, não estaria restrito ao momento das 

origens da constituição psíquica, apenas, levantando a hipótese de uma neogênese da pulsão a partir 

desse movimento interligado entre a sexualidade e o plano da autoconservação. 

Desculpando-me pela parca tentativa de explicar a teoria do apoio, muito por causa da brevidade 

do tempo aqui disponível, gostaria de introduzir uma refl exão que tenho tido sobre essa metapsicologia 

do envelhecimento: seria possível pensá-lo - a partir de sua proximidade com o campo da autoconser-

vação, do corpo, do fi siológico - como um desses momentos em que Freud sinaliza a possibilidade de 

um reforço pulsional, lido aqui, como uma tentativa, do lado da sexualidade, de responder a um abalo 

no plano da autoconservação? Seria essa uma possível explicação para a agitação citada por Beauvoir 

(1949/2009) e descrita de outras formas por outros autores sobre a menopausa? O que proponho, na 

via contrária à de Freud é que, apesar de reconhecer a importância do fi siológico no que ele chamou de 
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reforço pulsional, tal importância se mostra como um disparo da sexualidade e não um aumento bioló-

gico de uma pulsão inata. 

Contudo, resta ainda uma coisa muito importante a ser lembrada: “A sedução é a verdade do 

apoio” (Laplanche, 2015b, p. 61). É a partir dessa afi rmativa de Laplanche que o caráter traumático 

é trazido à cena das refl exões sobre o envelhecimento, numa outra via que não a da castração, como 

trabalha Mucida (2004), por exemplo. Se a sedução é a verdade do apoio, defendo que também o seja do 

reforço pulsional, fazendo dessa experiência uma reabertura da situação originária, dos tempos da sedução 

-  o trauma que funda o sujeito a partir da implantação da sexualidade inconsciente do adulto nesse 

organismo que é o recém-nascido, “montagem anatômica-fi siológica-sensorial” (Ribeiro, 2016, p. 3).

Esse aumento de libido, contudo, não deve ser interpretado apenas em seu sentido quantitativo. 

Apesar de o esforço de Freud (1937/1996) ser o de valorizar o aspecto econômico, que, segundo ele, 

fora negligenciado em detrimento dos aspectos dinâmico e topográfi co, tal valorização deve ser abor-

dada segundo outro apontamento feito por ele em “Tipos de desencadeamento da Neurose”, quando 

trata novamente sobre o aumento na quantidade de libido: 

Podemos supor que não se trata de uma quantidade absoluta, mas de relação entre a cota de 

libido em operação e a quantidade de libido com que o ego individual é capaz de lidar – isto é, 

de manter sob tensão, sublimar ou empregar diretamente. (Freud, 1912/1996, p. 254).

Tal interpretação, de cunho mais dinâmico, estaria aliada ao que Ribeiro (2016) propõe para o 

entendimento de patologias como as psicoses e o pânico: está em jogo a possibilidade ou não de um 

aumento da excitação somática encontrar “a correspondente representação psíquica libidinal” (p. 11), 

ou seja, de tornar sexual aquilo que vem desse aparelho somato-fi siológico que habitamos. 

O RECALCAMENTO DA SEXUALIDADE NA VELHICE

Tendo pincelado sobre as ideias que venho construindo sobre essa possibilidade de leitura do 

envelhecimento, marcando a proximidade com os tempos originários de sedução e o surgimento do 

sexual, proponho retomar algumas das perguntas e apontamentos feitos no texto, para pensar possíveis 

motivações para as tentativas de silenciamento - que entendo como recalcamento - da sexualidade na 

velhice, principalmente das mulheres. 

Sobre o estranhamento ainda muito presente na associação entre velhice e sexualidade, Mucida 

(2004) traz uma interpretação que considero muito pertinente, mas que proponho fazer trabalhar: “falar 

em sexualidade do idoso é abordar a sexualidade dos pais; no inconsciente os pais são sempre os velhos” 

(p. 160). A difi culdade, segundo a autora, de lidar com a sexualidade dos velhos estaria marcada, assim, 

pela mesma difi culdade de todo neurótico ao lidar com a sexualidade do par parental. Essa interpre-

tação, apesar de sua relevância e constatação clínica, me parece muito ligada às construções edípicas, 

portanto ligada ao recalcamento secundário. Isso se justifi ca, já que a autora trabalha a velhice como 

mais um avatar da castração. Penso que, do ponto de vista do imaginário social e das fantasias de cada 

um, a castração é, sim, uma leitura possível e bastante comum para as vivências do processo de enve-
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lhecimento. Todavia, sendo a própria ideia de castração já uma tradução de algo ainda anterior e mais 

disruptivo, tendo a pensar que haveria algo mais acerca desse silêncio/recalcamento da velhice e da 

sexualidade na velhice, dada sua força e permanência ao longo do tempo: um mais aquém da castração. 

É na sua aproximação com o traumático fundante do psiquismo, com as experiências sexuais difusas e 

autoeróticas, as invasões sofridas na sedução e a passividade, através da reabertura da situação origi-

nária, que penso se localizarem as resistências dos indivíduos e do social. Desse modo, algo relativo 

ao recalcamento primário seria reconvocado a partir das experiências no processo de envelhecimento, 

o que se constitui como mais um argumento para a necessidade de recolocar o sexual em cena nesse 

momento da vida. Se há uma forte relação com a aproximação da morte e o passar do tempo, bem como 

as perdas reais e imaginárias a que cada velho ou velha tem de encarar, há também, como sempre houve, 

um embate com o sexual, que parece se apresentar de uma forma peculiar nessa fase.

A situação de passividade das origens é trazida, assim, com toda a força na velhice, principal-

mente numa cultura que, mais do que facilita, praticamente impõe uma tradução dessa fase colada à 

inutilidade e passividade. Velhos e velhas encontrariam, desse modo, uma dupla passividade: de um 

lado, diante do discurso dominante que tende a apagá-los e silenciá-los, alegando sua inutilidade pela 

perda da capacidade produtiva; e de outro, diante da alteridade interna, da excitação que ataca de 

dentro, e que encontra menos recursos no discurso social para traduzir e sexualizar/ligar, por meio das 

pulsões sexuais de vida, tais excitações provocadas pelo corpo e pela resposta do sexual – aqui em sua 

vertente de desligamento -  a tais alterações. 

O que a velhice, mas principalmente a velhice feminina, através da menopausa, vem escancarar 

é o distanciamento radical da sexualidade humana das funções reprodutivas e adaptativas. A indi-

cação de Henning e Debert (2015) sobre o processo de desgenitalização da sexualidade na velhice nos 

aponta justamente para isso: o sexual não é, nem de longe, predominado pelo genital ou pela função 

reprodutiva. Essa predominância ilusória é apenas, como diversas outras questões, inclusive de gênero, 

uma defesa contra a sexualidade perversa e polimorfa infantil: a sexualidade do tempo auto, disrup-

tiva, parcial, fragmentada e fragmentadora. Isso torna bastante clara a resistência tão assinalada dos 

homens em abrir mão do primado da virilidade, que é o que tais conselhos apontam para eles. Cons-

truir esse novo projeto sexual, como nomeiam Henning e Debert (2015), traria para eles fantasmas de 

feminização, tema que é abordado em muitas vertentes de estudos sobre velhice e sexualidade. Desse 

modo, essa resistência contra a velhice incapacitante teria uma estreita ligação com esses fantasmas de 

feminização, bem como as indicações a respeito da desgenitalização, que envolveriam a exploração de 

novas zonas erógenas e outros modos de obtenção de prazer para além da penetração. Essa ainda tão 

presente, mesmo que criticada, associação entre feminilidade e passividade, se não constitui a essência 

da sexualidade feminina ou do que é o feminino, não deixa de estar presente no imaginário social e 

individual, impondo-se das mais variadas formas e desembocando em mecanismos de defesa extrema-

mente rígidos e perpetuando violências, como a violência de gênero.

Nesse sentido, a hipótese que apresento é a de que seria depositado nas mulheres, através de 

facilitações sociais ainda reiteradas e também associações inconscientes, as projeções da velhice incapa-
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citante que os homens, e também mulheres, tanto temem, em associação com a passividade das origens. 

A utilização de fi guras femininas para tratar da velhice e da morte na arte não é incomum. Essa velhice 

decrépita, deformada, incapacitante. Uma visão que vai na contramão do que as pesquisas apontam sobre 

o processo vivido pelas mulheres, que é da possibilidade de libertação de amarras sociais e subjetivas, a 

possibilidade de lidar de outra forma com seus corpos e sua sexualidade, de marcar, mais do que nunca, 

o seu desejo. Sem regras (ciclo menstrual), sem normas (repressoras sobre a sexualidade das mulheres), 

lembra-nos Sanabria (2016) da frase enunciada por autoras espanholas, como Anna Freixas. Mas, como 

apontou Simone de Beauvoir, é isso que assusta. Os homens, em primeiro lugar, porque, me parece, 

tanto essa autonomia da mulher intimida quanto a via facilitada de projeção desse estranho familiar 

que é velhice torna-se mais fugidia, fazendo com que eles se aproximem de sua própria condição. E as 

próprias mulheres, que, ainda pautando suas vivências sexuais, em grande parte, nos homens, veem-se 

entre a cruz e a espada: desejarem ou serem desejadas. 

É claro que nem de longe tais interpretações e possíveis encaminhamentos são unívocos e 

universais. Como sinalizam Henning e Debert (2015) e também Beauvoir (1970/1990), é preciso singu-

larizar as velhices, para entendermos melhor os determinantes dos vários encaminhamentos possíveis. 

Nesse sentido, falar sobre essas questões já se coloca como um movimento importante de refl exão no 

sentido de trazer à tona esse habitante do silêncio tão estranho, mas também imensamente familiar, 

que é a velhice.
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RESUMO

Este trabalho investiga a relação entre a experiência da criação literária e o recurso à 

prática diarística nas trajetórias das escritoras Virginia Woolf (1882-1941) e Sylvia Plath (1932-

1963), apoiado no conceito platônico do phármakon. Este exprime uma das possíveis ambiva-

lências fundamentalmente atreladas ao ato da escrita: a um tempo, cura e adoecimento, alívio 

e tormento. Ainda com base nas refl exões de Ana Cecília Carvalho em A poética do suicídio em 

Sylvia Plath (2003), em que se retoma o conceito freudiano da sublimação, e de Myriam Ávila 

em Diários de escritores (2016), em que se investigam as especifi cidades do gênero enquanto 

praticado pelos artistas da letra, pretende-se analisar, em Woolf e Plath, os benefícios por elas 

extraídos da escrita de diários, pela falência da “função defensiva” (Carvalho, 2003, p. 25) da 

escrita literária, cuja toxidez acaba por anular o efeito de “suave narcose” (Freud, 1996, p. 87) 

que a experiência da criação proporcionaria ao sujeito.

Palavras-chave:  phármakon, diário de escritor, criação, escrita.
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“Escrevo isto em parte. . . para saciar meu apetite de escrever. 

É o grande conforto, & o fl agelo.”

Virginia Woolf, Diários

“O diário é o álibi dos atordoados; é uma das fossas da literatura.”

Arno Schimidt

Se o entendimento do que é arte encastelado no imaginário comum ainda é o de um supérfl uo de 

energia canalizado para produção de contemplação e beleza, a experiência de uma certa linhagem de artistas 

– cujo raio abrange temporalidades e índoles expressivas diversas – é substancialmente mais humana.

T.W. Adorno1 consagrou grande parte de seu pensamento a destrinchar as relações entre a cultura 

e a sociedade do capital e faz a crítica da antinomização arte X mercado, na qual a arte é ingenuamente 

posicionada no campo do sublime, dissociada do mundo prático e dos dispositivos do poder temporal. 

Para Adorno, ao ser massifi cada, do século XX em diante, para crescentemente atender a interesses 

econômicos e políticos, ela tem anulada a sua função crítica e disruptiva – ou sua “negatividade” –, 

pelo que o pensador alemão vem a se ressentir.

Mas o que me interessa nos desdobramentos que a refl exão adorniana pode suscitar tem relação 

com a problematização da natureza da criação, dentro do escopo deste ensaio, nas obras de duas artistas 

da letra do século XX – as escritoras Virginia Woolf e Sylvia Plath. De “luxo” metafísico, expansão de 

alma, a escrita desloca-se à necessidade orgânica, atividade biológica da mesma ordem que comer, 

dormir, evacuar ou procriar, e, tal qual qualquer uma delas, persiste enquanto houver vida.

O assombro dos ingênuos, contudo, ainda não acontece precisamente aí, senão quando, ao se 

debruçarem sobre a trajetória dessas escritoras, descobrem o paralelismo entre viver e criar, o que, bem 

entendido, autoriza recorrer a imagens do campo semântico da organicidade e interdependência (irmãs 

siamesas, faces de uma mesma moeda, sístole e diástole, inspiração e expiração etc.) e – além – também 

da indissociação (mônada, tecido único, fi ta de Möbius etc.). Viver só é possível, portanto, enquanto 

se alimentar do que é condição da própria vida – criar – assim como criar é viver.

Essa conexão visceral, que destitui a obra artística dos domínios do ideal e incorpóreo, está 

exemplarmente ilustrada em Woolf e Plath, bem inseridas na estirpe dos escritores (muitas vezes auto-

declaradamente) “compelidos”, isto é, aqueles que não têm a literatura por escolha, mas por imperativo. 

Tiranizados por força irrecusável – que a um tempo garante e obsta a vida, bem como frequentemente 

1 Destacadamente em Dialética negativa (1966) e Teoria estética (1970).
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custa a própria sanidade daqueles que elege –, tais escritores referem-se à literatura nos termos de uma 

possessão ou moléstia, organismo estrangeiro que pede ser expurgado pelo ato de escrever.

Se o sujeito recorre à criação para se libertar de algo que o incumbe e corrói, esse mesmo recurso/

saída o devolve ao estado original que a ela o impeliu, que já é em si de sofrimento, num círculo vicioso 

inescapável. O único escape possível seria a própria morte, experiência radical com que culminaram as 

vidas das próprias escritoras em tela, mas que, se não se consuma no autoextermínio defi nitivo, assume 

forma gradual que tem o poder de minar pouco a pouco o já fragilizado equilíbrio do indivíduo. Tal 

paradoxo em que a criação literária dos ditos compelidos está encravada pode ser expresso por meio do 

conceito platônico do phármakon: de um lado, antídoto/saúde; de outro, veneno/doença.

É com base nessas refl exões preliminares sobre a ambivalência e a profundidade da experiência 

da escrita literária que será possível cercar o objeto deste ensaio: que relação pode ser estabelecida 

entre a experiência da escrita literária e o afã com que Virginia Woolf e Sylvia Plath entregaram-se à 

prática diarística? O que pode ter “falhado” na promessa de salvação pela literatura e por que recorrer 

ao espaço diarístico torna-se tão ou mais vital que a própria literatura? Antes de trazer à baila alguns 

dos excertos de seus diários para discussão, ainda algumas considerações são oportunas.

Explorado por Jacques Derrida em A farmácia de Platão (1972/2005) segundo a ambiguidade de 

sua signifi cação, o phármakon é um termo que aparece no diálogo Fedro, no qual Sócrates, em discurso 

que passa para um gama de outros tópicos, defende a seus interlocutores a superioridade da palavra 

falada sobre a escrita. Derrida recupera em seu livro o mito egípcio de Theuth, deus que acreditava ser 

a escrita um tônico da memória e da sabedoria, a qual apresenta ao rei Tamos segundo esses benefí-

cios. Este, contudo, discorda:

Engenhosíssimo Theuth, um homem é capaz de criar os fundamentos de uma arte, mas outro 

deve julgar que parte de dano e de utilidade possui para quantos dela vão fazer uso. Ora, tu, 

neste momento como pai da escrita que és, por lhe quereres bem, apontas-lhe efeitos contrários 

àqueles que ela manifesta. É que essa descoberta provocará nas almas o esquecimento de quanto 

se aprende, devido à falta de exercício da memória, porque, confi ados na escrita, é do exterior, 

por meio de sinais estranhos, e não de dentro, graças a esforço próprio, que obterão recorda-

ções. Por conseguinte, não conseguiste um remédio para a memória, mas para a recordação. 

Aos estudiosos oferece a aparência da sabedoria e não a verdade, já que, recebendo, graças a 

ti, grande quantidade de conhecimentos, sem necessidade de instrução, considerar-se-ão muito 

sabedores, quando são ignorantes na sua maior parte e, além disso, de trato difícil, por terem 

a aparência de sábios e não o serem verdadeiramente. (Politeia, 2010, p. 1).

O phámarkon, como possibilidade de fi xação da linguagem, representa a “morte da fala viva e das 

histórias ligadas à memória pessoal dos indivíduos” (Derrida, 1972/2005). Utilizando-se o texto escrito 

como auxiliar da memória, a escrita na verdade implica a redução da capacidade de reter os fatos pela 

memória (Lotterman, 2008, p. 3).
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“Repetição morta”, apartada da memória viva (Derrida, 1972/2005, p. 86), portanto, a escritura 

guarda relação com a morte, sendo regida pelo deus egípcio Toth, mestre da escritura e organizador da 

morte, responsável pela duração da vida dos deuses e dos homens, encarregado do protocolo funerário 

e da limpeza do morto (Derrida, 1972/2005, pp. 36-37):

Contrária à vida, a escritura – ou, se preferimos, o phármakon – apenas desloca e até mesmo 

irrita o mal. Tal será, no seu esquema lógico, a objeção do rei à escritura: sob pretexto de suprir 

a memória, a escritura faz esquecer ainda mais; longe de ampliar o saber, ela o reduz. (Derrida, 

1972/2005, p. 47)

Por outro lado, a escrita é o que permite recuperar as marcas da fala viva na ausência do pai-

-autor,2 o que a torna paradoxal em essência:

Eles [os túpoi, as marcas] o representarão, mesmo que ele os esqueça, eles levarão sua fala, mesmo 

que ele não esteja mais lá para animá-los. Mesmo que esteja morto, e só um phármakon pode 

deter um tal poder sobre a morte, sem dúvida, mas também em conluio com ela. O phármakon 

e a escritura são, pois, sempre uma questão de vida ou de morte. (Derrida, 1972/2005, p. 52)

Aos sentidos negativos previstos para o phármakon acrescente-se o de obstáculo à ordem discur-

siva e, ao mesmo tempo, único meio de se chegar a ela. Assim, ele é compreendido como impureza, 

parasita, “inessencial e, no entanto, nocivo à essência de um excedente que não se deveria ter acres-

centado à plenitude impenetrada por dentro” (Derrida, 1972/2005, p. 77). Tal plenitude, por sua vez, 

representa o que ao phármakon “não se deveria ter acrescentado, parasitando-o, assim, literalmente: 

letra instalando-se no interior de um organismo vivo para lhe tomar seu alimento e confundir a pura 

audibilidade de uma voz” (Derrida, 1972/2005, p. 77). Paradoxalmente, a expulsão do parasita só se 

viabiliza pelo recurso à própria palavra escrita, ou lógos: “A cura pelo lógos, o exorcismo, a catarse 

anularão, pois, o excedente. Mas esta anulação, sendo de natureza terapêutica, deve apelar àquilo mesmo 

que ela expulsa e ao excesso que ela põe fora” (Derrida, 1972/2005, p. 77).

A esse propósito, a estudiosa e professora de psicologia Ana Cecília Carvalho, em seu estudo A poética do 

suicídio em Sylvia Plath (2003) chama a atenção, não apenas em Plath, como em outras escritoras, para a potência 

intoxicante, quando não mortífera, da escrita literária, em que lutam “forças construtivas e destru-

tivas”, que encaminham, muitas vezes, para “uma situação na qual se pressente uma espécie de toxidez 

na escrita, aspecto que aponta para a perda da função defensiva da escrita” (Carvalho, 1999, p. 25).

A mesma escrita que pode, então, operar a cura, pela possibilidade de “dar corpo” à fantasia 

(Freud, 1996, p. 87), é responsável pela ativação ou reativação da ferida (Carvalho, 1999). Isso signi-

fi ca que a mesma escrita que salva, que o escritor procura como forma de elaboração daquilo que vai se 

cristalizando em seu âmago, atua também – e paradoxalmente – como agente adoecedor, e o tratamento 

é, mais uma vez, a própria escrita, num círculo vicioso. Analogia perfeita encontra-se na fabricação do 

antídoto para a picada de cobra a partir do seu próprio veneno.

2 Essa ausência do pai-autor é, para Derrida, traço da palavra escrita. Na fala viva, ou na oralidade, ele é concreto e imediato.
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Essa relação de radicalidade com a escrita que Ana Cecília identifi ca em Sylvia Plath, Florbela 

Espanca e Ana Cristina Cesar pode ser reconhecida também em Virginia Woolf – razão, maldição, missão, 

obsessão. Plath e Woolf – par que por ora me interessa analisar e contrastar – revelam-se, à primeira vista, 

apenas como imensamente ambiciosas quanto à literatura, determinadas a triunfarem como escritoras, 

quando necessário, a despeito de si mesmas, obstinadas em medir seu valor literário em relação com seus 

contemporâneos, conforme testemunham seus diários. Como afi rma Myriam Ávila, “o diário nos mostra isso: 

a primeira preocupação do diarista é pertencer a essa comunidade – real ou virtual, real e virtual. Não existe 

o escritor sem referência ao papel do escritor e à imagem do escritor” (Ávila, 2016, pos. Kindle 3308).

No entanto, é precisamente a confi ança de ambas na prática da escrita de si, por meio de seus 

textos diarísticos e epistolares, os quais circulam na posteridade envoltos em imorredouras polêmicas, 

que nos permite verticalizar essa leitura. Quando fi xamos os primeiros, por exemplo, os numerosos 

pontos de contato entre Woolf e Plath – o gênero, a patologia mental (simplisticamente referida como 

“loucura”), o pouco convencional comportamento sexual e social em suas respectivas épocas, o suicídio 

etc.– parecem tonar-se ainda mais expressivos.

Tomemos, pois, dois trechos extraídos dos diários de Woolf e Plath, respectivamente:

Meu cérebro

Eis um colapso de nervos em miniatura. Chegamos na terça. Prostrada em uma cadeira, mal 

podia levantar-me; tudo monótono; sem gosto, sem cor. Desejo enorme de descansar. Quarta 

– só vontade de fi car sozinha ao ar livre. Ar delicioso – evitei falar; não consegui ler. Pensei 

em minha capacidade de escrever com veneração, como se algo inacreditável, pertencente a 

outrem; de que jamais voltasse a desfrutar. Cabeça um vazio. Dormi em minha cadeira. Quinta. 

Nem sequer um prazer de viver; mas me senti talvez em maior harmonia com a existência. 

Índole & idiossincrasia de Virginia Woolf completamente extintas. Humilde & honesta. Difi cul-

dade de pensar no que dizer. Li maquinalmente, como uma vaca a ruminar. Dormi na cadeira. 

Sexta. Sensação de cansaço físico; mas o cérebro ligeiramente ativo. Começando a ter noção das 

coisas. Fazendo alguns planos. Incapaz de escrever uma frase . . . Sábado (hoje) mais lúcida & 

mais leve. Pensei que podia escrever, mas me contive, ou senti que era impossível. Um desejo 

de ler poesia manifestou-se na sexta. Isto traz de volta a consciência de minha individualidade 

. . . Agora começo a sentir vontade de escrever algumas notas, mas não ainda um romance. 

Mas hoje os sentidos despertam. Sem capacidade de “compor” ainda; sem vontade de planejar 

cenas para meu livro. Curiosidade pela literatura voltando: quero ler Dante, Havelock Ellis, & a 

autobiografi a de Berlioz; também fazer um espelho com moldura de conchas. Estes processos 

algumas vezes prolongaram-se por várias semanas (Woolf, 1989, p. 130).

É impossível “capturar a vida” se a gente não mantém diários. Agora estou com raiva, pois me 

esqueço de como foi a viagem para a França e para Munique, exceto pela neve. Continuo sendo 

sincera-confessional. Tudo na base do “ela sente” íntimo e desconcertante, esquisito. Novamente, 

sinto o abismo entre meu desejo e ambição e minha capacidade pura e simples. Mas escreverei 
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as 3 páginas por dia, custe o que custar, mesmo que meus supervisores me desprezem. Ajudaria 

muito a levantar meu moral se eu sentisse que era um bom romance. Mas por enquanto nem chega 

a ser um romance. Pura tagarelice, só isso. (Plath, 2004, p. 316).

Ambos os trechos abrem janela para a discussão acerca da relevância para as duas escritoras da 

manutenção de um diário. Antes de adentrar o que se particulariza na experiência de cada uma delas, abor-

darei os proveitos em relação à prática partilhados entre elas: desabafo, autoexame e autoconhecimento.

Esses são, segundo Béatrice Didier, os benefícios universais e que imediatamente atribuímos ao 

diário de natureza íntima: a confi ssão e a refl exão, “exercícios espirituais herdados da tradição cristã” 

(Didier, 2002, p. 142), fortemente disseminados no contexto da ascensão do individualismo moderno, 

pós-Revolução Francesa, com a constituição da esfera privada, quando tomam parte conquistas como a 

possibilidade de o indivíduo travar uma relação subjetiva as Escrituras (Goulemot, 1991), a privatização 

da leitura e as práticas de escrita íntima, como cartas, diários e memórias, ligadas à indagação de si e 

à constituição de uma memória individual pelo burguês comum.

Na tradição da refl exão sobre os textos íntimos, impossível não recordar também das elucida-

ções de Michel Foucault sobre a escrita de si, na palestra homônima (1983). O fi lósofo nos lembra de 

como o cuidado de si, pelas “abstinências, memorizações, exames de consciência, meditações, silêncio 

e a escrita do outro” (Queiroz & Cruz, 2007, p. 43), remontam à Antiguidade Clássica, e exalta o valor 

das hypomnemata (notas) – cadernos pessoais com a “memória material das coisas lidas, ouvidas ou 

pensadas” (Foucault, 1983/1992, p. 131), as quais sem difi culdade percebemos fartamente vivenciadas 

pelas escritoras comentadas.

Essa dimensão subjetiva e mnemônica do texto diarístico encontra-se bem defi nida por Plath 

quando esta alega a impossibilidade de “‘capturar a vida’” (Plath, 2004, p. 136) senão pelos diários. 

Escrevê-los é, segundo ela, um mecanismo de reconstituição dos fatos, os quais, do contrário, seriam 

engolidos pelo magma do esquecimento. A escritora, assim, nos apresenta a importância do esforço de 

simbolização da experiência (necessidade talvez ainda mais exasperada no artista), cuja privação pode 

conduzir à desorganização psíquica, afetada a capacidade de fi gurar o real. Nesse esforço de simbolização, 

ressoa a insistente e fundamental pergunta da existência humana – “quem sou eu?” – que, nos casos de 

Woolf e Plath, é pertinente a um mistério ao qual se soma o da criação artística, cujos humores variá-

veis podem ser vistos, por sua vez, como análogos aos da patologia mental que as acometeu. Voltarei 

a essa associação a seguir; antes, um parênteses.

No que diz respeito a este veio, os diários de Woolf e Plath obedecem à pressuposição comum 

sobre o gênero como consolador e amigo, porque fl uem ao sabor da espontaneidade, entenda-se, não 

foram projetados, até onde se sabe e infere, como no caso dos diários fi ccionais de outros escritores, 

para publicação, e portanto não apelavam intencionalmente a uma leitura posterior.3 Isso, naturalmente, 

3 Marcello Duarte Mathias sublinha a difi culdade, quando se trata do diário de escritor não assumida e intencionalmente 
produzido como fi cção, de se “traçar uma linha estável que demarque o diário autêntico da fi cção” (Mathias, 1997, p. 73). 
Myriam Ávila, por sua vez, sustenta que o diário do escritor “difere do desenho” do diário do sujeito comum por ser comu-
mente rondado pela possibilidade de publicação em algum momento, mesmo póstumo (Ávila, 2016, p. 249).
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não os isenta das particularidades encontradas no diário de escritor, segundo a perspectiva teórica de 

Myriam Ávila (2016), como o cuidado com a linguagem, a racionalização do ato da escrita e, muitas 

vezes, até mesmo o uso do texto diarístico como laboratório estético para a criação, o que é atestado 

por várias entradas ao longo dos diários de Woolf e Plath em que estas fl ertam com o desejo de escrever 

sobre isso ou aquilo, fazem notas sobre seu percurso criativo, sinalizam a intenção de aproveitamento 

de ideias surgidas no curso do texto diarístico em suas obras, tudo isso quando o texto literário já não 

é propriamente gestado no diário.4

De volta à discussão sobre os meandros da patologia mental e da criação literária, outra das 

funções atribuídas ao diário por Virginia Woolf e Sylvia Plath, bem expressa no trecho anteriormente 

citado do diário da primeira, é o acompanhamento das manifestações da doença mental, num esforço 

de conhecê-la, dar-lhe legibilidade e concretude para, quem sabe, prever seus movimentos e impedir 

recaídas.5

Woolf e Plath dividem a experiência da desordem mental e a ausência de um diagnóstico preciso. 

Tanto à época em que a primeira (décadas entre 1900-1940) e a segunda (1950-1960) estiveram em 

tratamento, a psiquiatria era uma ciência ainda incipiente, bem como insatisfatórias e muitas vezes 

incapacitantes as “terapêuticas”. O paciente fi cava, por assim dizer, abandonado a si mesmo, e o diário 

vem a se colocar como um recurso bastante efi caz, um álibi (como na epígrafe de Arno Schimidt que 

abre este ensaio), ou estratégia, o que remete à genealogia atribuída por Myriam Ávila (2016) ao diário 

praticado pelos escritores. Este seria procedente não do diário íntimo – como é nosso primeiro impulso 

pensar – mas do diário de bordo dos antigos exploradores do Novo Mundo e do continente africano, 

os quais lançavam mão dessa forma de relato, entre outras coisas, como uma espécie de lupa sobre o 

inóspito, isto é, uma ferramenta de decodifi cação do estranho e imprevisível.

Assim como as jornadas de exploração, a escrita é também uma aventura solitária por territórios 

extremos, desconhecidos e ameaçadores. Assim como a escrita, por sua vez, a patologia mental pode ser 

errática, aperiódica, nebulosa. Em suma: não há um “caminho delineado” (Ávila, 2016, pos. 272) em 

nenhuma dessas travessias; navegar não é preciso. O sujeito deve lançar-se às águas, e não é possível 

antecipar a vastidão de um oceano. Manter um diário, entretanto, auxilia na aclimatação e baliza as 

zonas em desbravamento. A imbricação entre essas experiências é formulada por Woolf:

4 Sylvia Plath, se comparada com Woolf, faz mais intensa e diretamente do diário uma ofi cina da criação literária. Cultiva o 
curioso hábito de listar palavras e expressões, entre outras coisas, com potencial para comporem os elementos de um texto 
ou quiçá amadurecerem em futuras imagens poéticas: “9 de agosto: . . . Acenando para cabeças no gramado – fontes com 
esguichos dourados – cenoura silvestre entrelaçada pela aragem – cigarra zumbe estridente – barra dourada contrasta com 
água azul – faixa esverdeada de árvores, céu claro – grilos – sacristãos negros empoeirados – amarelo mais amanteigado que 
o sol – picada de farpa descorada – ponta de escova /picada, tosa, pancada, vieira/picada e golpe de onda quando quebra” 
(Plath, 2004, p. 674).

5 Virginia Woolf dá, ao longo das 3.500 páginas de seus diários, escritos entre 1915 e 1941, signifi cativo espaço ao comen-
tário do processo de sua doença, descrevendo seus sintomas com riqueza de detalhes. Já Sylvia Plath, embora o que indica 
o corpus diarístico editado por Karen V. Kukil, não tenha mantido diários durante o período de sua internação psiquiátrica no 
manicômio McLean, na cidade de Belmont, Massachussets, em agosto de 1953, após tentativa de suicídio, mantém diários 
sobre suas sessões de terapia com Ruth Beuscher, entre 1958 e 1959, com quem Plath também manteve irregular correspon-
dência até sua morte, em 1963. Os registros de Plath, até um mês antes de ser internada, contudo, relatam o período em que 
foi estagiária da revista Mademoseille, episódio que ainda rendeu o autobiográfi co The bell jar, seu único romance, escrito 
apenas anos depois, entre 1959 e 1961, com base em notas referentes ao período mencionado. O livro, que foi publicado 
apenas postumamente, em 1963, narra a trajetória de uma jovem estagiária de uma revista nova-iorquina, que, assim como 
Plath, sofre com depressão, insônia e esgotamento nervoso, passando por internação psiquiátrica.
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Creio que estas enfermidades são em meu caso – como expressá-lo? – em parte místicas. Passa 

alguma coisa por minha cabeça. Ela se recusa a continuar registrando impressões. Fecha-se. 

Faz-se crisálida. Eu deitada, toda entorpecida, muitas vezes com aguda dor física – como no ano 

passado neste apenas mal-estar. Então de súbito algo surge. . . . (continuo a conceber a cena de 

Hampton Court em The Waves [As ondas] – Deus, será que este livro vai existir? Por enquanto é 

só um amontoado de fragmentos). Bom, como ia dizendo, entre estas duas longas pausas (pois 

minha cabeça desvaira, & escrevo mais para me fi rmar do que para fazer uma afi rmação correta), 

senti a primavera começar . . . & todas as portas se abrirem; & isto é creio a mariposa batendo as 

asas em mim. Então começo a conceber minha história, não importa o que seja; ideias me tomam; 

muitas vezes embora isto ocorra além de meu controle da menta ou da pena. Inútil tentar escrever 

nesta etapa. E duvido que consiga preencher este monstro branco. (Woolf, 1989, pp. 176-177)

Para Woolf e Plath, portanto, o diário foi também um instrumento de sobrevivência; não um 

dispêndio inútil de energia, mas uma ocasião de refazimento da corrosão da patologia e da criação lite-

rária. Essa é a tônica de seu texto diarístico, que ainda merecerá comentário. Reconhecê-las como umbili-

calmente ligadas não signifi ca incorrer em biografi smo nem pode ser acusado de tentativa de redução do 

mistério da criação artística a um esquema se vida, obra, tal qual a segunda fosse um tedioso epifenômeno 

da primeira, e nada mais. Legitimar a conexão entre elas é botar água no moinho do argumento que anima 

este ensaio: a escrita literária, materializada em livro, temporária “despossessão”, falha em sua fi nalidade 

defensiva nos casos de Woolf e Plath. Isso signifi ca que ela deixa de se colocar como anteparo entre o 

sujeito e aquilo que o adoece, para implicá-lo ainda mais numa experiência de tormento, alimentada pelos 

graus de exigência e perfeccionismo com que as escritoras abordadas encaravam a empresa literária, de 

maneira que o diário parece ter atuado como uma espécie de boia que as ajudava a reemergir após as 

submersões. (Simplismo seria dizer: mas elas se “afogaram”, por escolha própria, de qualquer forma.).

Com efeito, não pretendo dizer que o diário foi uma tábua de salvação, resposta ou panaceia para 

Woolf ou Plath. Não interessa aqui “diagnosticá-las”, como tampouco é o caso de somente argumentar 

por uma efi cácia “medicinal” do diário. Porém, de suma importância é saber que ele se prestou a tais 

escritoras em muitas ocasiões a, para além de outras coisas, como que reintegrá-las à realidade comum 

e ordenada de que eram arrebatadas durante os transes criacionais e durante os episódios de manifes-

tação da doença mental. Como observa Blanchot, “o Diário assinala que aquele que escreve já deixou 

de ser capaz de pertencer ao tempo pela fi rmeza ordinária da ação, pela comunidade do trabalho, do 

ofício. . .” (Blanchot, 1987, p. 20). Não que tivesse – ou devesse ter – o poder de afastá-las do vórtice 

de suas sensações; pelo contrário, é mais frequentemente a ocasião de contato e perscrutação delas, 

mas oferece maior solidez, pelas claridades de sua estética (a regularidade, a liberdade, a familiari-

dade) e possivelmente as desobrigava de serem escritoras (sendo, paradoxalmente, o principal lugar de 

expressão de autorrecriminação por não estarem escrevendo, ou não estarem produzindo satisfatoria-

mente) no que diz respeito ao fora, isto é, ao escritor enquanto imagem pública, que, como diz Bour-

dieu (2005), “provoca algum efeito sobre o campo literário” (citado por Ávila, 2016, pos. Kindle 237). 

A certas ocasiões, no diário, Woolf e Plath poderiam assim ser escritoras apenas para dentro, voltadas 

para a paisagem interior, movimento que também as capacita e prepara para a paisagem exterior.
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Vejamos outro excerto dos diários de Plath:

Sinto que este mês dominei meu Pássaro do Pânico. Estou calma, feliz e serena, escrevendo. 

Com uma sensação agradável de aprender e me aprimorar a cada conto, e ao mesmo tempo com 

a tensão que vem de saber que ainda são poucos, num aspecto ou noutro, em relação ao que 

vejo adiante, dez contos, vinte contos em breve. Este ano fi z o que disse que ia fazer: superei 

o temor de enfrentar uma página em branco dia após dia, admiti do fundo do coração que sou 

escritora, apesar dos pesares: recusas ou orçamentos restritos. (Plath, 2004, p. 562)

. . . Suponho que o simples fato de eu ser capaz de escrever aqui, segurando a caneta, prove 

minha capacidade de seguir vivendo. (Plath, 2004, p. 387)

A passagem cria campo fértil para debate, sobretudo, de um aspecto: a escrita do diário como 

alívio para a irregularidade da produção literária.

No primeiro, reconhecemos em Plath e Woolf, como na maior parte dos escritores que mantêm 

diários (à exceção dos abertamente fi ccionais), que, embora estes não contem como escrever, como 

observou Woolf (1989), quer dizer, como literatura, atuam no sentido de alimentar, para os primeiros – 

seres via de regra visitados pelo ceticismo em relação a seu talento e legitimidade como tais – a illusio 

de que se é escritor, embora experenciem, talvez com maior recorrência do que gostariam, a angústia 

das entressafras, do vazio, da página em branco. Essa hipótese se confi rma para Woolf e Plath, visto 

que também fazem do diário um exercício que coopera com a criação literária, por nele a tematizarem, 

quando não a desenvolvem diretamente.

Ainda acerca desse aspecto, diz Woolf: 

Escrevo isto em parte para pôr à prova meu fraco feixe de nervos da nuca – irão eles resistir ou 

ceder de novo, como tantas vezes cederam? – pois continuo anfíbia, ora de cama, ora de pé; em 

parte para saciar meu apetite de escrever. É o grande conforto, & o fl agelo” (Woolf, 1989, p. 115).

Aqui, a escritora se vale do diário para “saciar” sua inesgotável fome de escrita, escrita esta que 

provavelmente não estava em ação no terreno literário, e como forma de soerguimento mental e emocional. 

De resto, exprime a ambiguidade da experiência de dar curso à pena – simultaneamente, lenitivo e martírio.

Nos dois trechos vemos o desejo voraz e inestancável pela escrita. Igualmente, Woolf e Plath destilam 

em seus diários uma feroz capacidade crítica do mundo e das pessoas ao redor, mas principalmente de si 

mesmas, acompanhada de um imenso terror do fracasso na literatura como na vida. Nutrem rivalidades – 

imaginárias ou não – com outros escritores, despeito e insegurança pelo sucesso de seus confrades e cultuam 

a sensação de desafi o em sua relação com a literatura. Ao “desempenho” como mulheres também projetam 

altas expectativas: Woolf se ressente quase o tempo todo por não ser uma mulher conforme as exigências de 

sua época e nível social (mãe e dona de casa habilidosa), comparando-se frequentemente à irmã, Vanessa 

Bell (1879-1961), seu modelo nesse quesito, e a outras mulheres de seu convívio; a jovem Plath, embora 

execre o papel destinado à mulher na sociedade americana de então, revela excessiva preocupação por sua 

imagem, magnetismo e capacidade de sedução, bem como sofre com a dúvida sobre sua competência para 

ser mãe (antes de sê-lo), que para ela depende, antes de mais nada, do êxito como escritora: 
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Há sua maturidade & força de resistência: seu avanço a todo o pano em marés cheias, enquanto 

vou costeando em águas de remanso; sua capacidade de tomar a palavra em qualquer grupo 

social, de representar seu país, de visitar Chatsworth, de controlar a prataria, criadas, cães chow; 

sua maternidade (mas é um pouco fria & seca com os meninos)[,] o fato de ser em suma (o que 

nunca fui) uma mulher de verdade. (Woolf, 1989, p. 118)6

Há muito anseio pela primeira provação mais temível de uma mulher: ter um fi lho – para afastar 

meus demônios exigentes e ter uma desculpa constante para a falta de produção literária. Primeiro 

preciso conquistar minha capacidade de escrever e experimentar, e depois merecerei o direito 

de ser mãe. (Plath, 2004, p. 459)

São duas, pois, as palavras de ordem: expectativa e competência. Elas impactam e agudizam 

consideravelmente o sofrimento mental, em relação ao qual também se aplicam. Woolf e Plath esperam 

a libertação de seus desequilíbrios psíquicos com o mesmo ardor com que esperam levar seus papéis de 

escritoras e mulheres a bom termo. No que diz respeito a isso, ambas praticam o mesmo tipo de auto-

censura, tal qual seu sofrimento mental fosse apenas um caso de deseducação ou indisciplina:

Agora recomponha-se. Dê um basta a isto. Pondero. Faço um levantamento de gente feliz e 

infeliz. . . . Será que todo mundo passa por este estado? Por que tenho tão pouco controle? 

Não é louvável, nem desejável. É a causa de muito desperdício & de muita dor em minha vida. 

(Woolf, 1989, p. 134)

Olhe para a feia máscara morta aqui e não se esqueça dela. É uma máscara de giz que tem por 

trás veneno seco mortífero, como o anjo da morte. É o que eu era no outono, e o que nunca 

mais quero ser. A boca amuada em desconsolo, os olhos inexpressivos, enfastiados, insípidos, 

dormentes: sintomas de decadência interna corrupta. Eddie respondeu minha última carta sincera 

dizendo que achava melhor eu procurar tratamento psiquiátrico para buscar a origem dos meus 

problemas terríveis. Agora sorrio, pensando: todos nós gostamos de pensar que somos impor-

tantes o sufi ciente para precisar de psiquiatras. Mas só o que precisamos é dormir, uma atitude 

construtiva e um pouco de sorte. (Plath, 2004, p. 183)

Por fi m, a manutenção de diários por Virginia Woolf e Sylvia Plath no espaço de toda uma vida 

faz deles um símbolo do esforço no sentido de tornarem-se legíveis a si mesmas e de uma espécie de 

retorno à superfície, após a quase asfi xia dos mergulhos no phármakon literário, bem como, por vezes, 

artifício para escapar aos seus silêncios, como afi rmou Blanchot (2005). Estudá-los não é buscar justifi -

cativas para a obra literária, mas investe na construção das “pontes metafóricas” (Souza, 2007, p. 105) 

entre vida e obra, pelo que se humaniza a imagem olímpica e sem fi ssuras do escritor e se descontrói 

a segunda como geração espontânea, produto de gênio.

6 Refere-se aqui à escritora e paisagista Vita Sackville-West (1862-1962), com quem viveu um caso de amor.
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RESUMO

Neste trabalho, buscamos abordar a representação das mulheres e dos animais no livro o remorso 

de baltazar serapião, de valter hugo mãe. Busca-se criticar o uso do termo “homem” como sinônimo de 

indivíduo da espécie humana e macho, apontando as alteridades absolutas que esse uso omite: a mulher 

e o animal. Percebe-se que há uma manobra de ocultamento da mulher sob a imagem dos animais, em 

especial, da vaca. Recorremos, portanto, a alguns estudos sobre animalidade, psicanálise e feminismo 

para compreender o que está em jogo na localização do selvagem, do irracional e do passivo nas concep-

ções de animalidade e feminilidade. 

Palavras-chave:   animalidade, feminismo, o remorso de baltazar serapião, psicanálise.
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Sabe-se que há, na história do pensamento ocidental, uma negação da noção de animalidade 

para se forjar uma ideia do que é o humano (Maciel, 2016, p. 16). A oposição entre homem e animal 

se estabelece, mais fortemente desde o iluminismo, tal como outras dicotomias: cultura e natureza, 

linguagem e instinto, razão e emoção, homem e mulher. Mesmo antes do período iluminista, Descartes 

efetua aquilo que Nunes (2011) nomeia como o primeiro corte entre o animal e o humano desde a demo-

nização do primeiro pela fi losofi a cristã -  para o pensamento cartesiano o animal seria um corpo sem 

alma, enquanto o homem é aquele ser do pensar e da consciência. (Nunes, 2011, p. 14). 

Não é por acaso que escolho aqui repetir a sobreposição do termo homem como sinônimo tanto 

de indivíduo do sexo masculino quanto de representante da espécie humana, sobreposição esta que 

revela, de forma óbvia, seu contrário: se de um lado há o homem instaurador da cultura, da raciona-

lidade, da ciência, da civilização, do outro lado há objetos a serem evitados, domados, controlados, 

negados – a mulher, o animal, a natureza, a emoção, o instinto, o selvagem. Segundo o antropólogo 

Tim Ingold (1995) esse duplo uso da palavra “homem”, que se repete em diversas línguas, 

revela uma perniciosa tendência a atribuir aos machos todas as qualidades que pretensamente 

nos tornam humanos e a caracterizar a condição feminina seja pela ausência, seja pelo desenvol-

vimento relativamente mais fraco de tais atributos. Essa tendência se torna patente no mito de 

origem do ‘homem caçador’, segundo o qual se atribui a uma atividade exclusivamente masculina 

- a busca de carne de caça - o estimulo seletivo para a emergência simultânea da fabricação de 

ferramentas, da linguagem e da inteligência colocando-se, portanto, os machos na vanguarda 

da evolução humana (Ingold, 1995, p. 14).

A partir do trecho de Ingold, podemos perceber como uma só ideia – a da origem do homem 

caçador – aglutina diferentes mecanismos na construção de uma construção de uma concepção do que 

é o homem. O antropólogo diz ainda do animal como categoria central para se pensar o que é o homem 

e, em oposição, também a mulher. Assim, a mulher é dita como aquela a quem falta alguma coisa – a 

razão, o falo, a força e, ainda, a consciência moral. A mulher -   e também o animal -  estariam em 

condição de defi ciência em relação ao homem.

A LINGUAGEM DO HOMEM

A noção da negação do animal para a constituição da compreensão do que é o humano, emba-

sada em uma crítica do mito da origem do homem caçador é desdobrada pela feminista Carol J. Adams. 

A partir da ideia do animal como referente ausente, a autora aponta que, por vias literais, conceituais e 

metafóricas, os animais “com nome e corpo” são referentes ausentes para que a carne exista enquanto 
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comida ou mesmo enquanto metáfora para alguma condição de opressão humana (Adams, 2012, p. 

79).  Assim, por meio de diversas expressões, comparações e mecanismos linguísticos, nos habituamos 

a amenizar a imagem do animal morto, trocando-a pelo signifi cante “carne”. Assim, quando se diz, por 

exemplo, para uma criança comer a carne, há a omissão de que se trata do corpo de um animal. 

Tal operação se desdobra de outras formas: quando dizemos que uma mulher é tratada como 

um “pedaço de carne”, “carne” já é uma referência a um alimento, enquanto o animal assassinado e 

retalhado é o referente ausente. Baseada nessa ideia, Adams critica algumas correntes do feminismo 

que, ao usar de comparações entre o corpo da mulher e do animal, estariam reproduzindo um mesmo 

sistema, patriarcal e carnívoro, que oprime mulheres e animais. Da mesma forma, a autora critica algumas 

correntes da luta de proteção aos animais, que faz uso de imagens de um corpo de mulher agredido 

para fazer apelo aos direitos dos animais. Assim, ao usarem signifi cantes encobridores da violência 

sofrida pelo animal, a própria luta – seja ela feminista ou animalista - pode pactuar com um sistema de 

opressão que, segundo Adams, vincula o carnivorismo à dominância masculina, que oprime e submete, 

de maneira semelhante, mulheres e animais. 

Há, portanto, uma centralização da linguagem não apenas no homem, enquanto ser do sexo 

masculino, mas também no humano, enquanto espécie (Adams, 2012, p. 108). Diversas manobras da 

linguagem tendem a encobrir, generalizar e naturalizar uma relação de violência com os dois outros 

desses acima: as mulheres e os animais. Retomando o uso estratégico do termo, podemos dizer então 

que a linguagem é referida e referente ao homem, enquanto humano e enquanto macho. Nesse sentido, 

diversos pensadores tentaram, ao longo da história, compreender a fronteira entre o animal e o humano, 

localizando-a, por vezes, na aptidão à linguagem e à cultura (De Fontenay, 1998; Maciel, 2016). 

Pela parte da psicanálise, podemos nos voltar para o pensamento de Jacques Lacan, que atesta 

em seu Seminário 10 – A Angústia, que para os animais também está colocada a dimensão do Outro. Ou 

seja, percebemos nos animais uma forma de linguagem, de endereçamento e regulação. O animal, como 

o humano, deixa rastros e opera com eles. Mas é aqui que Lacan aponta o limite de espécies: “quando 

um traço é feito para ser tomado por um falso traço, sabemos que há aí um sujeito falante, sabemos 

que há aí um sujeito como causa.” (Lacan, 2005, p. 75). Segundo essa perspectiva, o animal é privado 

não de linguagem, mas do direito e do poder de resposta, no que esta difere da reação (Derrida, 2002). 

Quanto a isso, Jacques Derrida diz que os homens seriam, em princípio, “esses viventes que se deram a 

palavra para falar de uma só voz do animal e para designar nele o único que teria fi cado sem resposta, 

sem palavra para responder”. (Derrida, 2002, p. 62).

CONDIÇÃO DE BICHOS: CORPO ANIMAL

Tendo como postulado a ideia de que há no pensamento moderno um recalque do animal, 

propomos aqui que no romance o remorso de baltazar serapião, de Valter Hugo Mãe, o autor inverte tal 

ausência: trata-se da mulher como referente ausente, sob a representação do animal, “abaixo de mugidos 

e atitude da nossa vaca, a sarga, como lhe chamávamos” (Mãe, 2010, p. 11), em um contexto em que 

os humanos não são tão humanos assim. O próprio personagem que narra a história, seu porta-voz, 
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bem como sua família, é marcado por certa animalidade. Os sargas, nomeados à partir da vaca, tem 

uma “condição de bichos” (p. 82), como podemos perceber no seguinte trecho, em que a animalidade 

é relacionada com o pecado: “batíamos os cascos em grandes trabalhos e estávamos preparados, sem 

saber, para desgraças absolutas ao tamanho de bichos desumanos. tamanho de gado, aparentados de 

nossa vaca, reunidos em família como pecadores de uma mesma praga”. (p. 11). 

A qualidade de animal relacionada a uma espécie de punição se repete algumas páginas depois:

e ela prostrou-se no chão e nós saímos para o nosso lado, aninhados todos um tempo depois, 

meu pai, minha mãe, o aldegundes, eu e a ermesinda, metidos para o chão amuados como tristes 

estafermos, a juntarmos as mãos aos pés, sentindo-lhes a rudeza como cascos, feitos gado a 

que sempre cheiráramos.  (Mãe, 2010, p. 49).

À partir desses dois trechos, podemos perceber que a vinculação – ou condenação – da família 

sarga à animalidade se dá não só pela nomeação, por uma sanção que vem do Outro e incide também 

sobre o corpo dos sargas. Ao longo da narrativa, é sempre pela imagem da dureza dos cascos e dos cornos 

que crescem em sua cabeça que baltazar nos remete à opressão animal à qual estão submetidos – há 

um incômodo com o olhar e com a voz do Outro que reconhece, em seu corpo, o animal. É por serem 

um pouco bichos, bestas, que estão preparados para qualquer desgraça que possa lhes ser acometida: 

e o meu pai viu-a e disse, eis o teu corno meu fi lho, se não o tivesses feito o povo esqueceria, 

assim vais ter os cornos à mostra a vida toda. Não percebera, e falava a experiência, e se calhar 

dizia-me que devia tê-la matado para a enterrar como cornadura inteira, longe das vistas da 

gente”. (Mãe, 2010, p. 54). 

Assim, a cada vez que baltazar descreve os cascos rudes, o crescimento dos cornos, o fedor de 

seu corpo e consequências das maldições da bruxa sobre si, sua imagem parece se alterar, ele se trans-

forma em cada vez mais bicho, selvagem, bruto, condenado. Como se de cada acontecimento derivasse 

uma mutação sobre seu corpo, passivo ao que lhe sucede.

Nesse ponto, remetemo-nos de novo às formulações psicanalíticas sobre o animal. Segundo Paul-

-Laurent Assoun, a psicanálise veria a animalidade como o substrato da corporeidade à partir da expe-

riência do inconsciente. O animal seria o ser que angustia nas circunstâncias em que se (re)pousa para 

ele a conservação de sua vida. Dessa forma, o animal seria a exposição à angústia. Estar na animalidade 

é estar suscetível, apto e pronto a se angustiar, uma vez que o animal representa, para a psicanálise, 

uma realidade corporal que resiste à ordem da linguagem. (Assoun, 2004, pp. 269-273).

Lacan, ao continuar as formulações sobre os vestígios do animal, diferenciando-o do humano, 

que é capaz de enganar, postula: “a angústia é realmente a única coisa de que não podemos duvidar 

quando a encontramos no animal. Encontramos ali, sob uma forma externalizada, o caráter que a angustia 

comporta, como já assinalei, de ser o que não engana” (Lacan, 2005, p. 131).

Se a princípio a referência à condição de bichos dos sargas pode parecer uma referência a um 

caráter selvagem ou indomado, agressivo de baltazar, há que se recusar essa ideia. Podemos, com o 

aporte teórico aqui colocado, entender a descrição do corpo animal de baltazar como essa superfície 

de impressão da angústia, um corpo cada vez mais ruidoso, fedorento, condenado e exposto às marcas 

da violência que incide sobre as outras, e da violência que sofre.
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CONDIÇÃO DE BICHOS: SER NOMEADO

De acordo com Derrida, “ao se encontrar privado de linguagem, perde-se o poder de nomear, de 

se nomear, na verdade de se responder em seu nome” (Derrida, 2002, p. 42). Ser nomeado sarga seria, 

portanto, a primeira posição de extrema passividade de baltazar e de todos da sua família, homens e 

mulheres. Posição de bichos, falados pelos outros, os humanos que tem voz:

era como falavam de nós, copulando com os bichos e já bichos para bater cascos terra fora, 

rejeitados de amizades e olhares de frente, só um nojo que se acentuava naquele momento de 

dor em que tanto nos faria sentido a proximidade dos outros, o amparo das palavras de conforto 

ou qualquer promessa de ajuda. (Mãe, 2010, p. 83).

Se voltarmos aqui à noção de Adams, de que a linguagem é humana e masculina, ou à ideia 

lacaniana de que o animal é aquele que é privado da resposta, podemos imaginar o porquê, talvez, de 

o título do livro se referir a baltazar como serapião e não como sarga: o remorso, enquanto resposta e 

não reação, não poderia surgir no baltazar animal. Ele surge no baltazar humano, que carece de palavra 

e amparo que venha do Outro.

Seguindo ainda Derrida, este indica, no Gênesis, a criação do homem à semelhança de deus para 

que “o homem sujeite, dome, domine, adestre ou domestique os animais nascidos antes dele, e assente 

sua autoridade sobre eles” (Derrida, 2002, p. 37).  Há, no livro de Valter Hugo Mãe, o mesmo pressuposto 

sobre a existência das mulheres, condicionadas à dominação pelo homem. Se os homens da família sarga 

são tratados por seus senhores como bichos a serem assujeitados, eles repetem tal operação, de forma 

singular, com as mulheres da história, educadas “à maneira da minha fantasia, como devia ser” (Mãe, 

2010, p. 22). As mulheres do livro são, como os animais, domadas e domesticadas.

CONDIÇÃO DE FÊMEA: A MULHER COMO REFERENTE AUSENTE

Por essas questões, a mulher parece estar, nesse romance, equiparada aos bichos – notadamente 

à vaca: “olhava para nossa casa e minha mãe parando perto da sarga, a velha vaca. eu via-as como as 

duas estranhas e loucas mulheres do meu pai.” (Mãe, 2010, p. 18). Baltazar prossegue, ao falar de sua 

mãe: “eu acho que ela se escudava como vítima de quando em vez para que nos apiedássemos da sua 

condição de fêmea”. (Mãe, 2010, p. 48).

Ao mesmo tempo, essas posições não coincidem. Baltazar demonstra uma possibilidade de afeto 

em relação à vaca que quase nunca se delineia em relação às mulheres do livro. Sobre a vaca, baltazar 

diz: “adorávamos a sarga, mesmo nas noites de tempestade quando se amedrontava e nos obrigava a 

acordar” (Mãe, 2010, p. 12), e ainda: “eu rezava por ela e tinha medo profundo da sua solidão, talvez 

ela olhando em volta sem saber que bicho a poderia estar a querer” (p. 185). Enquanto, sobre sua mãe 

ele diz: “mulher pior do que as outras, incapaz de estabilizar por completo as suas falhas, tão naturais.” 

(p. 25). Desse modo, parece haver, no livro, um recalcamento da mulher como alteridade insuportável, 

de forma que ela, por vezes, é substituída pela imagem da vaca ou qualquer outro animal: “a diaba era 
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só bicho e instinto, como coisa que veio do mato para se amigar da vida das pessoas. era assim como 

um animal selvagem com muita vontade de ser doméstico”. (p. 57). Benedito Nunes (2011) aponta 

esse mecanismo de substituição como algo que se dá de forma geral em nossa cultura. Para o autor, o 

animal é, ao mesmo tempo, a maior alteridade do homem e, também, uma das formas primordiais de 

simbolização do próprio homem.

Desse modo, quando a mulher se torna uma identifi cação impossível para o homem, a mais 

próxima é encontrada naquele que Nunes localiza como o grande Outro (Nunes, 2011, p. 14) e Elisabeth 

de Fontenay localiza como o mais frágil, “o mais outro dos outros” (1998, p. 58): o animal. 

Assim, percebemos o que foi apontado no início desse texto: se por vezes os animais estão 

ausentes em diversas metáforas de opressão, substituídos por eufemismos ou outras formas de simboli-

zação, no livro de Mãe é a mulher que por vezes está omitida sob a imagem da vaca ou de outro bicho.

Tal operação nos parece ainda mais interessante se considerarmos o caráter demoníaco da 

animalidade durante a idade média cristã e seus resquícios ainda hoje. Maria Esther Maciel lembra da 

parte animal do humano “instituída como o lugar de todos os perigos, ou seja, deslocada para fora do 

humano, ela foi confi nada ao território do mal, da violência, da luxúria e da loucura, sob a designação 

de bestialidade”. (Maciel, 2016, pp. 16-17). Em exata substituição, baltazar declara: a voz das mulheres, 

perigosa e burra, é igual à maldade dos homens (Mãe, 2010, p. 157). A mulher, no livro, estaria ainda 

mais próxima do animal por representar “o irascível dos sentimentos e a bruteza dos instintos. O animal 

habitava o homem e dentro dele rugia, porém como algo que lhe era estranho” (Nunes, 2011, p. 13). Esse 

estranho desconhecido, que podemos vislumbrar como um reconhecimento de si em uma posição passiva, 

é colado na imagem da mulher – vista como passiva por excelência –, o que depois se desdobra no livro 

com a personagem da bruxa, estranha, louca, má. Assim, o segundo corpo passivo por excelência, o do 

animal, se torna a única identifi cação possível com algo a ser subjugado. É pela ideia do animal como 

primitivo ou instintual, características que são imputadas também às mulheres, que é possível se iden-

tifi car enquanto bicho, enquanto fi lhos da sarga, a vaca. Afi nal, a mãe de baltazar não tem nem nome. 

Se pelo lado de todos da família sarga podemos entender a animalidade pela via da opressão e 

da passividade, podemos pensar que tanto a mulher quanto a vaca, no romance, são duplamente bicho: 

são fêmeas. Pois, do lado da mulher, para além da condição de bichos à qual todos sargas estavam 

condenados, há a subjugação da condição de fêmea; da parte da vaca, para além da subjugação de ser 

um animal para o homem, há também a subjugação de fêmea, que como a mulher humana, é estuprada.

CONCLUSÃO

Assim, percorrendo o remorso de baltazar serapião e deparando-nos com a animalidade de seu 

personagem principal, buscamos encontrar onde ele mesmo se descreve como mais humano. E é na 

tentativa de explicar o amor que sente por sua mãe morta que baltazar se diz menos bicho:

ninguém me quis melhor ou me perdoou os cascos no chão, o compromisso maligno de nossa 

condição de bichos, porque me queixei e padeci como homem e quanto tinha de bicho me deixou 

no momento em que expliquei que amor é esse que se tem por uma mãe. (Mãe, 2010, p. 82).
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Podemos, à partir dessa cena, considerar que, para o personagem, a humanidade estaria ligada 

à tentativa de captura do afeto pela linguagem. É dizendo de um afeto insistentemente recalcado que 

baltazar vira gente. Vira gente enquanto seus cascos continuam a bater no chão, à vista dos olhares 

dos outros. Condenado, apesar das palavras, à condição de bicho.

Tal trecho nos remete a outra obra de Valter Hugo Mãe. O livro a desumanização é narrado pela 

protagonista, uma garota pré adolescente islandesa que conta sua história – ou seja, bem diferente de 

baltazar, cascos duros em terras áridas. A despeito dessa gritante diferença, a voz do autor ressoa de 

forma parecida na paisagem islandesa, ao dizer da humanidade:

O inferno não são os outros, pequena Halla. Eles são o paraíso, porque um homem sozinho é 

apenas um animal. A humanidade começa nos que te rodeiam, e não exatamente em ti. Ser-te 

pessoa implica a tua mãe, as nossas pessoas, um desconhecido ou a sua expectativa. Sem 

ninguém no presente nem no futuro, o indivíduo pensa tão sem razão quanto pensam os peixes. 

(Mãe, 2014, p. 15).

Percebemos aqui que parece haver uma mesma noção de humanidade em ambas as obras de Valter 

Hugo Mãe – o humano, sob a voz dos personagens, é compreendido como aquele que precisa de outras 

pessoas, tal qual baltazar no enterro de sua mãe. Mas, se n’A desumanização o homem é animal quando 

está sozinho, pudemos ver que em o remorso de baltazar serapião há uma construção mais complexa 

do que é o animal ou um homem bestifi cado. 

Se, de acordo com as correntes da psicanálise abordadas nesse trabalho, é através da angústia 

que o humano participa da animalidade (Assoun, 2004, p. 273; Lacan, 2002, p. 131), podemos dizer 

que, no romance de Valter Hugo Mãe, para balta zar serapião, é a partir do animal que a mulher parti-

cipa de alguma possibilidade de humanidade. A angústia das mulheres deixa seus vestígios por todas 

as páginas deste livro.
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RESUMO

A autora propõe uma análise da obra de Valter Hugo Mãe, o remorso de baltazar serapião, 

a partir de textos psicanalíticos e antropológicos, visando escancarar o silenciamento imposto 

às mulheres, suas motivações e consequências na sociedade contemporânea. A obra do escritor 

português, tomada como instrumento de análise que se aproxima de relatos antropológicos e 

etnográfi cos, se apresenta como campo especialmente rico para o desenvolvimento das refl e-

xões acerca da repressão das mulheres e seus efeitos nas relações entre gêneros. Ao descartar 

explicações naturalistas para a repressão e violência em relação às mulheres, faz-se necessário 

que outras alternativas para a compreensão deste cenário sejam apresentadas. Interpretações 

destes fenômenos que consideram seu caráter defensivo e contingencial parecem atender à 

exigência de investigação psicanalítica, possibilitando a abertura para novas respostas tradutivas.

Palavras-chave: silenciamento; remorso; inveja; gênero.
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a voz das mulheres estava sob a terra, vinha de caldeiras fundas onde só o diabo e 
gente a arder tinham destino. a voz das mulheres, perigosa e burra, estava abaixo 

de mugido e atitude da nossa vaca, a sarga, como lhe chamávamos. 

(Mãe, 2006, O remorso de baltazar serapião, p. 11).

A célebre superioridade masculina, que encontra justifi cativas para sua existência nos mais 

diversos campos, desde a moral religiosa até as elaborações supostamente científi cas de alguns ramos 

da biologia, parece suspeita diante de algumas contribuições da psicanálise para a compreensão do 

funcionamento do psiquismo. Freud, ao propor a noção de inconsciente e pulsão, descentrou o sujeito 

de sua pretensa natureza inata, fazendo-nos questionar as proposições que assim descrevem alguns 

comportamentos humanos. Dessa forma, compreendemos que o que se encontra em jogo quando deter-

minado padrão comportamental humano se impõe, longe de justifi car-se enquanto uma soberania 

evolutiva, parece ser a capacidade desse padrão de fazer uma barreira, oferecer uma defesa contra os 

ataques internos da pulsão. 

Ribeiro (1985), em seu artigo “A inveja do útero”, trata da necessidade humana pelo heroísmo, 

que, apesar de seu suposto caráter universal, parece se apresentar mais veementemente nos homens 

que nas mulheres, sendo que estes monopolizam as vias de acesso ao próprio heroísmo, mantendo assim 

a supremacia masculina. O autor se propõe a analisar a infl uência exercida pelas diferenças sexuais na 

busca de superação da morte, a missão mais heroica da humanidade, dando especial destaque à capaci-

dade reprodutiva da mulher, invertendo a teoria freudiana da inveja do pênis para discutir a existência 

do que se poderia denominar a inveja do útero. Para tal, parte de exposições acerca de teorias psico-

lógicas e religiosas das origens de nossa civilização, desvelando, tanto no cristianismo como na psica-

nálise, o esforço masculino por “construir sua imagem como aquele que detém a capacidade de povoar 

o mundo e preservar a vida” (p. 136).

Horney (1932/1991b), de maneira semelhante, discorre em “Medo da mulher” sobre as possí-

veis origens psíquicas deste comportamento social que parece repetir-se com frequência e, ao mesmo 

tempo, necessitar de contínuas ratifi cações. A autora inicia o artigo com exemplos literários em que 

se evidenciam um desejo avassalador pelas mulheres e um medo terrível da destruição. Ela coloca: 

“Os homens jamais se cansam de cunhar expressões para a violenta força com que se sentem atraídos 

pelas mulheres e, paralelamente a este desejo, o medo de que por seu intermédio possam morrer ou ser 

destruídos” (Horney, 1932/1991b, p. 132)

Difi cilmente encontraríamos descrição melhor para o conteúdo da obra de Valter Hugo Mãe (2010), 

o remorso de baltazar serapião, do que um romance que trata justamente dessa “violenta força” (Horney, 

1932/1991b, p. 132) e medo que os homens sentem em relação às mulheres. O livro desvela, desde o 

título, capa e durante toda sua extensão, de forma assustadoramente realista e poética, a tragicidade 

presente na constituição de determinadas masculinidades, principalmente, no que diz respeito às rela-

ções estabelecidas com um feminino ideal. 
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Comparadas com animais e plantas, as mulheres na obra do escritor português são constantemente 

e quase unicamente, defi nidas a partir de suas dimensões biológicas, naturalizadas, causando, ao mesmo 

tempo, horror e curiosidade diante de seus mistérios. Condenadas ao silêncio pelo medo que provocavam 

aos homens, impossível se faz sequer que sejam ouvidas.

a minha mãe deixava de falar comigo e com o aldegundes, porque lhe saíam coisas de mulher 

boca fora, e barafustar, como fazia, era encher os ouvidos dos homens com ignorâncias perigosas. 

uma mulher é ser de pouca fala, como se quer, parideira e calada, explicava o meu pai, ajeitada 

nos atributos, procriadora, cuidadosa com as crianças e calada para não estragar os fi lhos com 

os seus erros. (Mãe, 2010, p. 17)

A obra do escritor português, tratada como material antropológico e etnográfi co descreve como 

as mulheres são brutalmente massacradas, em diversos sentidos, pelos homens, que, por sua vez, são 

levados por essas atitudes a destinos quase igualmente trágicos. De acordo com DaMatta (1997b), as 

obras literárias se confi guram como material privilegiado para fazer-se uma análise antropológica e 

sociológica de fatos ou contextos sociais específi cos. Partindo da concepção de que o autor de uma obra 

encontra-se em um campo de tensões entre os aspectos internos e externos envolvidos na produção 

literária, podemos pensar que seu trabalho expressa uma visão particular de uma totalidade complexa 

da estrutura social, aproximando-se, portanto, de uma etnografi a (DaMatta, 1997a). Aparentemente, a 

atribuição de proximidade das mulheres a mistérios da natureza é algo recorrente na humanidade, desde 

os seus primórdios. Freud (1913/2006) em Totem e Tabu apresenta observações de antropólogos que 

demonstram a crença dos primitivos nessa proximidade, sendo as mulheres tomadas como representantes 

da satisfação total, o que explicaria, dessa forma, a repressão a elas imputada. 

Nessa aproximação entre a obra literária, a estrutura social e a escuta clínica, verifi ca-se que 

as personagens femininas do livro de valter hugo mãe: a mãe de baltazar, ermesinda, brunilde, teresa 

diaba, dona catarina e a bruxa gertrudes, explicitam alguns lugares ocupados pelas mulheres em nossa 

sociedade que podem ser analisados criticamente no que tange, principalmente, sua relação e efeitos 

provocados nos e pelos homens. 

Para fazer uma breve explicitação dos lugares aos quais as mulheres do livro de mãe são desig-

nadas, podemos perceber que ermesinda e a mãe de baltazar parecem aproximar-se em seu lugar e 

destino, sendo mulheres que cumprem com todos os requisitos necessários ao papel que ocupam como 

mãe e esposa – obedientes, silenciosas, aptas para os serviços que lhes são designados bem como para 

ocuparem o papel de reprodutoras - e mesmo assim são brutalmente punidas pelos maridos, que não 

conseguem lidar com o ciúme que sentem; brunilde, a irmã que desde muito nova é levada à casa dos 

senhores, para servi-los, especialmente sexualmente, sendo assim deslocada dos serviços mais pesados, 

serve como ponte entre a fantasia de baltazar e os acontecimentos da casa dos senhores, e, em parte, 

como também uma ponte, precária, para o mundo feminino; teresa diaba, louca por ter se abandonado 

aos prazeres carnais com os homens, é colocada abaixo dos animais, provocando horror, ao mesmo tempo 

em que suscita desejo; dona catarina, mulher poderosa, devido ao lugar social que ocupa, traiçoeira 

e vingativa, tida como burra e perigosa por seus caprichos; e a bruxa, gertrudes, que, por ter poder e 
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se recusar a submeter-se aos homens, é temida, queimada em praça pública e abandonada por todos, 

respondendo com vingança e maldições. Aparentemente esta seria a única forma, apresentada no livro, 

para que uma mulher pudesse ser ouvida, e mesmo assim precariamente: através de maldições. O que 

notamos é a imensa difi culdade sentida pelos homens em reconhecer nas mulheres sujeitos desejantes. 

Percebe-se que essas personagens são repetidamente violentadas na obra de maneira brutal: foram 

queimadas, espancadas, tomadas como objetos sexuais, mutiladas e mortas. O efeito de silenciamento 

que o livro provoca no/a leitor/a é algo interessante de ser notado. Aparentemente, da mesma maneira 

com que as mulheres são forçosamente caladas na obra, também a ausência de palavra se transmite na 

experiência de leitura do livro. Podemos supor que, no contato com experiências de violência tamanha, 

advindas de um lugar de poder fálico – ressaltamos que este poder não é dado naturalmente, mas fruto 

de contingências que reforçam tal situação -, as experiências infantis de passividade originárias são 

reativadas. Ressuscita-se não só nas personagens, mas também no leitor a situação fundamental, onde 

não havia palavra para simbolizar a intromissão violenta da pulsão no corpo. 

A vaca, nomeada sarga –nome pelo qual a família serapião é designada - é mais próxima a 

baltazar, aldegundes e seu pai do que qualquer mulher da família. Mãe, amante, companheira e salva-

dora ela não serve para nenhuma outra atividade que não as relativas ao afeto. Sendo a única fêmea 

que consegue ser acolhida e compreendida em suas necessidades. 

Observamos que as relações estabelecidas entre os personagens da obra literária são perme-

adas das ambivalências típicas dos relacionamentos intersubjetivos. Em um vai e vem entre o amor e 

o ódio, os homens parecem presos às suas concepções sobre a mulher, o feminino e o medo de serem 

contaminados por ele, respondendo a esta angústia com violência proporcional ao medo que sentem.

No artigo de Horney (1932/1991b) citado previamente, a autora denuncia recalques nas elabora-

ções freudianas que dizem respeito à constituição da sexualidade infantil e suas teorias, principalmente 

no que diz respeito às diferenças de gênero e à interferência do falocentrismo na teorização freudiana. 

Um exemplo desta interferência pode ser demonstrado em Totem e Tabu (1913/2006 ), onde Freud, ao 

não explicitar a atribuição de culpa às mulheres no contexto primitivo, legitima a atitude de repressão 

em relação às mesmas, originada a partir do terror que a situação originária de dependência materna 

desperta no sujeito. Este movimento na teoria psicanalítica parece se repetir em relação à teoria da 

feminilidade, na medida em que Freud aceita as teorias infantis para descrever as mulheres, como Horney 

demonstra em “A fuga da feminilidade” (1926/1991a), denunciando a hipostasia da concepção fálica da 

existência de dois tipos de seres, os possuidores do pênis e os castrados. Horney, no entanto, corajosa-

mente questiona a validade de tais elaborações, compreendendo sua dimensão defensiva e propõe que: 

O homem luta para se livrar do medo das mulheres, materializando-o. “Não é que eu a tema”, diz; 

“ela é má, capaz de qualquer crime, uma ave de rapina, um vampiro, uma bruxa, insaciável em 

seus desejos. É a própria personifi cação do sinistro.” (Horney, 1932/1991b, p. 133)

Poderíamos aplicar a proposição da qual parte a autora para a leitura da obra literária em questão. 

Logo, uma das interpretações possíveis às atitudes dos homens da obra de mãe, seria através desta via. 

A projeção de seus medos faz com que ajam no mundo de acordo com o que percebem internamente, os 
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ataques de angústia sentidos levam a tentativas, frustradas como demonstra a obra, de apaziguamento, 

silenciamento da alteridade. De maneira semelhante, para a autora, a glorifi cação das mulheres poderia 

cumprir o mesmo papel de defesa contra esta angústia avassaladora. O que observamos na relação que 

baltazar estabelece com ermesinda, na qual por amá-la e glorifi ca-la, a destrói, não sendo capaz de 

suportar os desejos mortíferos que ela desperta nele, repetindo a mesma história do pai. 

Ainda discordando da teoria da feminilidade de Freud, Horney (1932/1991b) suspeita que haja 

outros fatores, mais primordiais, para a aversão às mulheres do que a ausência de pênis nas mesmas. 

A negação da vagina e o desejo de fugir da mesma desvelariam, segundo a autora, uma forte angústia 

que teria sua origem na desproporção entre o pequeno pênis do menino e o órgão da mãe, o que lhe 

feriria narcisicamente. Mas, mais importante que esta ferida narcísica, seria o fato de que, sendo a mãe 

a primeira cuidadora do menino, ou seja, uma mulher, a primeira que proíbe algumas de suas ativi-

dades pulsionais, haveria mais um motivo para o sentimento de ira presente nos homens em relação 

às mulheres, tão bem retratado no romance de valter hugo mãe, sendo somente através do processo 

secundário que esta frustração se converteria em medo de castração. Desta forma, o medo da castração, 

seria, segundo Horney (1932/1991b), também uma reação egoica ao desejo de ser mulher, por parte dos 

meninos, e não um conteúdo de fantasias primárias. A autora ainda aponta que a junção dos impulsos 

fálicos de penetração com a ira por essa frustração, resulta na assunção da posição sádica, ressaltando 

que não há motivos para atribuir-se naturalmente o sadismo a estes impulsos fálicos, nem o maso-

quismo à constituição feminina. 

Ribeiro (1985) vai um pouco além em suas elaborações, propondo que: 

Se compartilharmos com Becker, a ideia de que o projeto edipiano signifi ca uma luta da criança 

para inverter uma situação de dependência para uma de controle, lembrando que é na fi gura da 

mãe que ela encontra um referencial para perceber sua dependência, poderemos concluir que é 

também baseada na fi gura da mãe que ela idealiza para si uma posição de controle. Assim sendo, 

talvez fosse mais apropriada a afi rmação de que no projeto edipiano a criança busca superar a 

morte tornando-se a “mãe de si mesma” em lugar de “pai de si mesma” como fi rma Brown. No 

fato de ter sido alojada no ventre da mãe e dela ter sugado seu alimento é que a criança iden-

tifi ca sua posição de dependência e é na fantasia de albergar a si mesma no próprio ventre e de 

se alimentar no próprio seio que a criança vislumbra sua independência e poder. (p. 131-132)

A situação de dependência originária provoca, portanto, forte angústia devido à passividade 

nela presente. Ressaltamos, no entanto, que tampouco as mulheres são capazes de realizar a fantasia de 

tornarem-se mães de si mesmas, porém, talvez por serem-lhes fornecidos caminhos mais facilitados de 

identifi cação com a mãe, apresentam, de maneira geral, alternativas menos violentas para traduzir estes 

desejos de controle. Poderíamos supor, por outro lado, que a tentativa de inversão dessa condição forço-

samente empreendida pelos homens é o que se apresenta de forma tão violenta na obra de valter hugo 

mãe. Diante da descoberta da impossibilidade de ocupar o papel da mãe, o menino procura identifi car-

-se com o pai, negando a grande decepção de não serem capazes de gerar e amamentar (Ribeiro, 1985). 
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Ao reprimir, ao procurar controlar socialmente as mulheres, ao rotulá-las de “seres inferiores”, 

“sexo frágil” ou “masoquistas”: enfi m, ao construir uma cultura patriarcal, os homens expressam 

da maneira mais escandalosa possível o que poderíamos denominar de sua “inveja do útero”. 

(Ribeiro, 1985, p. 134).

Consideramos, então, que a constante tentativa de silenciamento das mulheres, que na obra de 

valter hugo mãe toma proporções trágicas e que geram profundo mal-estar, é, na verdade, a tentativa 

de silenciar o desejo de tonar-se mulher, na medida em que atribui-se ao ser mulher a possibilidade de 

gerar uma vida que se coloca como extensão de sua própria. A inveja transforma-se, assim, em sadismo, 

que destrói tudo aquilo que o ego frágil não consegue traduzir de outra forma. O remorso de baltazar 

nos parece advir de uma pequena desconfi ança em relação à brutalidade de suas atitudes, mas que só 

consegue ser traduzido como remorso por sua bondade:

sim, poderia sentir remorso pela competência tão apurada usada na educação da minha mulher. 

por essa sensatez de não deixar que se perdesse sem retorno. poderia sentir remorso por essa 

bondade de, a cada momento, a ir buscar à razão, a fazer ver as coisas mais corretas da criação, 

para a ajudar a encontrar o seu lugar mais humano. poderia sentir remorso naquele instante, 

perante a minha ermesinda tão diferente, que muito mais descansada estaria do corpo se eu me 

houvesse desleixado nos bons trabalhos de ser seu marido. aceitei o seu silêncio e compreendi 

que seria melhor assim. dizia o meu pai, a voz das mulheres só sabe ignorâncias e erros, cada 

coisa de que se lembrem nem vale a pena que a digam. mais completas estariam, de verdade, se 

deus as trouxesse ao mundo mudas. só para entenderem o que fazer na’ preparação da comida 

e debaixo de um homem e nada mais. (Mãe, 2010, p. 190).

Pensamos, como Ribeiro (1985) que apenas sendo capazes de reconhecer e suportar sua limitação 

em termos de capacidade procriadora, os homens estariam libertos, ao menos em parte, dessa angústia, 

podendo tornar-se férteis em outros sentidos. O que nos leva a propor que no lugar do silenciamento, 

a aceitação da voz da alteridade interna, no lugar do remorso, o contentamento em companhia.
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RESUMO

  Este trabalho tem como objetivo esclarecer as proposições sobre o papel formador do homem 

para a identidade sexual da mulher no livro   Sexualité de la femme (1949/1967), teremos como leituras 

auxiliares os textos freudianos sobre a sexualidade feminina (Freud, 1931, 1933) e Os três ensaios (1905) 

e também a teoria laplancheana da sedução generalizada (1992).   O método utilizado será exame textual, 

afi m de, comentar a maneira com que a autora caracteriza seu postulado. Por meio desse estudo foi 

possível alcançar certos resultados como esquadrinhar as principais premissas sobre os papéis do pai, 

do irmão e do defl orador para a sexualidade e identidade da mulher. Desta maneira, fomos levados a 

certas conclusões afi rmando que as construções psicanalíticas bonapartistas de identidade da mulher 

apresentam de um lado, uma certa dose de ortodoxia freudiana, mas de um outro, uma originalidade 

que verifi camos na sua equação da sedução.  

Palavras-chave: homem, identidade, mulher, Marie Bonaparte.
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Os trabalhos sobre a sexualidade da mulher realizados pela psicanalista e escritora francesa Marie 

Bonaparte (1882-1962) muito contribui para o estudo da frigidez feminina, assunto tabu em sua época. 

Desta maneira, pretendemos realizar um rápido percurso sobre seus trabalhos em torno da sexualidade 

feminina para em seguida nos atermos e discutirmos um ponto crucial apresentado pela Princesa Marie 

na segunda parte de sua obra mais célebre sobre o tema: Sexualité de la femme, onde a autora defende 

a idéia de que o homem, nas fi guras do pai, do irmão e do defl orador desempenha papel importante, 

na expressão da autora, “formador” para a identidade sexual da mulher.  

Para iniciar cabe apontar que as teses bonapartistas infl uenciaram o pai da psicanálise, onde 

verifi camos num importante trecho da Conferência XXXIII Feminilidade a seguinte proposição:

A frigidez sexual das mulheres, cuja freqüência parece confi rmar esse descaso, é um fenômeno 

ainda insufi cientemente compreendido. Às vezes, é psicogênico e, nesse caso, acessível à infl u-

ência; em outros casos, porém sugere a hipótese de ser constitucionalmente determinada e, até 

mesmo, de existir um fator anatômico coadjuvante. (Freud, 1933, p. 131).

Essa passagem do texto freudiano retrata bem, mesmo de maneira resumida, os principais 

pontos de vista de Marie Bonaparte sobre a frigidez feminina. Tema que será investigado pela autora 

durante toda sua vida. 

Podemos dividir a obra de Marie Bonaparte em quatro grandes eixos de produção:

• produções literárias, onde se agrupam suas obras literárias como inúmeros romances e novelas, 

para citar alguns deles temos: Le printemps sur mon jardin (1924), e Les glauques aventures 

de Flyda des mers (1950).

• produções de estudos sociológicos, encontramos duas obras importantes, Guerres militaires 

et guerres sociales (1920) e Mythes de guerre (1950).

• produções de escritos psicanalíticos propriamente ditos. Nesse eixo encontramos os três 

volumes sobre Edgar Poe intitulado Edgar Poe, sa vie, son oeuvre: étude analytique (1933); 

Introduction à la théorie des instincts (1934), Sexualité de la femme (1951); Psychanalyse et 

anthropologie (1952a); Psychanalyse et biologie (1952b); L´Identifi cation d´une fi lle à sa mère 

morte. (1928); Passivité, masochisme et féminité (1935); L´Inconscient et le Temps (1952); 

De l´essentielle ambivalence d´Éros (1948), Chronos, Éros, Thanatos (1952), dentre outros.

• produções de arquivos, os arquivos de Marie Bonaparte são formados por documentos diversos 

e pelas intensas correspondências trocadas com inúmeros artistas e cientistas de sua época e 

estão depositados em várias instituições importantes como a Biblioteca Nacional da França, 

Biblioteca do Congresso de Washington, Harry Ransom Center d’Austin, Instituto Pasteur, 
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Instituto Curie, Biblioteca de Documentação Internacional Contemporânea e ainda aqueles 

conservados na casa da família em Saint-Cloud.

Como podemos vislumbrar a obra de Marie Bonaparte é bastante ampla e sem sombra de dúvida 

bastante rica e complexa, tanto nos seus aspectos teóricos quanto metodológicos e de estilo, e nesse 

pequeno artigo não temos a pretensão de esgotar as análises do ponto que destacamos.

Antes de passarmos adiante cabe lembrar ao leitor que “Ela jamais renunciou em biologisar a 

psicanálise.” (Lebovici, 1983, p. 1081, tradução minha)1, isso implica em dizer que Marie Bona-

parte não adere ao “giro lingüístico” das décadas de 1950 e 1960, movimento que contaminou 

o campo das ciências humanas e sociais com a adoção da fala e da linguagem enquanto para-

digma para se pensar e estudar os fenômenos sociais. Naquela época, a psicanálise francesa 

estava infl uenciada e dividida por várias cisões e algumas delas se referem a adoção ou não 

desse “giro lingüístico”. Cabe lembrar que Jacques Lacan, arqui-rival de Marie Bonaparte, foi 

o nome do psicanalista que mais trabalhou por aproximar a psicanálise da fala e da linguagem 

via estruturalismo e os estudos da lingüística, iniciativa que se inaugurou com o lançando a 

obra dos Escritos (1966/1998) que marca essa decisão, e nessa esteira se encontra também 

Jean Laplanche.  Outro aspecto que merece nossa atenção é que Marie Bonaparte ao não aderir 

o “giro lingüístico”, ela optar por aproxima-se da biologia e o caráter científi co que ela dá a 

seu trabalho é testemunhado pelas inúmeras referências constantes a paleobiologia da célula. 

Observamos nos seus textos uma mistura excessiva de explicações fi logenéticas e biológicas 

com a psicanálise, sendo a célula o modelo do psiquismo humano. Contudo, essa mistura de 

psicanálise e biologia gera aquilo que cunhamos por “bio-psicanálise”. Sendo assim, também 

acreditamos que a autora não envereda por um descaminho, tal como Laplanche (2006) nomeia 

de “desvio-biologizante”, porque além de ser uma escolha lúcida da autora, também não faz 

sentido dizer que uma “bio-psicanálise” se desviou por se aproximar da biologia, uma vez que 

esse é justamente o seu propósito. Para concluir essa pequena digressão, afi rmamos também 

que essa “bio-psicanálise” bonapattista trouxe e traz avanços para o campo da biologia como 

da psicanálise, o que será esclarecido logo a seguir.

Para atingir nossos propósitos nesse artigo, consideramos relevante passar em revista 

os principais trabalhos de Marie Bonaparte em torno da sexualidade da mulher. Vejamos: 

O primeiro trabalho de Marie Bonaparte sobre a sexualidade da mulher foi realizado em: 

abril de 1924, onde utilizando o pseudônimo A. E. Narjani publica na revista belga Bruxelles 

Medical um artigo intitulado: Considérations sur les causes anatomiques de la frigidité chez la 

femme. Nesse artigo a autora retrata uma pesquisa que realizou com 200 mulheres, tomadas 

aleatoriamente na população de Paris, e através de um exame ginecológico minucioso mediu 

a distância entre o clitóris e o orifício uretral e constatou uma variação de 1 a 4 cm, e, então, 

deduz que quanto maior a distância maior a probabilidade da mulher ser acometida de frigidez. 

1 Tradução pessoal do trecho original: «Elle n´aurait jamais renoncé à biologiser la psychanalyse» (Lebovici, 1983, p. 1081).
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O que signifi caria a frigidez por causa anatômica. E a solução estaria na cirurgia de aproxi-

mação, conhecida como operação Halban-Narjani. Cabe lembrar como a autora defi ne a frigidez: 

Chamamos por frigidez a insensibilidade da mulher ao coito normal. (Bonaparte, 1952, p. 

13, tradução minha)2. Ela aborda os tipos de frigidez na mulher, que podem ser de dois tipos: 

a frigidez total, causada por uma inibição de natureza histérica imposta ao longo da infância 

ou juventude por um meio moral educador. (Bonaparte, 1952, p. 15, tradução minha)3, e a 

frigidez parcial, que pode ser localizada no clitóris ou na vagina. Cabe discutir ainda que tanto a tese 

bonapartista sobre a causa da frigidez por fatores anatômicos, bem como a cirurgia de tratamento desse 

tipo de frigidez são usados por alguns críticos como sendo uma tese de natureza quase delirante, o que 

leva alguns a desprestigiarem suas idéias e toda sua obra, vejamos: 

Porém, em 1924, é pela via da cirurgia que ela julga encontrar uma solução para o problema da 

frigidez das mulheres. Nessa data, publica um artigo sob o pseudônimo Narjani. . . Hoje em dia 

esses experimentos fazem sorrir. . . Marie desloca para o real do corpo um imaginário tipicamente 

feminino. . . As teorias de Marie Bonaparte sobre a sexualidade feminina são a simples tradução 

de um vivido pessoal dramático. Daí a pobreza de sua obra em comparação com a importância 

de seu personagem. É provavelmente em virtude desse imbróglio, em que se acham misturados 

sexo, cirurgia e psicanálise, que a leitura dos textos de Marie Bonaparte remete a alguma coisa 

da ordem de um “horror” difi cilmente contornável. (Roudinesco, 2009, p. 146). 

A leitura desse trecho nos faz pensar sobre a agressividade espontânea da autora contra o 

pensamento de Marie Bonaparte. Para aqueles que desejam realizar uma pesquisa séria em torno da 

obra de Marie Bonaparte, nós não remendamos essa autora, porque, primeiro, a mesma diz realizar em 

seus textos uma caricatura de Marie Bonaparte, e em segundo, seus textos ao tratar da princesa Marie 

são extremamente rasos, demonstram quase nenhuma leitura real dos textos bonapartistas, e quando 

muito, reproduz as súmulas das obras bonapartistas já estabelecidas no trabalho biográfi co de Bertin 

(1993) sobre a princesa.   

Na contramão desse tipo de crítica ácida, este ano de 2016 um artigo publicado na revista 

Journal Experimental Zoology (Molecular and Developmental Evolution) intitulado The Evolutaionary 

Origin of Female de Mihaela Pavli  ev e Günter Wagner, ligados ao Departamento de Ecologia e Biologia 

Evolucionária da Universidade de Yale, e ao Instituto Perinatal de Ohio, publicam uma pesquisa sobre a 

origem evolucionário do orgasmo feminino, onde descrevem: a relação do orgasmo com o ciclo ovariano 

e a posição do clitóris quanto ao orifício uretal na evolução dos mamíferos, Os autores corroboram a 

pesquisa de Marie Bonaparte (1924) sobre a causa anatômica da frigidez feminina, o que fi ca muito 

claro na argumentação dos autores, vejamos: 

2 Texto original: On appelle frigidité l´insensibilité de la femme au coît normal (Bonaparte, 1952, p. 13).
3 Texto original: . . . une inhibition de nature hystérique, imposée, au cours de l´enfance et de la jeunesse, par le milieu moral 

éducateur (Bonaparte, 1952, p. 14).
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De fato, os dados recolhidos por Bonaparte (1924) e Landis (1940), e novamente analisadas por 

Wallen e Lloyd (2011), mostram que a distância entre o orifício uretral e clitóris está negati-

vamente correlacionada com a probabilidade de atingir orgasmo durante a relação sexual. Isto 

é indicativo da importância da posição do clitóris para o orgasmo feminino hum no. (Pavli  ev 

& Wagner, 2016, p. 7). 

Portanto, na contramão dos críticos que afi rmam que as teses bonapartistas em torno da sexua-

lidade feminina são “débeis”, o respectivo artigo mostra de maneira inequívoca a contribuição notábel 

de Marie Bonaparte para a ciência. 

Dando prosseguimento, o segundo trabalho bonapartista em torno da psicosexualidade das 

mulheres concentra-se sobre os estudos sobre a excisão ou clitoridectomia. Trata-se de um longo 

estudo que vai dos anos de 1929 a 1942. Seu mais célebre texto sobre essa questão se intitula: N  otes 

sur l´excision (1952). Nesse estudo ela relata vários casos clínicos de mulheres européias que sofrem de 

masturbação excessiva cujo tratamento fora feito pela excisão, mas que em muitos casos, esse procedi-

mento não alcança o objetivo almejado, ou seja, cessar a masturbação na mulher. Nesse estudo apoiada 

tanto na psicanálise como na antropologia, sobretudo nas pesquisas de Bronislaw Malinowski, ela aborda 

também as questões culturais da clitoridectomia realizado em mulheres na África Oriental. E constata que 

a sensibilidade erótica das mulheres não é totalmente afetada pela operação, e que não é mais obser-

vado casos de frigidez nas mulheres egípcias excisadas do que nas mulheres européias não excisadas. 

O terceiro trabalho se intitula Les deux frigidités de la femme (1933), a autora parte do texto 

de Freud em os Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905) para apontar que já nesse texto Freud 

indica a questão da insensibilidade mais ou menos das mulheres às excitações da região vaginal. E, 

então, traça a gênese do clitoridismo na mulher e os tipos de frigidez que são do tipo parcial ou total. 

Com relação às causas, ela retoma a tese da causa anatômica (distancia do clitóris do orifício uretral), e 

as causas psíquicas (aquelas provenientes de uma educação muito rígida e repressora a qual as mulheres 

estão sujeitas, principalmente em sua época) e também no medo proporcionado pela idéia violenta do 

coito que envolveria um risco vital que é expresso na postulação do “complexo de perfuração”4.

O quarto trabalho e o mais profundo por conjugar todas as outras pesquisas anteriores 

será Sexualité de la femme. A primeira parte do livro trata da tese da bissexualidade dos seres 

humanos e principalmente como se manifesta na mulher. Com o estudo da evolução da libido 

a autora remonta as teses desenvolvimentistas freudianas, onde na menina depois de uma fase 

comum passiva anal contra a mãe, a fi lha aborda uma fase ativa passageira fálica contra ela, 

depois uma segunda fase passiva (cloacal) contra o pai. Em seguida há o período de latência, 

e a última fase passiva (genital, vaginal, púbere) com exclusão relativa durável do falo e a 

afi rmação da vagina. A segunda parte do livro intitulada La fonction érotique, fonction biop-

sychique, Marie Bonaparte afi rma que a psicologia é um braço da biologia. Ela se esforça por enraizar 

suas refl exões psicológicas na fi logênese e no biológico, num claro posicionamento de não concordância 

4 Por extrapolar o objetivo desse artigo, não poderemos desenvolver esse importante postulado.
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com o movimento do “giro linguístico” que nas décadas de 1950 e 1960 infl uenciou as ciências sociais 

e também a psicanálise com a adoção da fala e da linguagem nas suas teorias e no modo de se fazer 

ciência. Nessa segunda parte, ela também desenvolve o importante conceito de falo passivo, que do 

nosso ponto de vista faz ressonância nos estudos contemporâneos de gênero principalmente quanto às 

vivencias da sexualidade em muitas mulheres transexuais, mas que não desenvolveremos longamente 

nesse artigo por extrapolar nosso principal objetivo, mas sem dúvida, essa noção perpassará o que 

pretendemos abordar. No último capítulo a autora examina as mutilações físicas das mulheres primitivas 

e seu paralelo psíquico na nossa civilização ocidental moderna.  Então, é na segunda parte dessa obra 

que está localizada a premissa que analisaremos nesse artigo sobre o papel formador do homem para a 

identidade sexual da mulher. Vejamos:

O ponto importante apontado pela autora é que todos os acontecimentos sexuais prematuros 

marcarão a constituição psíquica, cujos traços ou marcas serão decisivos para o desenvolvimento da 

sexualidade. Daí, então, a atenção às primeiras seduções. Poder-se-ia considerar a sedução como um 

conceito chave na obra de Marie Bonaparte. A autora chama atenção para a existência de duas sortes de 

seduções pelas quais, por exemplo, a menina pode ser submetida: aquelas diante das quais há a possi-

bilidade do prazer difuso, que teria lugar no domínio do prazer infantil ainda preliminar e impreciso, e 

aquelas que podem desencadear na menina o orgasmo terminal pela primeira vez. Seria, então, desta 

maneira que uma menina aprenderia a voluptuosidade terminal pelo clitóris ou clitorido-vaginal, por 

isso a importância de se investigar para qual região genital as primeiras seduções são direcionadas, se 

para o clitóris ou se para a vagina. Para a Princesa Marie há uma acentuação pré-existente de uma ou 

de outra zona erógena, e essa acentuação é devida, de uma parte a constituição fi logenética, e de outra 

parte aos acontecimentos da sedução precoce da infância. Mas, a construção da passagem do orgasmo 

por meio de uma determinada via nervosa tende a cruzar e fazer a via erótica eletiva, em virtude do 

automatismo de repetição que regem os instintos. Ao contrário do homem, que possui e prevalece com 

ele as formas de sua sexualidade própria, com sua zona erógena dominante, seu pênis, ativo e resis-

tente; por outro lado, a mulher é mais infantil, passiva e plástica. Nesse ponto da argumentação, Marie 

Bonaparte se baseia nas afi rmações de Freud nos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, onde para 

esse último, a mulher tal como a criança, é suscetível de adquirir por meio da sedução todas as perver-

sões. Então, nesse ponto da argumentação a autora afi rma conhecer alguns casos clínicos de sedução 

precoce que resultaram em formas que marcaram a sexualidade adulta da mulher, que são interessantes 

de reportarmos. Também o que nos chamou muito a nossa atenção foi que a autora trabalha a relação 

incestuosa entre irmãos de uma maneira totalmente desprovida de pré-conceitos ou valores morais 

negativos, mas aponta saídas benéfi cas. Vejamos os principais casos de sedução levantados por ela:

P  rimeiro caso: Marie Bonaparte explana uma situação de incesto, numa menina de dez a doze 

anos de idade aproximadamente, não formada ainda, que é seduzida por um irmão mais velho, que tinha 

na época dezoito anos de idade. Esse fato, mesmo depois de sua infância, não impediu que ela conti-

nuasse a admirar seu irmão, apesar das sanções familiares e do fato do pai ter solenemente advertido 

que aquilo era muito terrível. Na ocasião dos episódios de incesto, a menina era envolvida em coitos 
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normais. A criança logo teve reações de satisfações eróticas absolutamente normais. Aproximadamente 

depois de um ano as relações incestuosas foram descobertas pelos pais, e, então, os jovens são sepa-

rados e o irmão é enviado para longe. A menina, durante todo o curso da paixão fraternal, não teve a 

impressão que ele tinha feito alguma coisa de mal, mesmo após as condenações familiares. Fato é que 

este irmão mais velho tornou-se admirado diante dos seus olhos, pois foi ele o primeiro que lhe propor-

cionou a permissão do sexual. Quando a menina se tornou mulher e casou-se mais tarde, ela tinha com 

seu marido, uma função erótica clitorido-vaginal normal, permitindo-lhe satisfação no coito. As lições 

do irmão iniciador não foram perdidas. E a sedução precoce não foi desastrosa.

Segundo caso: se passa numa família que Freud descreve em Introdução a psicanálise, onde ele 

imagina um caso de sedução de duas meninas, uma sendo fi lha de burgueses que habitavam o primeiro 

andar de um grande casarão, e outra menina, fi lha de proletários que moram no mesmo casarão, só que 

no andar superior, no rez-de-chaussée (como dizem os parisienses na concierge). A menina do primeiro 

andar foi submetida a uma educação cuidadosa, moral e severa que fez dela uma moça virtuosa. A 

menina do rez-de-chaussée era deixada livre, corria pelas ruas, e vivia na companhia de várias crianças 

e adultos. A jovem burguesa do primeiro andar, pelo contrário, longe de ter vivenciado os jogos sexuais 

da infância como uma iniciação, ela foi rodeada de interdições e, portanto, ela passou a condenar a 

sexualidade a fundo. Ela era delicada, refi nada, capaz de sublimação, provavelmente era uma musicista 

ou pintora talvez. Ela apresentava vários sintomas neuróticos, mas sua delicadeza repulsava toda a 

sexualidade como alguma coisa de muito grosseiro. Ela se recusava a casar, contudo foi obrigada pela 

família, tornando-se uma esposa frígida, insatisfeita e neurótica. Nunca teve fi lhos. 

UMA ÁLGEBRA DA SEDUÇÃO

Os casos apresentados acima nos fazem pensar sobre o desfecho de uma sedução precoce desco-

berta e castigada, bem como nos efeitos de uma educação moral rígida sob o desenvolvimento da sexua-

lidade feminina. Evidentemente no caso citado por Marie Bonaparte, os pais foram menos violentamente 

repressivos e o instinto da jovem moça deveria ser mais resistente, mais forte. Mas como pensar nessa 

dupla de forças que equivale a uma soma algébrica no seu efeito no psiquismo. A princesa da Grécia 

recorre a uma formula algébrica utilizada por Pavlov em seus experimentos. Assim, temos o seguinte 

esquema para a explicação do caso:

Elucidação das variáveis algébricas:

1. Representando a sedução por parte do irmão ou o sedutor:  −  

2. Excitação por sedução sexual: quantidade x 

3. Inibição por descoberta e sanção moral: quantidade y 

4. Fórmula algébrica: x – y = z
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Então, se x é maior que y, a soma algébrica z será de sinal positivo, as reações posteriores, 

os refl exos adquiridos no curso das excitações por sedução prosseguirão no curso da vida, em situa-

ções análogas, sob o signo positivo. A resposta as excitações análogas permanecerão positivas. Se, ao 

contrário, y é maior que x, a soma algébrica z será de signo negativo; a inibição prevalecerá, e as exci-

tações sexuais posteriores desencadearão cada vez o refl exo inibidor; a sexualidade permanecerá entra-

vada. Sobre os casos citados anteriormente podemos imaginar as seguintes confi gurações algébricas:

A. caso citado por M. Bonaparte: + x + - y = + z

B. caso do primeiro andar de Freud: +  x + - y = - z 

C. caso do rez-de-chaussée de Freud: + x + - y = + z

Sem dúvida, não podemos nos enganar com a aparência simples dessas fórmulas, pois, x e y 

são cada um o resultado de certos elementos impossíveis de isolar e que no curso da vida variam cada 

qual segundo outros elementos a eles adicionados, e que podem, num momento determinado modifi car 

o resultado de maneira temporária ou permanente do signo fi nal. E na conclusão da construção dessas 

fórmulas algébricas da sedução Marie Bonaparte afi rma que: É mesmo sobre esta possibilidade que está 

baseada a cura psicanalítica. (Bonaparte, 1967, p. 192)5. Contudo, em geral, os elementos constitu-

tivos de x ou de y serão mais constantes se forem incorporados desde a mais tenra idade no psiquismo 

e ao inconsciente. Ou seja, guardarão uma relativa constância, constituirão um certo tipo individual, 

mais ou menos difícil de ser modifi cado. No entanto, infelizmente não é possível mensurar com precisão 

por meio de cifras precisas as forças psíquicas com esta fórmula sugerida por M. Bonaparte, tomada 

de empréstimo de Pavlov. O que vemos é o resultado z desempenhar na existência de cada um de nós.  

No que diz respeito à sedução, através do exemplo citado por M. Bonaparte da pequena menina 

seduzida pelo irmão mais velho, que, incontestavelmente, há sedução benéfi ca do ponto de vista da 

função erótica. Nesse caso, o signo do resultado z foi positivo, o sentimento de culpabilidade não teve 

êxito em sufocar a função instintual que garantiu uma função erótica adaptada ao coito normal. Mas o 

simples fato do signo z ser positivo não garante uma resposta sempre feliz, há casos de vivencias nefastas.

Em outro trecho, a princesa da Grécia afi rma: Eu conheço outros casos onde o orgasmo sentido 

pela primeira vez pelo clitóris, parece ter marcado para sempre a sexualidade da mulher. (Bonaparte, 

1967, p. 194)6. Por conseguinte, para Marie Bonaparte a psicosexualidade humana em geral se 

edifi ca sobre três grandes estratos: o constitucional, a herança ou relíquia edipiana e a formação 

pré-púbere ou os acontecimentos préformadores da primeira infância onde para a menina o pai, 

o irmão ou defl orador desempenha papel formador na constituição de sua identidade sexual. 

Segundo Bonaparte (1967) se o pai ama sufi cientemente sua fi lha, ele próprio servirá como 

o primeiro modelo de amor, e isso é ensaiado nas brincadeiras e nas trocas de carícias entre 

5 Tradução nossa do trecho original: C´est même sur cette possibilité qu´est basée la cure psychanalytique (Bonaparte, 1967, 
p. 192)

6 Tradução nossa do trecho original: Je connais d´autres cas où l´orgasme ressenti, appris, pour la première fois, par le clitoris, 
semble avoir marqué pour toujours la sexualité de la femme (Bonaparte, 1967, p. 194).
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pai e fi lha. Ele é seu real iniciador à sexualidade. Quanto ao papel do irmão, Marie Bonaparte 

traz no seu texto uma discussão muito interessante sobre o incesto entre irmãos, que pode 

ser benéfi co e não necessariamente maléfi co. Evidentemente, as brincadeiras infantis onde os 

jogos eróticos são experimentados estão permeados de sanções morais, mas, isso não impede 

que ocorra o incesto. A autora acredita que essas relações são mais comuns que os educadores 

imaginam.  E nesse cenário a sedução está permeando essas relações entre irmãos que pode 

ser a causa do bem e do mal, isso vai depender da repressão moral dos adultos. E todos esses 

acontecimentos constituirão traços que serão incorporados a sexualidade adulta na mulher. 

Finalmente o defl orador, que seria uma espécie de último escultor da sexualidade feminina. 

Ele pode ser o primeiro iniciador de fato da vida sexual ativa da mulher e por isso é de uma 

importância decisiva, pois ele pode agravar ou corrigir as carências que datam da infância da 

mulher.  Então, o homem nos papéis de pai, irmão, e defl orador contribuem cada um ao seu 

tempo e a sua maneira para a formação psicossexual da mulher.

Haja visto a importância da sedução na obra bonapartista, a doutrina laplancheana é 

essencialmente importante na nossa investigação porque sua noção de uma teoria da sedução 

generalizada ajuda a compreender melhor o que Marie Bonaparte está defendendo, apesar que 

na época em que a ela escreveu Laplanche ainda não tinha formulado a teoria da sedução gene-

ralizada e nem elevado a sedução a categoria de conceito fundamental em psicanálise. 

Laplanche propõe uma situação antropológica fundamental, da qual fazem parte o adulto 

e o bebê, onde o primeiro inunda o segundo com mensagens sexuais conscientes e incons-

cientes, e este último por sua vez está desprovido de uma aparelhagem psíquica capaz de uma 

função tradutiva das mensagens enviadas a ele pelo primeiro. Estas mensagens seriam, portanto, 

mensagens enigmáticas, e que somente mais tarde o bebê no seu desenvolvimento psicoló-

gico será capaz de se apropriar de um conjunto de códigos tradutivos fornecidos pelo social 

afi m de dar signifi cação a essas mensagens. Contudo, nem todas as mensagens são tradutíveis, 

permanecendo algumas como eco, ou opacas. Seriam justamente as mensagens inconscientes 

enviadas do adulto para a criança. Nessa situação antropológica fundamental de cuidados com 

o bebê, nas primeiras carícias, nos primeiros cuidados corporais de higiene, na amamentado, ao 

agasalhar, até mesmo as carícias involuntárias praticadas pela mãe ou pelo primeiro cuidador, 

são para Laplanche compreendidas como seduções7 eróticas realizadas. Nesses cuidados estão 

presentes mensagens ou fantasias inconscientes do adulto sobre a criança que por ele é cuidado. 

E essas mensagens são para o bebê, como dito anteriormente, cujo aparato somato-psíquico 

apresenta-se predominantemente no nível da necessidade, como sendo enigmáticas e traumá-

ticas. Essas mensagens sexuais inconscientes deixam vestígios ou ruídos nos chamados lugares 

erógenos ou objetos-fonte da pulsão, por conseguinte, produzirão um movimento de clivagem 

7 Consideramos estender demais o artigo se apresentássemos o destino da teoria da sedução na obra de Freud. Sendo assim, 
indicamos ao leitor que queira aprofundar nesse assunto a leitura das obras As origens femininas da sexualidade de Jacques 
André e Fantasia originária, fantasias das origens, origens da fantasia de Jean Laplanche e J-B Pontalis.
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que dentre outros acontecimentos acabará por levar a atividade auto-erótica da criança. Então, 

observa-se que com Jean Laplanche a questão da sedução ganha extensão, referindo-se a uma 

situação geral de cuidados, ou seja, caracteriza-se por ser generalizada e não mais ao acaso dos 

acontecimentos pedófi los, e passa a ter um valor de teoria ao ser elevada a um dos conceitos 

fundamentais em psicanálise

Assim, Laplanche estabelece o sexual como centro do psiquismo. É justamente nessa 

situação antropológica fundamental que ocorre a sedução de maneira generalizada, onde há a 

primazia da alteridade e da sedução. A sedução precoce infl uencia a sexualidade em geral, e 

que sua ação ao despertar de sensações no órgão genital e também no nível do conjunto da 

erogeneidade do corpo, erogeneidade oral, anal, conduz a construção e vivência do falo passivo. 

Sabemos que a sexualidade prégenital, a situação originária, situação criança-adulto, é onde 

está localizada a pré-história passiva do falo, os “. . . chamados acontecimentos de experiência 

sexual prematura, na qual uma criança mais ou menos pequena é confrontada passivamente 

com uma irrupção da sexualidade adulta”. (Laplanche, 1992, p. 114). Essas considerações fi zeram-

-nos ver bem que o Marie Bonaparte propõe enquanto o homem no papel de formador para a identidade 

sexual da mulher

Concluímos afi rmando que as construções teóricas realizadas pela princesa Bonaparte apre-

sentam uma potência original que verifi camos na perpetuação de certas preocupações que estão além 

de seu tempo e alcançam os trabalhos de uma época futura. Por exemplo, como pensar o prazer sexual 

das mulheres transexuais? O que se estuda sobre a frigidez hoje, e, quais as soluções para a mesma na 

ciência contemporânea? Enfi m, é possível identifi car e demonstrar o papel de Marie Bonaparte na história 

do movimento feminista, mesmo ela própria não se nomeando de feminista ou mesmo abraçado uma 

militância feminista. Cabe lembrar ao leitor que esse aspecto da teoria bonapartista em torno do papel 

do homem como formador da sexualidade da mulher está baseado nos textos freudianos e portanto na 

confi guração familiar do Édipo, ou seja, pai (homem) e mãe (mulher). Dizemos isso porque hoje as 

constituições familiares estão bem diferentes da época vitoriana, ou seja, da época de Freud e Bona-

parte, onde hoje encontramos famílias homoparentais e unoparentais, Enfi m, cabe a nós abstrairmos do 

que foi colocado aqui para pensar na nossa sociedade contemporânea, e essa tarefa deixo para o leitor. 

Desta maneira, acreditamos que os trabalhos de Marie Bonaparte transcendem o contexto histórico, 

intelectual e cultural de seu tempo. Suas idéias sobre a aplicação da teoria psicanalítica aos fatos da 

sociedade, aos escritos literários e as suas preocupações pessoais concernentes a sexualidade dão a sua 

proposta teórica um aspecto particular, o que a diferencia dos demais colegas psicanalistas de sua época.
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RESUMO

O artigo apresenta um ensaio sobre o confl ito existente a partir da criação da Lei 13.104/15 - Lei 

do Feminicídio, sob a óptica dos especialistas contra e a favor da Lei. A perspectiva de gênero, a violência, 

o controle penal e os direitos humanos das mulheres estão em cena nessa discussão, não com o objetivo 

de conquistar um discurso vencido e um discurso vencedor, mas de promover o diálogo entre esses dife-

rentes topois, saberes, sensibilidades com o intuito de permitir de cada um deles (especialistas contra e a 

favor) faça uma “autoanálise” dos seus discursos, reconhecendo as suas fi ssuras e suas incompletudes, para 

facilitar o ato de olhar o outro não como um caminho para se resolver o problema, mas de transformá-lo.

Palavras-chave: feminicídio, Lei 13.104/15, violência de gênero, hermenêutica diatópica.

ABSTRACT

The article presents an essay on the confl ict emerged from the creation of Law 13.104/15 -. 

Femicide Act, from the perspective of counter and in favor specialists. The gender perspective, violence, 

criminal control and human rights of women are on the scene in this discussion, not with the goal of 

achieving a winner speech or a loser speech, but to promote dialogue between these different topois, 

knowledge, sensitivities, in order to allow each of them (experts in favor and against) to make a "self-

-analysis" of their speeches, recognizing their cracks and their incompleteness, to facilitate the act of 

looking the other not as a way to solve the problem, but to transform it.

Keywords: femicide, Law 13.104/15, gender violence, hermeneutics diatopical.
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A apresentação da Lei do Feminicídio (Lei 13.104/2015) como um avanço na erradicação da 

violência de gênero contra a mulher, um dos anseios defendidos pela Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a violência contra a mulher1, a qual o Brasil ratifi cou, não é uma temática 

pacifi cada entre os especialistas em Direitos Humanos e os críticos à Lei, a maioria penalistas. 

A Lei do Feminicídio foi criada com a proposta de ser mais um mecanismo de proteção, tipi-

fi cando o último estágio do ciclo de violência contra a mulher, a sua morte. Todavia existem opiniões 

contrárias que defendem que a Lei tem o objetivo exclusivo de punir o autor desse tipo de violência e 

não como mecanismo defensor dos direitos das mulheres. Alguns países latinos americanos já tratam 

o tema do feminicídio, mas com enfoque diferente do brasileiro, pois é tratado mais sob a perspectiva 

de disputa de poder local e emancipação feminina2 e menos ligado a relacionamentos afetivos como é 

o caso brasileiro (Semíramis, 2011).

O marco teórico escolhido é a hermenêutica diatópica, termo proposto por Boaventura de Sousa 

Santos, que consiste na ideia de que os Direitos Humanos quando analisados em sua pretensão univer-

salista encontram resistências nas diferenças culturais entre os povos, topois culturais (valores de um 

determinado grupo), consideradas por Boaventura como incompletas em suas concepções de Direitos 

Humanos. A partir da ideia da hermenêutica diatópica, buscamos utilizá-la como uma possível saída 

para a dicotomia de opiniões existentes frente à criação da Lei 13.104/2015.

A maior parte do levantamento bibliográfi co foi obtido através de três fontes: da Campanha 

“Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha – A Lei é mais forte”, que trata de um resultado da 

cooperação entre Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público e do Governo Federal, através 

da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM) e do Ministério da Justiça; 

o Mapa da Violência 2015: Homicídio de Mulheres no Brasil, realizado pela Faculdade Latino-Americana 

de Ciências Sociais (Flacso); e da compilação de documentos a partir do debate sobre a pertinência ou 

não de contar com o tipo penal que sancione o femicídio/feminicídio, organizado pelo CLADEM – Comitê 

Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. 

Neste sentido, é importante destacar que não se realizou uma pesquisa exaustiva sobre o tema, 

pois objetivo não é esgotá-lo neste artigo, pois trata-se de um ensaio, que será desenvolvido mais 

extensivamente em um trabalho futuro. O que esse ensaio propõe é a apresentação dos fundamentos e 

das premissas em torno da Lei do Feminicídio.

1 Mais conhecida como Convenção do Belém do Pará, criada pela Assembleia Geral da OEA (09/06/1994).
2 Casos de feminicídio em Ciudad Juarez/México – um dos casos mais emblemático foi o do Campo de Algodão/Campo Algodoneiro.
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A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – PANORAMA BRASILEIRO

O quadro de violência de gênero contra a mulher brasileira pode ser representado através do caso 

recente do estupro coletivo de uma jovem de 16 anos na cidade do Rio de Janeiro. O crime repercutiu 

na imprensa brasileira e internacional e gerou discussões que foram desde aos comentários em repúdio 

a cultura do estupro e as críticas à imprensa brasileira pela inação ao se tratar o assunto, bem como o 

julgamento moral e sexual da vítima como justifi cativa da agressão, o que reproduz um padrão discri-

minatório que distorce o crime com a culpabilização da vítima3.

Outro fator que ilustra o contexto de violência que a mulher brasileira está inserida são as esta-

tísticas apresentadas pelo Mapa da Violência – homicídio de mulheres no Brasil (2015), o qual revela 

que dos 4.762 homicídios de mulheres registrados no ano de 2013, 50,3% (2.394) do total foram come-

tidos por um familiar da vítima, sendo que 33,2% (1.583) dessas mulheres foram mortas pelo parceiro 

ou ex-parceiro. 

Diante do caso do estupro coletivo e dos dados apresentados pelo Mapa, é possível considerar 

três observações: primeira, ser mulher no Brasil pode ser um fator de risco, pois é perceptível que existe 

uma violência específi ca contra as mulheres, tanto que foi assunto no tema de redação do Enem no ano 

passado4; segundo, a sociedade brasileira ainda está inserida em uma cultura discriminatória e tem resis-

tência em reconhecer que há uma hierarquia de gênero; e terceiro, o Estado brasileiro continua violando 

os direitos humanos das mulheres e suas liberdades fundamentais, o que compromete o compromisso 

fi rmado na Convenção do Belém do Pará.  Portanto, a violência contra mulher é um tema de relevância 

que deve ser tratado em um diálogo inclusivo e emancipador, impreterivelmente, em todas as esferas 

do Estado brasileiro, sejam elas, no Legislativo, Judiciário, Órgãos de Segurança Pública, Sistema de 

Saúde, Rede de Ensino e na mídia.

A MORTE DE MULHERES – FEMICÍDIO OU FEMINICÍDIO

A partir da análise da doutrina que aborda o tema, foi possível observar que não existe um 

conceito claro entre os termos femicídio e feminicídio como nomen juris do delito da morte de mulheres 

por questão de gênero, e, como consequência, essa indefi nição é refl etiva nas legislações latino-

-americanas que tipifi cam o crime. Nesse sentido, iremos citar os conceitos vigentes para uma melhor 

compreensão.

3 Estupro coletivo ocorrido em uma comunidade da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro/Brasil, entre o sábado do dia 21 
ao domingo do dia 22 de maio (2016). Fotos e vídeos da garota nua e desacordada foram compartilhadas nas redes sociais. 
O crime ganhou repercussão e repúdio no Brasil e no mundo, destacando que a cultura do machismo ainda permanece silen-
ciada e tolerada na sociedade brasileira. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), uma mulher é 
estuprada a cada 11 minutos, ou seja, são 130 mulheres estupradas todos os dias no Brasil. Esta cifra piora, pois são dados 
sobnotifi cados, porque pesquisas mostram que apenas 10% das mulheres violentadas e estupradas têm coragem de denun-
ciar. Estes dados foram divulgados na 9º Edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (Agência Patrícia Galvão, 2015), 
consolidando dados do setor de segurança no Brasil em 2014.

4 “A persistência da violência contra a mulher no Brasil”. Tema da redação do Enem, exame anual realizado pelo Ministério da 
Educação, do ano de 2015.
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O primeiro deles, de acordo com Patsili Toledo (2016), defende que as palavras feminicídio e 

femicídio são consideradas como neologismo que precedem da palavra femicide, termo inglês, introdu-

zido por Diana Russell, na década de 70, e trata-se de uma construção proveniente das áreas da socio-

logia e da antropologia.

Corrente contrária do parecer de Patsili Toledo, Elizabeth Fleury-Teixeira (2015) entende que a 

palavra femicídio pode ser conceituada como “o assassinato de mulheres e feminicídio como assassi-

nato de mulheres pautado em gênero, embora alguns autores usem ambos os termos como sinônimos” 

(p. 148). Corroborando com esta corrente, Marcela Lagarde, CLADEM (2012), defende uma distinção 

dos termos femicídio e feminicídio, apresentando o primeiro como o homicídio de mulheres de forma 

genérica, enquanto o segundo se caracteriza com a presença do desequilíbrio da equidade de homens 

e mulheres, a misoginia e o sexismo. 

Cabe ressaltar também um posicionamento de jurisdição internacional, que apontou o termo femi-

nicídio no Caso Campo Algodonero vs. México (2009). A Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 

sua sentença no Caso de Campo Algodonero, utilizou o termo feminicídio sem conceituá-lo sustentando 

que não será qualquer violação de direitos humanos das mulheres que seria uma situação de violação 

à Convenção de Belém do Pará, bem como fez distinção entre o homicídio de mulheres por razões de 

gênero de outros homicídios de mulheres (Lagarde, 2012). 

Na tentativa de defi nir um conceito de femicídio e feminicídio, foi realizada na cidade de Rosário/

Argentina, em 19 de maio de 2011, uma Mesa de Debate Internacional com especialistas latino-ameri-

canos para se chegar um acordo sobre a terminologia. Porém, não houve um consenso e os termos são 

utilizados de formas distintas.

Diante da falta de unanimidade quanto ao termo, o presente trabalho optou por adotar a expressão 

feminicídio, conforme o fez o próprio Pode Legislativo brasileiro, também como adota Fleury-Teixeira 

(2015), e que poderá ser exemplifi cada da seguinte maneira: o femicídio seria a morte de mulheres em 

um contexto amplo de violência; o feminicídio, por sua vez, seria a morte de mulheres em um contexto 

específi co de violência inserida em um contexto de violência de gênero. 

O IMPULSO LEGISLATIVO BRASILEIRO SOBRE O TEMA

A morte violenta da mulher por questões gênero, especifi camente, o assassinato de mulheres 

pelo fato de serem mulheres não é algo inesperado e isolado. Trata-se de um ciclo de violência conti-

nuada, marcada por abusos sexuais, verbais e físicos, e seus autores são, em sua maioria, companheiros 

e ex-companheiros. 

Antes da criação da Lei do Feminicídio, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi formada 

com o objetivo de investigar a situação da mulher no Brasil, e apurar denúncias de omissão por parte do 

Poder Público. A Comissão realizou várias audiências públicas e diligências em quase todos os Estados 

do país, e, em seu relatório, apresentou um diagnóstico alarmante revelando a necessidade do Estado 

brasileiro enfrentar a violência contra as mulheres; reduzir os índices desse tipo de crime praticados 
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por parceiros íntimos; e mostrar a intolerância desse tipo de crime por meio do processamento e julga-

mento deles5. 

Diante dos resultados do relatório fi nal da Comissão, uma das sugestões apresentadas 

foi a tipifi cação do feminicídio. Nesse contexto, no Dia Internacional da Mulher do ano de 

2015, foi sancionada a Lei 13.104 que alterou o artigo 121 do Código Penal Brasileiro com a 

recepção do feminicídio como circunstância qualifi cadora do crime de homicídio.

AS ALTERAÇÕES NO CÓDIGO PENAL A PARTIR DA RECEPÇÃO DA LEI 13.104/15

A Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/15) é uma lei recente que inseriu no Código Penal brasileiro 

um novo tipo qualifi cado de homicídio, o homicídio doloso praticado contra a mulher por “razões da 

condição do sexo feminino” - por razões de gênero. A partir de então, o Código Penal brasileiro, em seu 

artigo 121 §2º-A, passou a prever o feminicídio como circunstância qualifi cadora do crime de homicídio, 

criminalizando as mortes das mulheres provocadas em razão da vítima ser mulher. 

Contudo, o simples fato de o sujeito passivo ser mulher não é o bastante para determinar a 

qualifi cadora do feminicídio. É necessário também o contexto de violência perpetrada contra a mulher, 

que deverá envolver violência doméstica e familiar6 ou menosprezo/discriminação à condição de mulher, 

ambas baseadas em um contexto de violência de gênero.

Ao se tratar das qualifi cadoras do feminicídio, se faz necessário abordar os papeis sociais entre 

homens e mulheres e a violência de gênero intrínseca neste modelo social. A relação de poder entre o 

homem, possuidor e viril, e a mulher, submissa e sensível, é uma construção que padroniza a discriminação 

entre o gênero masculino e feminino7, reduzindo a representatividade das mulheres em vários setores e 

espaços públicos, e, consequentemente, inibindo o seu empoderamento e o exercício de sua cidadania.

A Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), 

da qual o Brasil é signatário, defi ne a discriminação como

. . . toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objetivo ou resultado 

prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente do 

seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liber-

dades fundamentais nos campos políticos, econômicos, social, cultural e civil ou em qualquer 

outro campo. (Organização das Nações Unidas, 1979).

Nesse sentido, a discriminação contra a mulher, seja ela manifestada pela violência doméstica, 

psicológica, patrimonial, sexual e institucional, é algo naturalizado, aceito na sociedade. Assim, de 

5 O Relatório fi nal da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito do Senado Federal (2013). “Com a fi nalidade de investigar a 
situação da violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência”. Recuperado de http://
www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=130748&.

6 Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha, em seu art. 5º conceitua violência doméstica e familiar: “qualquer ação ou omissão 
baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual e psicológico e dano moral ou patrimonial”.

7 Importante salientar que o conceito de gênero abordado nesse ensaio, não se limita ao sexo, pois abarca outras diversidades 
e identidades que refl etem diferentes representações de gênero (masculinidades e feminilidade), ou seja, um fenômeno social 
e não biológico, como é o caso dos transexuais e transgêneros.
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acordo com a antropóloga Michele Escoura, citada por Paulo Saldaña (2015), desmistifi car a discri-

minação contra a mulher é um ato de militância, já que ainda existe forte resistência em reconhecê-

-la. Interpretar as estatísticas do Mapa da Violência como apenas números, é banalizar a violência, o 

descaso e a discriminação contra a mulher. Os números são representantes das pessoas que perderam as 

suas vidas de forma violenta, de histórias interrompidas, de famílias desestruturadas, de uma violência 

cíclica que poderia ter sido evitada, prevenida e interrompida.  

AS REFLEXÕES DOS ESPECIALISTAS CONTA E A FAVOR DA TIPIFICAÇÃO DO FEMINICÍDIO

A criação da Lei do Feminicídio no ordenamento jurídico pátrio provocou discussões e dividiu 

opiniões antes mesmo da sua entrada em vigor. A partir desse impasse, que precisa ser discutido consi-

derando os posicionamentos sobre o tema - pois cada um deles defende uma sensibilidade, uma visão do 

que é considerado o certo, a verdade (Geertz, 1997) - foram selecionados alguns posicionamentos para repre-

sentar a ambivalência de opiniões, incluindo, além de posicionamentos de especialistas brasileiros, também 

posicionamentos de especialistas latino-americanos que debateram o tema em um cenário internacional. 

A Lei 13.104/15 é aclamada por grupos feministas, organizações governamentais, como a Secre-

tária de Políticas para as Mulheres do Governo Federal, e organizações internacionais, como a ONU. Neste 

sentido, a representante da ONU Mulheres Brasil, Gasman, considera que a Lei representa um avanço 

político, legislativo e social, já que coloca o país como um dos dezesseis países latinos que reconhecem 

este crime com um nome próprio, mas assevera que ainda há desafi os na garantia dos diretos da mulher 

vítima de violência (Campos, 2015). Outro posicionamento a favor é de Castilho (2016), que defende a 

aplicação do feminicídio a partir das Diretrizes Nacionais para investigar, processar e julgar, com pers-

pectiva de gênero, as mortes violentas de mulheres, pois considera que a qualifi cadora do feminicídio 

não signifi ca uma expansão criminalizadora, mas o esforço de sensibilizar a sociedade e as instituições 

sobre a continuidade desse tipo de violência, combater a impunidade penal, promover os direitos das 

mulheres e estimular a adoção de políticas públicas de prevenção à violência baseada no gênero. 

Pode-se citar também a defesa de Liz Ivett Meléndez López, Coordenadora Cladem/Peru, que ao 

analisar a necessidade de um tipo penal autônomo (legalização do feminicídio), assevera que “se uma 

sociedade considera uma conduta o sufi cientemente grave para tratar de ter um mecanismo para evitar 

esta conduta (ex: homicídio), o feminicídio é uma conduta o sufi cientemente grave...”. (Cladem, 2012, 

p. 206) Assim, a coordenadora atesta que esse tipo de violência é uma forma continuada historicamente 

marcada na vida das mulheres, evidenciando a necessidade de sancionar esse tipo de delito.

Por outro lado, grande parte daqueles que pertencem ao sistema de segurança pública e de justiça 

criticam a lei, pois acreditam que tipifi car o feminicídio é uma política punitiva inefi ciente, não prote-

tiva da mulher, e que suas circunstâncias agravantes já estariam aplicadas no campo do Código Penal 

vigente8. Adicionalmente, os efeitos da Lei supostamente permitiriam o aumento do o número da popu-

lação carcerária que já está no limite, conforme relatório divulgado pelo Ministério da Justiça (2014). O 

8 Leitura complementar para visualizar a reação da mídia logo após a criação da Lei do Feminicídio: http://altamiroborges.
blogspot.com.br/2015/03/feminicidio-e-o-crime-hediondo-da-midia.html 
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relatório em questão prestigia o Brasil como o quarto país no mundo com a maior população carcerária, 

demonstrando a falta de interesse do Poder Público, que usaria do Direito Penal Mínimo como subter-

fúgio, através de uma lei, de caráter simbólico e de extremo valor punitivo, para lidar com problema. 

Sob essa perspectiva, a Defensora Pública, Juliana Garcia Belloque (2014), questiona a que 

ponto um mecanismo de repressão, tal como a Lei do Feminicídio, pode ser defendida como ferramenta 

emancipatória, e cita, com certo alarde, o interesse dos movimentos de direitos humanos na escolha 

do Direito Penal na crença de garantir uma ruptura da discriminação de gênero, o que para ela seria 

um engodo, um equívoco. Cabe ressaltar também a postura de Celine Berterame, integrante do Cladem/

Argentina, que argumenta a existência de outras políticas públicas que não têm a ver com uma política 

de punição, como a proposta de tipifi cação autônoma do feminicídio, “Coincido que o feminicídio sirva 

como categoria social de análise, mas não creio que tenha que passar ao mundo jurídico como categoria 

de tipifi cação”. (CLADEM, 2012, p. 194)

A PROPOSTA DA HERMENÊUTICA DIATÓPICA PARA UM DIÁLOGO ENTRE OS ESPECIALISTAS

Como melhor defi ne Boaventura (1997), a hermenêutica diatópica é um procedimento “adequado 

para nos guiar nas difi culdades a enfrentar, ainda que não necessariamente para as superar”. (p.23) É a 

partir dessa introdução que iremos aplicar a proposta da hermenêutica diatópica com o objetivo de nos 

orientar a aproximar os posicionamentos distintos sobre a tipifi cação do feminicídio. 

De acordo com Boaventura (1997), a hermenêutica diatópica parte da ideia de que os topoi 

(conjunto de princípios e convicções) de uma determinada cultura são incompletos e haveria uma difi -

culdade de perceber essa incompletude na qual elas estão inseridas. Além disso, haveria uma tensão 

quando diferentes topoi se aproximam na tentativa de compreender o outro, o que evidenciaria como 

algo difícil e até mesmo impossível essa compreensão, como bem assevera o autor. Assim, a herme-

nêutica diatópica poderia ser aplicada para sanar essa tensão, facilitando, através de um diálogo, uma 

maior consciência mútua de suas incompletudes. 

Diante disso, é possível considerar que os posicionamentos contra e favor da Lei do Femini-

cídio são um exemplo de diferentes topoi, de sensibilidades e convicções com distintas arestas que, ao 

se apresentarem, apresentam um impasse, uma tensão entre elas. E visto dessa forma, o diálogo, uma 

conversa aberta entre outras formas de saber, que assegure a consciência da incompletude existente 

entre elas, permite reconhecer suas realidades e facilitar um olhar para o outro não como uma forma 

de resolver o impasse existente, mas de transformá-lo. 

Um exemplo da tentativa de um diálogo entra as opiniões contrárias sobre o tema, ocorreu 

através da iniciativa do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher 

(CLADEM), que promoveu em 2011 um debate sobre a pertinência ou não de aplicar um tipo penal que 

sancione o femicídio/feminicídio. Dessa proposta criada pelo CLADEM, foi publicado um estudo sobre 

o tema, com recomendações de especialistas de 14 países, desde aos juristas com larga experiência no 

direito penal a especialistas feministas. Esse estudo pode ser considerado com a fundação, o guia para 
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futuros trabalhos, e esse debate é o pano de fundo desse trabalho, onde visualiza-se que existe sim a 

possibilidade da aplicação da ideia da hermenêutica diatópica na questão da tipifi cação do feminicídio, 

com a contribuição dos especialistas contra e a favor para lidar com problema.

O DEBATE INTERNACIONAL SOBRE A TIPIFICAÇÃO DO FEMINICÍDIO

O CLADEM é uma organização internacional para a defesa dos direitos da mulher, que possui 

como um de seus programas, o de monitoramento de tratados internacionais de direitos humanos, sendo 

a Convenção do Belém do Pará, um dos Tratados que são monitorados por ela. Além disso, o CLADEM é 

colaborador de diferentes Comitês Monitores técnicos, como o Comitê de Especialistas em Violência (CEVI).  

No ano de 2011, CLADEM e CEVI formaram um grupo de trabalho com a participação de quatro 

juristas de países distintos da América Latina e cada um desses juristas, produziu um documento dando 

o seu parecer sobre a tipifi cação do femicídio/feminicídio. Esses quatro documentos foram discutidos 

posteriormente em uma reunião na cidade de Buenos Aires (2011), a partir da qual criou-se um docu-

mento consolidado que serviu como matéria prima para a realização de uma Mesa de Debates Interna-

cional, na cidade de Rosário/Argentina, nos dias 18 e 19 de maio/2011 (CLADEM, 2012). 

A Mesa de Debates contou com a participação de juristas, professores de direito penal, femi-

nistas, advogados e defensores especializados no tema. Os debates proporcionaram uma discussão aberta 

e rica que partiram de dois referenciais comuns, o primeiro deles foi quanto à prevenção do femicídio/

feminicídio e, por conseguinte, o combate à impunidade desse tipo de violência. 

Os debates, pautados em torno do Documento Consolidado pela reunião do grupo de trabalho 

sobre Femicídio/Feminicídio do CLADEM, foram divididos em cinco módulos: 1º “Debate e acordo sobre 

o conceito de femicídio/feminicídio”, 2º “Postura a favor da legalização do feminicídio – Primeira 

tendência – Tipos penais autônomos Costa Rica - Guatemala - El Salvador”, 3º “Posição contra a tipi-

fi cação do femicídio/feminicídio como delito autônomo”, 4º “Desenvolvimento de Políticas Públicas 

para prevenir o femicídio/feminicídio e a mudança de paradigma em matéria de segurança cidadã” e o 

5º Módulo foi fi nalizado com a divisão de grupos para tratar sobre temas propostos e, por fi m, a apre-

sentação de conclusões.

O conteúdo das discussões da Mesa de Debates foi publicado com o intuito de colaborar e orientar 

estudos futuros aos interessados sobre o tema e foi intitulado como “Contribuições ao Debate sobre a 

Tipifi cação Penal do Feminicídio/Femicídio”.

CONCLUSÃO

O que é possível concluir, na tentativa de alinhar a dicotomia de opiniões contra e a favor da 

Lei do Feminicídio, é a necessidade de uma mudança de paradigma em matéria de segurança cidadã. Tão 

fundamental é essa necessidade, que constituiu um dos pontos discutidos pelo documento consolidado 

na reunião do grupo de trabalho sobre femicídio/feminicídio, que foi o referencial para realização da 

Mesa de Debate na cidade de Rosário. 
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A Mesa apesar de não ter dado uma resposta única e defi nitiva sobre o feminicídio, tendo em 

vista a complexidade do tema e as nuanças de cada país, foi uma grande oportunidade de expor os prin-

cipais obstáculos sobre o dilema gerado pelo feminicídio, e produziu material signifi cativo que poderia 

ser utilizado mais tarde para prevenir, punir, e erradicar todas as formas de violência contra as mulheres, 

principalmente em sua forma mais grave, o feminicídio.

A partir da necessidade de mudança de paradigma o grupo de trabalho fez recomendações 

referentes à criação de políticas públicas em matéria de educação, capacitação e sensibilização para 

fortalecer a educação escolar não sexista e antidiscriminatória. Essa proposta também é defendida pela 

ONU, que acredita na necessidade de discutir a educação de gênero nas escolas, por meio de debates e 

discussões sobre violência, diferenças e desigualdade, vulnerabilidade e proteção.

Sob essa perspectiva, o presente trabalho acredita ser a educação um instrumento com o poten-

cial de desconstruir preconceitos, e apto a provocar mudanças nos padrões sociais e culturais de homens 

e mulheres, meninos e meninas. Exemplo dessa proposta de uma educação não discriminatória, inclu-

siva e emancipadora é o projeto criado no Estado do Piauí, intitulado “Lei Maria da Penha nas escolas: 

desconstruindo a violência e construindo o diálogo”.

O projeto acima mencionado consiste na realização de palestras de capacitação de professores, 

alunos e comunidade escolar com o objetivo de reduzir os índices de violência contra a mulher. Os profes-

sores capacitados serão difusores de uma meta a ser cumprida, o direito de meninas e mulheres terem 

uma vida digna, sem violência e com oportunidades iguais, bem como coibir a impunidade desse tipo 

de crime. A capacitação é orientada por um grupo multidisciplinar do Núcleo de Promotorias de Justiça 

de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar (Nupevid), além de parceiros nas áreas 

da psicologia e assistência social, o que garante uma abertura na discussão da naturalização desse tipo 

de violência, promovendo a conscientização sobre o problema e a desconstrução do ciclo silencioso de 

violência contra a mulher. 

Percebe-se assim, como destacado desde o início, que esse ensaio não pretendeu chegar a um 

consenso em relação à Lei do Feminicídio; se essa pode ser considerada um avanço na garantia de 

proteção e promoção dos direitos das mulheres, ou se é a melhor opção para tratar o problema. O obje-

tivo do artigo foi, assim, facilitar um olhar para o outro (posicionamentos contra e a favor) não como 

uma forma de resolver o impasse existente, mas de transformá-lo, por exemplo, através da educação 

sobre violência de gênero. 

Em momento algum, Boaventura defendia que trabalhar o diálogo entre os diferentes e complexos 

topoi seria uma proposta inteligível, o que ele propôs foi criar um mecanismo que facilitasse uma apro-

ximação entre os saberes de um determinado grupo. 
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