
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 APRESENTAÇÃO 

 

A clínica lacaniana e a moral sexual civilizada 

 

O título das nossas Jornadas – “A clínica lacaniana e a moral sexual civilizada” – 

foi inspirado em um texto de Freud – “A moral sexual civilizada e a doença nervosa 

moderna” (1908) – que funcionou como um preâmbulo para as suas proposições futuras 

de “O mal-estar na cultura” (1930). Freud imprimiu nestas obras uma marca política, ao 

refletir sobre a relação do homem com a cultura de sua época.  

Lacan1 verificou que o mal-estar na cultura é o mal-estar nos laços sociais, situou a 

política na configuração discursiva, produziu seus quatro discursos que fazem laço social 

e esclareceu que todo laço social é um enquadramento da pulsão e resulta em uma perda 

de gozo. 

 Ousados e vanguardistas, Freud e Lacan esclareceram aspectos subjetivos 

existentes nos fenômenos sociais e políticos encontrados no século XX que, 

surpreendentemente, podemos facilmente identificar àqueles que estamos vivendo em 

pleno século XXI. Além disso, eles nos alertaram que o psicanalista não deve estar atento 

somente às posições sócio-políticas de sua época, mas também à forma como estas 

reverberam na clínica.  

Daí termos escolhido o binômio – clínica e civilização – impressos no título de 

nossas Jornadas, para convocar a comunidade analítica a enunciar o lugar do psicanalista 

na clínica e na cultura contemporâneas, frente à urgência de nossa época, na saúde, na 

educação, política, no sexo, na ciência, na religião. 

Nossas Jornadas vêm interrogar: como os psicanalistas se articulam com o mundo? 

Que lugar para a psicanálise na clínica e na pólis no século XXI? Como o analista 

responde à moral sexual, política, educacional, científica, religiosa civilizada no século 

XXI? 

 Em 1908, Freud constatou com Von Ehrenfels, que a moral sexual civilizada, 

desvela uma “moral dupla”2, ambígua, que induz à ocultação da verdade. Em 2020, a 

“moral dupla” mostra cada vez mais a sua cara nos discursos conservadores, totalitaristas, 

 
1 LACAN, J. (1969-1970). O seminário, livro 17: o avesso da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

1992. 
2 FREUD, S. (1908). “La moral sexual ‘cultural’ y la nervosidad moderna”. In: Obras completas. Buenos 

Aires: Amorrortu, 2003. v. 9, p. 163.  

 



retrógrados, repressivos, racistas, segregacionistas, moralistas, que se sustentam nas bases 

de uma pretensa moral civilizada. 

Como o psicanalista responde aos discursos que seguem na mão da “moral 

dupla”? O discurso analítico responde, seguindo na contramão desses discursos. 

 

Rio de Janeiro, agosto de 2020. 

Maria Helena Martinho e Consuelo Pereira de Almeida 
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PRAZOS PARA INSCRIÇÕES DE TRABALHOS 

Envio de resumos: até 30/09/2020 

Divulgação dos resumos aceitos: 12/10/2020  

Envio do trabalho final: até 31/10/20202 

  

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE RESUMOS 

Os interessados em apresentar trabalho devem enviar o resumo de sua proposta junto com 

o comprovante da inscrição do ZOOM para o e-mail: secretaria@fcclrio.org.br 

 

O resumo deverá estar de acordo com as seguintes instruções: 

1) Texto em arquivo WORD 2013 ou superior. 

2) Arquivo contendo duas páginas:  

- Folha de rosto com o título do trabalho, nome completo do autor, instituição a 

qual pertence, formação e e-mail. 

- Folha do argumento apenas com o título do trabalho e o resumo, contendo 

contextualização do tema, objetivo do trabalho ou a pergunta a ser desenvolvida, 

a adequação ao subtema escolhido e a atualidade e pertinência do tema (fonte 

TIME NEW ROMAN, tamanho 12, espaçamento 1,5, 1.500 caracteres com 

espaço). 
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XXII Jornadas de Formações Clínicas do Campo Lacaniano-RJ (FCCL-RJ) 

VIII Jornadas do Fórum do Campo Lacaniano-RJ (FCL-RJ) 

“A CLÍNICA LACANIANA E A MORAL SEXUAL CIVILIZADA” 

04 e 05 de dezembro de 2020 
              

PROGRAMA 

 

6ª feira, dia 04/12/2020 

 

10h30 – PLENÁRIA 1: O psicanalista e a subjetividade de sua época 

Coordenação: Sheila Abramovitch 

 

Apresentação: Maria Helena Martinho – A peste: viral e discursiva 

                          Consuelo Almeida – A pandemia e a cultura do mal-estar 

                          Antonio Quinet – A cloaca da civilização 

                          Rosane Melo – O esclarecimento sexual das crianças: o mal-estar na infância 

                          Maria Anita Carneiro Ribeiro – A clínica lacaniana e a moral sexual civilizada 

 

Id: 777 381 8136  

Senha: salaverde 
 

 

12h15 – PLENÁRIA 2: A psicanálise, a pandemia e o pandemundo 

Coordenação: José Maurício Loures 

 

Apresentação: Sonia Alberti – Da ação Moral específica à ética de cada discurso 

                         Glória Sadala – No avesso da comunicação, um escultor da palavra 

                         Maria Luisa Rodriguez – O ReUrge, uma aposta 

 

Id: 777 381 8136 

Senha: salaverde 
 

 

13h30 / 15h30 - Almoço  

 

 

15h30 - SALAS SIMULTÂNEAS 

 

Sala Verde (Transmissão no Zoom e no Facebook) 

Mesa simultânea: Artes, sexualidades e seus destinos 

Coordenação: Nilda Martins Sirelli 

 

Apresentação: Bárbara Zenicola – As identificações transexuais na neurose 

                          Kátia S. S. Mello – Do acting out à transgressão de Antígona: o                                                                                                                                

                                                          desejo projetado em Agnus Dei 

                          Jéssica Silva – Caso Flordelis: fundamentalismo religioso e           

                                                  subjetivação da lei                 

                         Mariana F. Grecco e Ivan R. Estevão – Da foraclusão à reconstrução: interlocuções entre 

Nise da Silveira e a teoria Freud-Lacaniana quanto ao manejo clínico das psicoses com 

vistas a estabilização 

 

Id: 777 381 8136 

Senha: salaverde 



 
 
15h30 - SALAS SIMULTÂNEAS 
 
Sala Azul (Transmissão no Zoom) 
Mesa simultânea: O mal-estar na cultura reeditado 
Coordenação: Bruna Americano 
 
Apresentação: Rebeca Espinosa Amaral – É possível ser feliz sozinho? 
                          Cláudia Carrera – A fantasia que recobre 

                        Pedro Henrique Corrêa – Os desafios do exercício da psicanálise nas “plataformas” on 
line: a palavra-mercadoria e a ciência do bem-viver 

                          Ana Carolina B. L. Martins – Seria a histeria um lugar de fala? 
 
Id: 684 047 7259 
Senha: salaazul 
 
 
17h00 – PLENÁRIA 3: Racismo e segregação: a moral dupla 
Coordenação: Geísa Freitas 
 
Apresentação: Elisabeth da Rocha Miranda – Quarto de despejo: a literatura da fome 
                          Felipe Grillo – Por que os homens agridem as mulheres? Sobre violência e posição sexuada 
                          Eduardo Brandão – O par familiar, a não relação sexual e o gozo feminino 
                          Elisa Cunha – O Bom Crioulo – Pode um negro amar? 
 
Id: 777 381 8136 
Senha: salaverde 
 
 
18h30 - Pré-lançamento do novo livro 
de Antonio Quinet 
A política do psicanalista - do divã para 
a pólis  
(Atos e Divãs Edições) 
 
 
Apresentação do livro por Ana Laura 
Prates e Vera Pollo 
Pré-vendas pelo site: 

www.antonioquinet.com.br 

 

Id: 777 381 8136 
Senha: salaverde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.antonioquinet.com.br/
http://www.antonioquinet.com.br/


 

 

 

 

 

 

Sábado, dia 05/12/2020 

 

10h30 - PLENÁRIA 4:  Espaço Escola – A experiência do passe 

Coordenação: Antonio Quinet 

 

Apresentação: Julieta De Battista (AE da IF-EPFCL – Foro Analítico Del Río de La Plata) 

                        Alejandro Rostagnotto (AE da IF-EPFCL – Foro Mediterráneo Córdoba) 

 

Id: 777 381 8136 

Senha: salaverde 
 

12h00 – PLENÁRIA 5: O psicanalista na clínica e nas instituições 

Coordenação: Maria Vitória Bittencourt 

 

Apresentação: Georgina Cerquise - Reflexões da clínica psicanalítica em tempo de                         

                                                              Covid-19 

                          Glória Justo Martins - “Socorro, não aguento mais ficar em casa!             

                                                               Estou entediadooo...” Efeitos do confinamento  

                                                               em jovens sujeitos 

                          Marcella Laboissière - Um século de Mais além em um ano de      

                                                               pandemia: vivencias de um Pronto Socorro 

                          Andressa Diniz e Adriana Bastos - Efeitos da Pandemia da Covid-19 no hospital 

 

Id: 777 381 8136 

Senha: salaverde 
 

13h30 / 15h30 - Almoço 

 

15h30 - SALAS SIMULTÂNEAS 

 

Sala Verde (Transmissão no Zoom e no Facebook) 

Mesa simultânea:  Solidão, solidariedade e o real 

Coordenação: Julie Travassos 

Apresentação: José Maurício Loures – A verdade histórica do pai: “ele só não sabia que estava morto” 

                          Elvina Maciel - Fotografia, arte e psicanálise: saber fazer com o Real 

                          Nádia Afonso S. Martins – Do sintoma social à resposta singular 

                          Vanisa Santos – O que se quer de nós, mulheres? 

 

Id: 777 381 8136 

Senha: salaverde 
 

15h30 - SALAS SIMULTÂNEAS 

 

Sala Azul (Transmissão no Zoom) 

Mesa simultânea:  A moral sexual civilizada no século XXI  

Coordenação: Elismara Marques Rosa 

 

Apresentação: Cinara Santos – A igreja como obstáculo à transferência 



                          Lenita Pacheco – Qual a posição da criança envolvida em denúncias de abuso sexual: 

vítima ou sedutora? 

                          Paula Lacerda – “Cocoricó quem?” A análise de uma criança e a moral sexual civilizada 

                          Carmela Maroun – Minha voz busca um espaço 

 
Id: 684 047 7259 
Senha: salaazul 
 
17h00 – PLENÁRIA 6: Imperativos de gozo 
Coordenação: Rosana Maldonado 
Apresentação: Vera Pollo – A subjetividade de nossa época 

                          Roberto Julio May e Sheila Abramovitch – Aonde vamos? 

                          Sonia Borges – Joyce entre nós 

                          Yara Lemos – Na Moral? Irmãs Madalenas: torturadoras de mulheres 

 

Id: 777 381 8136  
Senha: salaverde 
 

20h – Anjo Negro 

Peça-série-metragem 
de Nelson Rodrigues 
direção de Antonio Quinet 

 
Episódio – estreia o ato 2: “A vingança”  
 
 
 
Debate após o espetáculo com Betty Fuks  
e Luciano Dias. 

 
 

 

Ingressos podem ser adquiridos no site: 
www.sympla.com.br/inconscienteemcena 
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A clínica lacaniana e a moral sexual civilizada 

 

O título das nossas XXII Jornadas de Formações Clínicas do Campo Lacaniano-

RJ (FCCL-RJ) e VIII Jornadas do Fórum do Campo Lacaniano-RJ (FCL-RJ) – “A clínica 

lacaniana e a moral sexual civilizada” – foi inspirado em um texto do início do século XX 

– “A moral sexual civilizada e a doença nervosa moderna” (1908) – no qual Freud 

imprimiu uma marca política, ao refletir sobre a relação do homem com a cultura de sua 

época.  

O artista holandês Hieronymus Bosch, autor de um tríptico do século XVI – “O 

jardim das delícias terrenas” – que escolhemos para figurar no cartaz das Jornadas, 

também imprimiu uma dimensão política a sua obra, ao retratar a moral sexual civilizada 

entre a Idade Média e Idade Moderna. 

 Os trípticos, obras compostas por três painéis que se abrem, têm a função de 

ocupar um lugar de devoção no altar das igrejas, atrás dos sacerdotes. Contudo, este 

tríptico de Bosch, não foi visto pela igreja como uma peça de altar, a obra escandalizou 

os eclesiásticos, por exibir a céu aberto os prazeres da carne.  

O tríptico fechado – “A criação do mundo” – representa o trabalho de Deus antes 

da criação do homem. No canto superior esquerdo podemos observar Deus sentado com 

uma bíblia no colo e por cima da figura de Deus temos o verso do salmo 33 em latim que 

se pode traduzir: “Deus disse e foi feito. Deus comandou e foi criado”. Nada habita o 

espaço para além da figura Divina.  

 

 

 



 
 

O tríptico aberto, consiste em três painéis, que ilustram as consequências do 

pecado e da luxúria. O painel esquerdo – “Paraíso terrestre” – mostra a criação do homem 

no paraíso. Adão e Eva antes de caírem em tentação. O painel central, que dá nome a obra 

– “Jardim das delícias terrenas” – está entre o paraíso e o inferno. Retrata a fragilidade 

humana. Vemos homens e mulheres nus e frutos que representam os prazeres da carne. O 

pecado original foi comer o fruto proibido. Na Idade Medieval “apanhar frutos” designava 

o ato sexual. Para a Sociedade Medieval o ato sexual era a prova da queda do homem em 

pecado. Os prazeres desse mundo são um falso paraíso e quem se envolve nesses prazeres 

caminha para a condenação eterna. O painel da direita – “O Inferno” – contrasta com os 

outros dois. A luz do dia foi substituída pela escuridão e a atmosfera do jardim foi 

substituída por uma prisão, por uma humanidade incapaz de resistir as tentações do Diabo. 

Instrumentos musicais são símbolos da luxúria. A música profana, tocada pelos 

trovadores, leva ao inferno. Os prazeres da carne são crucificados nos enormes 

instrumentos musicais.  

 

 

Bosch retrata o conflito que inquietava a civilização entre a Idade Média e a Idade 

Moderna, a tensão entre o pecado ligado aos prazeres sexuais e materiais e a busca da 

virtude, de uma vida ascética. Bosch estava muito atento as questões de seu tempo. 

Contudo, ele não se deixou influenciar pelos artistas medievais. A pintura do século XVI 

era profundamente religiosa, mas Bosch foi o primeiro a subverter os temas bíblicos. Ele 



 
 

costumava ser conhecido como “o criador de demônios”. Mais de 400 anos depois, Bosch 

influenciou os pintores realistas e os surrealistas. 

No século XVI, Bosch, subverteu a moral sexual civilizada, o discurso religioso, 

ao transformar um tríptico – obra destinada a compor o altar da igreja – em uma heresia, 

em uma obra malvista, banida pela igreja.  

No século XX, Freud, também escandalizou, quando em “A moral sexual 

civilizada e a doença nervosa moderna” (1908), subverteu as proposições da comunidade 

científica de sua época. Estas correlacionavam a aceleração dos tempos ao aumento das 

doenças nervosas modernas (as neuroses), atribuindo a responsabilidade pelo aumento 

das doenças modernas à civilização industrial. 

Freud, ao contrário dos cientistas contemporâneos, não dirigiu as suas críticas aos 

gêneros e ritmos de vida: a agitação da vida moderna, a concorrência econômica, a 

competição, a precariedade da vida material no proletariado, a estafa e as angústias 

devidas à insegurança, mas à moral sexual civilizada. 

Nos discursos fora da psicanálise, o tema do traumatismo está sempre em alta. O 

traumatismo é um dos nomes dados à tragédia quando ela vem de fora. Imputa-se o 

traumatismo a um real que, de fato, nos cai na cabeça, um real impossível de ser 

antecipado e modificado. Mas todo sujeito não é um traumatizado original? 

 A psicanálise concebe que o sujeito esteja implicado, mesmo nos traumas que 

vêm do real: traumas de guerra, do terrorismo, de atentados sexuais, porque há sempre 

dois componentes e dois tempos do trauma: o primeiro, o da invasão do real; o segundo, 

o só-depois, as sequelas. O tempo do golpe do real poderíamos situar como um encontro 

com um real que não tem correspondência no simbólico. As repercussões para o sujeito 

são de outra ordem e variam conforme a leitura que ele faz do real. 

 Assim, o trauma é real; as sequelas são do sujeito. Para além do trauma que vem 

do real, o discurso da psicanálise salienta a fantasia e a implicação subjetiva que ela 

comporta, enquanto o discurso fora da psicanálise só conhece o traumatismo e não a 

fantasia. 

Qual a lógica que explica que se fale cada vez mais de traumatismo? Dependendo 

da forma como se responde à questão: de onde vem à neurose? Pode-se admitir que o 

sujeito é mais vítima, ou ao contrário, mais responsável. A ênfase dada à causalidade 

traumática da neurose faz do sintoma o resultado de uma contingência da vida, na qual, o 

sujeito é essencialmente vítima. Ou seja, quanto mais se acentua a causalidade traumática 

mais se inocenta o sujeito, quanto mais se acentua a causalidade não-traumática mais o 



 
 

peso recai sobre ele. Mas, do que ele sofre? Não seria da responsabilidade de seus próprios 

sintomas? “O apelo ao traumatismo não é muito simpático ao psicanalista, porque permite 

ao sujeito esquivar-se do jogo, recusar sua participação, justamente quando o 

reconhecimento de sua implicação subjetiva no que ele sofre é a condição de sua entrada 

em análise”1. 

Freud descobriu uma antinomia entre sexualidade e civilização. Estabeleceu um 

corte com as teorias filosóficas, psicológicas e psiquiátricas de sua época ao afirmar que 

o sofrimento do homem moderno dependia de um fator fundamental: a sexualidade.  

Ousado e vanguardista, Freud marcou uma ruptura com o modo de pensar o 

sofrimento vigente na época ao afirmar que o recalque da sexualidade produzia o 

nervosismo moderno. Essa proposição adveio do conceito de pulsão, apresentado pela 

primeira vez em “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” (1905). A pulsão foi um 

importante instrumento conceitual utilizado por Freud para tomar o homem como um ser 

da cultura. O texto “A moral sexual civilizada e a doença nervosa moderna” (1908), 

funcionou como um preâmbulo para suas proposições futuras impressas em “O mal-estar 

na cultura” (1930). Nessa outra grande obra sobre a cultura, o conflito não é mais 

localizado na luta entre cultura e sexualidade, mas no embate entre a pulsão de vida e a 

pulsão de morte.   

Freud sempre evidenciou o seu empenho em relacionar conceitos psicanalíticos 

com a análise da vida em sociedade. Nos textos clássicos: “Totem e tabu” (1913), 

“Psicologia das massa e análise do eu” (1921), “O futuro de uma ilusão” (1927), “Mal-

estar na cultura” (1930), “Moisés e o monoteísmo” (1939); assim como nas cartas a 

Einstein sobre a guerra (1933), no comentário sobre o antissemitismo (1938) e no estudo 

psicológico do presidente norte-americano Thomas Wilson (1939)2, Freud abordou 

questões de cunho político, daquilo que se refere à vida do homem em sociedade, 

destacando a importância do psicanalista investigar essas questões.  

Em “O interesse pela psicanálise” (1913), Freud observa que “é certo que a 

psicanálise tenha tomado por objeto a psique individual, mas a raiz de sua exploração não 

podiam escapar-se as bases afetivas do vínculo do indivíduo com a sociedade”3. A famosa 

passagem que abre “Psicologia das massas e análise do eu” (1921), aponta na mesma 

direção: “na vida psíquica do indivíduo, o outro conta, com total regularidade, como 

modelo, como objeto, como auxiliar e como inimigo, e por isso desde o começo, a 

psicologia individual é, simultaneamente, psicologia social”4. Em cada um desses textos, 

Freud esclarece os aspectos subjetivos existentes nos fenômenos sociais e políticos. 



 
 

Vinte e quatro anos depois, ao situar o que Freud produziu sob o registro da 

psicologia coletiva, Lacan ratificou: “o coletivo não é nada senão o sujeito do 

individual”5. Lacan seguiu a mesma trilha de Freud. Na década de 1950, articulou a 

política à técnica psicanalítica; na década de 1960, situou a política nos fundamentos 

teóricos da ética; no final da década de 1960 e na década de 1970, situou a política na 

configuração discursiva.  

O título de nossas Jornadas – “A clínica lacaniana e a moral sexual civilizada” – 

vem colocar em debate o binômio: “clínica” e “civilização”, de forma a convocar a 

comunidade analítica a sustentar a política da psicanálise, a enunciar o lugar do 

psicanalista na clínica e na pólis frente à urgência de nossa época. 

Como os psicanalistas se articulam com o mundo? Aprendemos tanto com Freud 

como com Lacan, que o psicanalista deve transitar tanto na clínica como na polis, tal qual 

faz uma formiguinha quando passa de um lado ao outro em uma banda de Moebius.  

Na clínica, no dispositivo analítico, na psicanálise em intensão, o psicanalista 

opera do lugar de agente do seu discurso, o discurso do analista, cujo saber sustenta o ato 

analítico nas análises, “preparando operadores para a psicanálise”6. 

 Mas o psicanalista também tem ferramentas para fazer existir a psicanálise na 

polis, fazer com que a psicanálise tenha uma função no mundo, a psicanálise em extensão, 

se presentifica no mundo, fora dos muros da clínica, na transmissão da psicanálise, na 

discussão sobre as questões cruciais que assolam a humanidade.  

Nossas Jornadas vêm justamente interrogar: Que lugar para a psicanálise na 

clínica e na pólis no século XXI? O psicanalista deve estar atento as posições sócio-

políticas de sua época e como estas reverberam na clínica. Há mais de meio século, Lacan 

já havia nos alertado: o psicanalista deve renunciar de exercer a psicanálise, se “não 

conseguir alcançar, em seu horizonte, a subjetividade de sua época”7.   

Estamos vivendo um momento dramático na história da humanidade, em que o 

mundo assiste atônito a devastação provocada pela COVID-19 que transformou a vida do 

nosso planeta e colocou em evidência as populações mais vulneráveis, as mais precárias. 

O cenário da pandemia global, desvelou um impacto, um traumatismo mundial e este se 

articulou com o traumatismo singular de cada um, fazendo com que cada sujeito 

respondesse ao traumatismo global, a partir de sua fantasia, seu sintoma e seu gozo. 

Nesses tempos difíceis, em que acreditávamos que havíamos chegado ao pior com 

o vírus, com a pandemia que assolou o mundo, descortina-se uma realidade mais urgente 

ainda, a forma como a liderança de alguns países responderam a esse traumatismo 



 
 

mundial.  Governantes totalitaristas, eugenistas, pregaram a morte para os ditos abjetos, 

rebotalhos da sociedade, quando negaram a urgência e a gravidade do que estava sendo 

anunciado.  

 O que responde o psicanalista diante dessa urgência pandêmica e política?  A 

psicanálise, herdeira de uma ética freudiana, a ética do desejo, aquela que, de acordo com 

Freud, vai contra a moral civilizada, resiste, se mantém firme, numa posição moebiana 

entre a clínica e a pólis. 

 Na clínica, com o seu desejo decidido, o analista sustenta o discurso do analista 

e promove o tratamento do real, com as ferramentas tecnológicas das quais dispõe: Skype, 

WhatsApp, FaceTime. 

 Na pólis, o analista promove a transmissão da psicanálise on-line e sustenta a sua 

posição antitotalitarista, antirracista, antieugenista, antissegregacionista. A COVID-19 

nos faz sustentar, além da responsabilidade clínica, uma outra responsabilidade, a 

política, a de pensar a psicanálise em sua relação com o discurso de nosso tempo. 

Lacan afirmou, de forma contundente, em 1967, “o inconsciente é a política”8, 

justamente porque o inconsciente está na Polis, depende da História, tem uma relação 

intrínseca com o Outro, “o inconsciente é o discurso do Outro”. Se “o inconsciente é a 

política”, a política da psicanálise é a revelação do inconsciente, que Freud descobre 

através do sonho.  

Como Lacan, Freud também concebeu o inconsciente como político, justamente 

porque o inconsciente está nos laços sociais. Em “Totem e tabu” (1913), Freud constrói 

um mito que indica a necessidade de uma perda primeira fundadora, para que a regulação 

de um laço social fosse possível, a do objeto de gozo absoluto, que designa “todas as 

mulheres” do Pai primitivo. 

Em “Psicologia das massas e análise do eu” (1921), Freud constrói a estrutura dos 

laços afetivos e observa: “a psicologia individual é simultaneamente a psicologia social”9; 

Freud toma a igreja e o exército como exemplos das massas artificiais, nas quais os 

indivíduos têm uma dupla ligação libidinosa: por um lado, com Cristo e com o general; e 

por outro, com outros membros do grupo. 

Em “Por que a guerra”? (1933 [1932]), Freud, substitui o binômio empregado por 

Einstein: Direito e Poder por Direito e Violência e explica que a razão para não matar o 

inimigo de imediato seria usá-lo como escravo, usar a sua força de trabalho. 

Em “O mal-estar na cultura” (1930), Freud observa que o relacionamento entre os 

homens é a maior fonte do sofrimento humano. “O homem é lobo do homem”10, ele abusa 



 
 

do seu semelhante sexualmente, explora a sua força de trabalho, o humilha, apropria-se 

dos seus bens, causa-lhe dor, sofrimento, o tortura, o mata. O mal-estar na cultura é o 

mal-estar dos laços sociais que se expressam nos atos de governar, educar, analisar e fazer 

desejar, que Lacan chamou de discursos. 

 Todo laço social é um enquadramento da pulsão e resulta em uma perda de gozo 

e todo discurso como laço social é um modo de aparelhar o gozo com a linguagem. Lacan 

produziu seus quatro discursos em 1969/1970, justamente quando a ordem social sofria 

no mundo um questionamento profundo.  

1968, Ano Internacional dos Direitos Humanos, conhecido como “o ano que não 

terminou”, entrou para a história da civilização como um ano avassalador, com o 

assassinato de Martin Luther King, com a Guerra do Vietnã, manifestações estudantis 

contra a Guerra do Vietnã e contra os regimes autoritários vigentes em diversos países do 

mundo, sobretudo na América Latina. Foi justamente nessa época, que Lacan criou os 

quatro discursos como uma resposta ao movimento proletário e estudantil que acontecia 

na França. Enquanto aqui no Brasil, o povo era assolado pela ditadura militar que 

perseguia, torturava e matava aqueles que não se submetiam ao regime totalitarista 

vigente. 

2020, também já entrou para a história da civilização como um ano avassalador, 

não somente pelo traumatismo provocado pelo vírus letal, pela pandemia da COVID-19, 

advento do real globalizado, como também pelas indicações que os governos dão como 

resposta a devastação. Frente a urgência de nossa época, como os laços sociais estão se 

estruturando?  

Para refletirmos sobre essa questão, proponho tomarmos o lugar da verdade no 

discurso do mestre e no discurso do analista, na medida em que o lugar da verdade 

sustenta o semblante, agente do discurso, revelando aquilo que se encontra velado, 

escamoteado, semi-dito, em cada discurso. 

No discurso do mestre, discurso da civilização, da instituição, do poder,  da 

dominação, o que está velado, no lugar da verdade, sob a barra do ato de governar (S1), 

ato de dominação, é um sujeito ($) identificado a um cargo de poder (S1): um governante, 

um militar, um religioso. Essa dominação é imposta ao escravo (S2), que do lugar do 

outro, deve saber cumprir ordens, obedecer e produzir os objetos de gozo (a), para o 

mestre, para a sociedade.  

  No discurso do analista, avesso do discurso do mestre, o que está velado, no lugar 

da verdade, sob a barra do ato analítico (a) é o saber (S2), o desejo de saber inconsciente, 



 
 

desejo de fazer saber sobre a castração, sustentado a partir da própria análise. O saber 

inconsciente (S2) no lugar da verdade no discurso do analista evidencia a política desse 

discurso no laço social, a política da falta, correlata à ética do desejo. 

Se pensarmos as disjunções políticas que se impõe entre o discurso do mestre e o 

discurso do analista a partir da tríade – ética, segregação/separação e o Um – iremos 

verificar que quanto à ética, pode-se afirmar que a ética do discurso do mestre está para 

o poder, para a mestria, para a dominação, enquanto a ética da psicanálise está para o 

desejo. A ética do discurso do mestre se baseia em uma estrutura de obediência, servidão 

e dominação. Enquanto a ética da psicanálise se fundamenta no bem-dizer, na castração, 

na falta, na inexistência da relação sexual, na falta-a-ser, na falta-a-ter.  

Quanto ao binômio segregação/separação, pode-se observar que o discurso do 

mestre está para a segregação assim como o discurso do analista está para a separação. 

No discurso do mestre a segregação desconsidera os sujeitos, tratando-os como 

rebotalhos, colocando-os à parte nos grupos. Desde 1967, que Lacan nos alerta sobre os 

efeitos do desenlace nas realidades sociais e econômicas: “Nosso futuro de mercado 

comum encontrará seu equilíbrio numa extensão cada vez mais dura dos processos de 

segregação”11. Lacan retoma a segregação provocada pelos mercados comuns e alerta 

para o horror da segregação nos campos de concentração. A política da causa analítica, 

ao contrário, não é a da segregação, mas a da separação como operação da constituição 

do sujeito.  

Quanto ao Um. O discurso do mestre está para o Um homogeneizante, unificante, 

assim como o discurso do analista está para o Um da singularidade, da diferença. O 

discurso do analista é a única via de tratar as diferenças em nossa cultura, o único em que 

o saber inconsciente está no lugar da verdade, o único que considera o outro como $, o 

único em que o significante-mestre não pode ser encarnado em ninguém, na medida em 

que ele é puro significante. Nesse discurso não há idealização do mestre, nem imperativo 

do Um, mas o Um é reduzido a um traço de desidentificação. 

Um grande desastre universal, a COVID-19 transformou a vida de nosso planeta. 

Freud sempre se posicionou frente os desastres universais de sua época. Em 1915, durante 

a Primeira Guerra mundial, produziu a sua metapsicologia. Lacan, em 1968, no “ano que 

nunca terminou”, introduziu a sua teoria dos discursos. 

 Em 2020, ano em que a humanidade é golpeada por esse real devastador, que 

lugar para a psicanálise no mundo? Os corpos ficaram em isolamento, confinados, mas o 

inconsciente não pode ser confinado, o inconsciente seguiu em seu incansável trabalho. 



 
 

Praticamente todos os psicanalistas prosseguiram, recorreram aos recursos tecnológicos 

para sustentar a política da psicanálise, na clínica e na civilização. 

 Na contramão da visada do gozo, a ética da psicanálise propõe o desejo, a falta-

a-ser, a falta-a-ter e na contramão do imperativo totalitarista, racista, eugenista, 

segregacionista, a psicanálise propõe a ética da diferença. 

 

Rio de Janeiro, agosto de 2020. 

Maria Helena Martinho 
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A clínica lacaniana e a moral sexual civilizada 

 

Na obra freudiana encontramos vários textos que relacionam conceitos 

psicanalíticos com a vida em sociedade, e “A moral sexual civilizada e a doença 

nervosa moderna”, é um desses textos. Apesar de ser um texto de 1908, é de uma 

atualidade impressionante e não é um exagero considerá-lo, atemporal. Logo de saída, 

Freud chama nossa atenção comentando que “sob o regime de uma moral sexual 

civilizada, a saúde e a eficiência dos indivíduos esteja sujeita a danos, e que tais 

prejuízos causados pelos sacrifícios que lhes são exigidos terminem por atingir um 

grau tão elevado, que indiretamente cheguem a colocar também em perigo os 

objetivos culturais”(1908: 187)1. A questão da “moral dupla”, também abordada neste 

texto, é de uma atualidade ímpar. Ela é evocada por Freud, no sentido de incidir de 

forma bastante diversa para homens e mulheres no que tange a sexualidade, algo que 

implica uma permissividade com relação às transgressões masculinas. Moral dupla, 

ambígua, que aponta para uma certa “hipocrisia”, por ser conivente com as 

transgressões, com a ocultação da verdade, induzindo seus membros a enganarem a si 

mesmos e aos outros. Na atualidade, encontramos sociedades em que, essa moral 

dupla aparece de forma preponderante, seja com relação à mulher, seja com relação às 

crianças, seja com relação às questões de gênero, seja com relação às questões raciais 

e, por aí vai. São discursos ambivalentes em que, ora a mulher deve ser independente, 

ora é um objeto de posse, de propriedade, subjugada ao homem. No caso das crianças 

encontramos todo um melindre quanto ao esclarecimento sexual que, segundo as 

indicações freudianas lá em 1907,  “deveria ser abordado como os demais assuntos” 

(1907: 143)2. 

Aqui no Brasil, a partir de um discurso conservador, retrógrado, repressivo, 

encontramos um julgamento ao que se apresenta como diferente, como não 

pertencente à este ou àquele determinado grupo. A partir daí, são fabricados 

argumentos morais, atribuindo ao outro, ou ao assunto que, se quer criticar, excluir ou 

difamar algo de um intolerável, em nome de uma pretensa moral e dos “bons 

costumes”. O que vem piorando sensivelmente principalmente com o advento das 

Fake News.  Neste bojo, encontramos a suspensão da educação sexual nas escolas, 

que, Freud, também no mesmo texto de 1907, já designava como um dever da escola 

não evitar menção aos assuntos sexuais; encontramos a “cura gay”, que se apresenta 

como uma possibilidade de reorientação sexual; a ampla e distorcida divulgação do 



 

caso da nudez no museu, mais recentemente, o caso de Felipe Neto que, da noite para 

o dia, por exercer seu direito de liberdade de expressão, virou um “pedófilo”, e, 

pasmem o anúncio feito pela Natura em comemoração ao dia dos pais, trazendo 

dentre os participantes um trans-homem, causando um enorme rebuliço nas redes 

sociais. Tais acontecimentos, só demonstram como falar de sexualidade, do sexual 

pode ser “perigoso” e, desviar nossas criancinhas da moral sexual civilizada que se 

quer como sociedade e de como o sexual pode ser usado para constranger, ofender. 

Algo, que Freud, mais de vinte anos depois, vem denunciar, no seu texto sobre “O 

mal-estar na civilização”(1930). Ali, ele aponta como esta moral sexual civilizada 

ainda persiste na exigência de universalizar o sujeito, num “para todos” com 

referência a um tipo único de vida sexual, não levando em consideração as 

“dessemelhanças na constituição sexual dos seres humanos”(1930: 125)3. Uma 

civilização que promove a exclusão do impossível de universalizar, as modalidades de 

gozo que são singulares para cada sujeito. Curiosamente, é essa mesma moral sexual 

civilizada que, pode tolerar o estupro, a violência de gênero, o racismo e, tantas outras 

coisas, “fechando seus olhos para muitas transgressões que deveria punir” (Freud, 

1930: 126)4. A tal moral dupla que, Freud tanto falava com relação às mulheres e, que 

pudemos verificar na dita “hipocrisia” com que foi tratado o aborto da menor de 10 

anos, que engravidou depois de quatro anos sendo estuprada pelo tio.  

E a psicanálise, a clínica lacaniana como vai lidar com essa moral sexual 

civilizada? A psicanálise, como uma prática orientada para o reconhecimento do mal-

estar, que se singulariza através da fala de cada sujeito, na figura de seu operador, o 

psicanalista, deve estar atenta às subjetividades de sua época5. Lacan durante todo o 

seu ensino nunca deixou de afirmar, o alcance político da psicanálise. Algo que só 

pode ser alcançado, caso os psicanalistas consintam. Nas palavras de Soler, consintam 

“em não esquecer por que eles são feitos, e a que os chama o discurso psicanalítico” 

(1998: 257)6. Em outros termos, a implicação do psicanalista na Pólis (cidade dos 

discursos), vai se dar, na medida em que, como ser político, como fala-a-ser, ele está 

inserido no laço social, nos discursos.  

A contribuição da psicanálise se apresenta então, não somente na crítica à um 

enunciado repressivo produzido pela moral sexual de nossa civilização, mas, também 

na própria política da psicanálise que, vai tratar do mais singular, no tocante ao mal-

estar imposto por nossa civilização, tal qual Freud assim havia previsto.  

 



 

Rio de Janeiro, agosto de 2020. 

Consuelo Pereira de Almeida 
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PRELÚDIO 1: O ódio às mulheres no Pandemundo 

 

Você pregava 

minhas pernas  

no chão 

aos chutes 

para depois pedir 

que eu parasse em pé 

Rupi Kaur 

 

É um dado real o aumento durante a pandemia de quase 40% em relação ao mesmo 

período em 2019 das denúncias de violência doméstica contra as mulheres, conforme dados do 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Um estudo coordenado pelo Núcleo 

de Gênero do Ministério Público do Estado de São Paulo constatou que, no início do 

isolamento, de fevereiro para março, as prisões em flagrante envolvendo agressores de 

mulheres aumentaram 51,4%1. 

No entanto, se nesse momento os casos de violência contra a mulher aumentaram, isso 

definitivamente não é um fenômeno contemporâneo, específico do nosso século. A partir de 

tais considerações, por que é tão recorrente que os homens agridam às mulheres? Segundo 

Lacan (1975-1976/2007), uma mulher pode ser um sintoma para um homem enquanto que para 

uma mulher, um homem pode ser pior que uma aflição ou um sintoma: pode ser uma 

devastação. Contudo, seria a mulher enquanto sintoma o que levaria um homem ao ponto de 

cometer homicídio? Haveria relação dessa violência com a impotência psíquica e com a 

consequente degradação na vida amorosa (FREUD, 1912/1992)? Seria uma defesa contra a 

angústia advinda dessa divisão subjetiva? Perguntas que levanto sem a pretensão de esgotá-las 

aqui. 

Em tempos pandêmicos, ao me aventurar por atividades on-line fora do Brasil, dei de 

encontro com o jovem psicanalista argentino Luciano Lutereau e sua extensa pesquisa sobre a 

masculinidade cujas ideias me guiaram nessa reflexão. No livro de ensaios intitulado Edipo y 

violência: por qué los hombres odian a las mujeres, Lutereau (2019a) questiona até que ponto 

o modelo de violência de gênero atual poderia ser justificado pelas dificuldades impostas por 

uma sociedade patriarcal. Recorrendo à antropologia, Lutereau define o Patriarcado por um 

sistema de organização que exclui a violência às mulheres sendo, portanto, exclusividade dos 

 
1 Fonte: https://www.istoedinheiro.com.br/violencia-contra-a-mulher-aumenta-em-meio-a-pandemia-denuncias-

ao-180-sobem-40/ 



homens. A elas estava vedado ser o agente da violência e, consequentemente, eram excluídas 

tanto do espaço público quanto do gozo. Isso me traz à lembrança o filme russo Um mulher 

alta (2019) em que a ida de mulheres para a guerra não era para lutar, mas apenas entreter 

sexualmente os soldados. É claro que se tratava de uma sociedade hipócrita em que nas ruas se 

dizia Em mulher não se bate, mas que a fazia cair calada em casa sob os golpes cruéis de um 

marido covarde.  

No entanto, defende Lutereau, não seriam essas as coordenadas encontradas na maioria 

dos casos de feminicídio na atualidade. Nos dias de hoje, ao contrário, é a suposição de um 

gozo à mulher o que poderia levar um homem ao ódio e a cometer crimes horrendos. Além 

disso, a violência sofreu uma mutação e não está mais restrita a territórios delimitados - como 

expressava o famoso Te espero na esquina –, tornando-se pública e podendo ocorrer em 

qualquer lugar, a qualquer hora. 

Contudo, nas considerações acima não fica claro qual mecanismo levaria homens a 

odiar e maltratar mulheres na sociedade patriarcal, apenas que isso acontecia por debaixo dos 

panos. O pedido atual por mais responsabilidade afetiva ouvido em espaços feministas pode 

ser uma indicação de que na época da inocência (referência ao estonteante filme de Scorsese) 

as mulheres sentiam-se mais protegidas, pois conforme o próprio Lutereau (2020) ressalta em 

Ya no hay hombres: ensayo sobre la destituición masculina, conhecer uma mulher era conhecer 

a irmã ou prima ou sobrinha etc de um homem, a quem o pretendente deveria responder caso 

se comportasse mal. Isso difere, sem dúvida, em relação à impessoalidade dos aplicativos de 

encontros atuais. Ainda assim, tal observação não precisa ser tomada de modo nostálgico. 

Afinal, como já mencionamos, na sociedade patriarcal, a violência se embrenhava por outros 

caminhos. Aos interessados, sugiro (re)ver o filme citado! 

Num artigo posterior, nos aponta Lutereau (2019b), é fundamental levar em conta a 

complexidade do assunto e, portanto, considerar as diferentes hipóteses causais a partir das 

várias figuras do ódio às mulheres: o fundamento edípico da misoginia; a devastação mãe-filha; 

a violência física; a questão das cantadas e as novas formas de violência. Por se tratar de um 

olhar introdutório, vamos nos deter em apenas alguns pontos, a iniciar pela coordenada edípica 

desse ódio.  

Retomemos o Édipo, em que mãe é quem encarna para o sujeito uma versão enigmática 

do desejo; filho é aquele que se identifica com esse enigma e pai é a operação que impossibilita 

ao sujeito ser o objeto que preencheria a mãe, isto é, impede que o mistério do desejo da mãe 

se esgote em si mesmo. A partir dessa operação lógica, o desejo da mãe é instituído como 

simplesmente desejo, logo sem objeto específico. E eis aí o berço do ódio: se odeia a mãe por 



seu amor ao pai, que pode ser lido como se odeia a mulher (mãe) porque se ama... ao pai e 

ainda, se odeia a mulher pelo amor incestuoso com o pai, que é recalcado. Nesse sentido, a 

mulher é para um homem a encarnação do complexo de castração e puta, a injúria que nomeia 

esse drama de amor culposo. Nunca um homem terá sido suficientemente analisado se não 

suportar o desejo feminino, ou seja, a estrutura feminina do desejo, explica Lutereau (2019b). 

Acrescentaria a essa interpretação: se odeia a mulher porque se ama... a mãe, divisão que surge 

com a entrada em jogo do pai.   

O ciúme do homem neurótico também pode se nutrir dessa lógica. No entanto, nos dias 

de hoje, muitas vezes, está não relacionado à mulher substituta da mãe, mas à mulher convertida 

em rival da potência. E é aí que pode surgir o desprezo profundo, anúncio dos maiores estragos. 

Ali onde termina o Édipo começa a violência.   

Ainda passeando pela terra da Mafalda, convoquemos as mulheres para encerrar esse 

ligeiro e incompleto percurso. Conforme Luciana Peker (2020), escritora argentina, autora do 

recém-lançado livro Sexteame: amor y sexo en la era de las mujeres deseantes, após a revolta 

feminista, a violência machista já não é mais tolerada e é combatida com a palavra liberada. 

Contudo, a violência não sumiu, mas recrudesceu, e aparece agora com a roupagem da 

indiferença, da humilhação, do desprezo às mulheres e diversidades desejantes. A psicanalista 

Marina Esborraz (2020) aponta que durante muito tempo no movimento feminista não se falou 

de amor porque a prioridade era falar de violência. Contudo, ainda que de forma tímida, o amor 

começa a ganhar espaço na agenda e isso, defende Esborraz, seguramente porque muitos 

feminicídios e atos violentos revelam um lado obscuro do amor. Ficaria a pergunta sobre a 

possibilidade de outras formas de amar que não somente aquela neurótica que implica a 

degradação da vida amorosa; modos outros de habitar o mundo que enodem amor e desejo. 

“Porque falar de amor é político” (ESBORRAZ, 2020). 

 

Rio de Janeiro, outubro de 2020. 

Felipe Grillo 
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PRELÚDIO 2: A (i) moralidade do racismo à brasileira 

 

Desde março, o mundo está às voltas com a pandemia, “um acontecimento de 

real” (SOLER, 2018). A contaminação da Covid-19, apesar de parecer “democrática” 

porque o vírus não diferencia sexo ou conta bancária, tem cor e classe social. Dados do 

Ministério da Saúde indicam que 54,8% dos óbitos registrados são de pessoas pretas e 

pardas.  Por que a morte de negros é maior? 

A população negra tem a pior condição econômica, gerando maior insegurança 

alimentar; tem menos escolaridade, ficando nas baixas posições do mercado de trabalho; 

vive majoritariamente nas periferias, locais onde água de qualidade e saneamento básico 

são raros. O vírus escancarou um dos sintomas sociais mais antigos: o racismo 

estrutural. O país com a maior população negra fora da África não reconhece a 

existência do preconceito, a miscigenação construiu a falsa ideia da igualdade racial 

justamente pela “mistura de cores”. E na Psicanálise, também silenciamos sobre isso?  

Nós, psicanalistas, sabemos muito bem a que se presta o silêncio e o quanto ele 

pode ser nefasto. Luciano Dias, doutor em teoria psicanalítica, em live organizada por 

Antonio Quinet, destaca que, entre as muitas dificuldades de tratar o tema no Brasil, 

uma delas é o silenciamento, uma forma de denegação do racismo. Associado a isso, há 

a representação da pessoa negra no imaginário social. 

Dias alerta, utilizando-se da teoria de Frantz Fanon, para o processo de 

colonização que faz existir, em todo o sujeito colonizado, uma depreciação do negro e a 

louvação do branco. “O preto no país é pobre, é feio, é o alvo que a polícia quer”, 

denuncia o filósofo e rapper, Clodoaldo Arruda, sobre os grupos historicamente 

marginalizados. A agressividade e a sexualidade, significantes associados aos corpos 

pretos, seriam as questões mais íntimas e recalcadas da ordem do mau, do hostil – ou 

amoral – que nos causam estranhamento e, por isso, queremos expurgar de nós 

mesmos?   

Freud (1925) desenvolve a teoria da denegação, quando o paciente faz alguma 

negativa em análise. A negação como recusa seria o recalcado. Ao chegar à consciência, 

o pensamento passa por um crivo – juízo – que decide sobre aquilo que o Eu quer 

introjetar ou expulsar para fora de si:  

 
Negar algo em um julgamento é, no fundo, dizer: ‘Isto é algo que eu 

preferia reprimir.’ Um juízo negativo é o substituto intelectual da 

repressão; ou seu ‘não’ é a marca distintiva da repressão, um 



certificado de origem - tal como, digamos, ‘Made in Germany’. Com 

o auxílio do símbolo da negativa, o pensar se liberta das restrições da 

repressão e se enriquece com material indispensável ao seu 

funcionamento correto.   (Freud, 1925, p.141) 

 

Dialoga com este, outro texto de Freud, o “Das Unheimliche”, traduzido para o 

português como “O Infamiliar”. Expressão utilizada para nominar a experiência de 

estranhamento do próprio sujeito: 

 

(...) é aquela espécie de coisa assustadora que remonta ao que é há 

muito conhecido, ao bastante familiar. Quanto ao silêncio, solidão e 

escuridão, tudo o que podemos dizer é que são realmente os fatores a 

que se acha ligada a angústia infantil, que na maioria das pessoas 

nunca desaparece inteiramente. (Freud, 1919, p. 280) 

 

O infamiliar evidencia o medo, a angústia, o horror. Tudo que caracteriza 

aversão é projetado no outro. E, para existir este outro, é que foi inventada, segundo 

Dias, a “figura do negro” desumanizada e posta no lugar de objeto/abjeto. O corpo 

preto, então, vai representar aquilo que a sociedade branca rechaça, ele é o depósito de 

tudo o que deve estar recalcado para sustentar o pacto civilizatório. 

A dinâmica da vida psíquica, para Freud, está sempre em relação com aquilo que 

é do outro de algum modo, com aquilo que se difere. O sujeito está o tempo todo 

lidando com um dentro e fora. Para Lacan (1969) é o objeto hostil que é íntimo, porém 

ex-timo; formulação de Lacan para indicar algo do sujeito que lhe é mais íntimo, mais 

próximo, mas que está fora, no exterior.  

As pessoas pretas acabam por ocupar os lugares sociais a partir de sua cor, como 

consequência das condições desiguais citadas no início deste texto. O autor Silvio 

Almeida (2019), advogado e estudioso da teoria social, parte do princípio de que o 

racismo é sempre estrutural porque ele integra inevitavelmente a organização 

econômica e política da sociedade. Essa definição é importante para não cairmos no 

engodo de que racismo são episódios isolados de injúria racial. 

Se conviver com uma pandemia já é algo devastador, imaginemos com fome e 

sem trabalho? Sob o dilema “ou morre do vírus ou de fome”, foram os corpos pretos, 

em sua maioria, que seguiram para o front. Dados do IBGE, de julho de 2020, indicam 

que 12,4 milhões de brasileiros perderam seus empregos. Destes, 69% são pretos ou 

pardos. Sem alternativa, seguiram para os serviços informais na rua. Com sorte, usando 

máscara e álcool gel. 



De que forma isso reverbera na psicanálise? Como uma teoria advinda da 

prática, inevitavelmente os questionamentos acerca das consequências psíquicas do 

racismo se colocam. Será que o que não encontra palavras no eixo clínico seria um eco 

dos silenciamentos já operantes na pólis? Nessa dialética, há o problema de quem se 

aventura a dar palavras, sem antes escutar o que oS  SilêncioS querem dizer... 

No discurso do analista, o S1 é o que o sujeito vai produzir para saber-fazer com 

seu sintoma. Dos quatro discursos, o discurso do analista é o único que não utiliza a 

linguagem como imposição sobre o outro. O analista está no lugar de objeto para que 

um sujeito produza seus próprios significantes. Assim, no singular, e a cada caso, que se 

dará a trajetória de análise, podendo o sujeito se escutar como vítima, produtor ou 

reprodutor do discurso colonialista, ou não. Não sabemos se esta será uma questão do 

analisante. Por ora, sabemos que é, sim, uma questão para a psicanálise. 

 

Rio de Janeiro, outubro de 2020.  

Cinara Santos  
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PRELÚDIO 3: A  mal-dita sexualidade 

 

Nas últimas décadas, o movimento LGBTQPIA+, com suas lutas e reivindicações, 

tem alcançado importantes conquistas, das quais cito algumas: a proliferação de um 

discurso que questiona o binarismo, a naturalização e a normatização relativa a gênero e 

sexualidade; a remoção da homossexualidade como patologia do DSM-II; a articulação 

dos direitos de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transgêneros no campo estabelecido 

e institucionalizado internacionalmente dos Direitos Humanos; a ampliação da temática 

LGBTQPIA+ na mídia em geral; e o surgimento das Paradas do Orgulho Gay – há, hoje, 

cerca de duzentas em todo o Brasil, com participação de mais de cinco milhões de 

pessoas; a que é realizada em São Paulo, na Avenida Paulista, é considerada a maior do 

mundo.  

Mas, apesar destas conquistas, o cenário de hoje é assustador. No Brasil, a 

implantação de uma política de direitos humanos voltada para a defesa da cidadania de 

gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais tem sido marcada por violentas tensões. 

Nesse contexto, podemos situar a polêmica em torno do chamado “Kit gay”. 

Em 2004, o Governo Federal lançou o programa “Brasil sem Homofobia”, com a 

visada de combater a violência e o preconceito contra a população LGBTQPIA+. Por 

meio de um convênio firmado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), foi elaborado o material que seria distribuído às instituições de ensino de todo o 

país. Contudo, em 2011, quando esse material estava pronto para ser impresso, setores 

conservadores da sociedade e do Congresso Nacional iniciaram um movimento contra o 

projeto, nomeando-o, de forma pejorativa, como “Kit gay”, com o argumento de que este 

estimularia a sexualidade nas crianças, além de configurar uma tentativa de “doutrinação 

de gênero” no ensino. O governo cedeu à pressão e suspendeu o projeto. Em seguida,  

passou a circular nas redes sociais notícias falsas acerca do suposto “Kit gay”. Em 2018, 

ano de eleição presidencial, essas Fake News se intensificaram e foram rapidamente 

disseminadas, sendo utilizadas como estratégia política, como apontado pela Revista 

Exame (17 out. 2018).  

Esse caso ilustra a atual intensificação da intolerância e do sectarismo e um 

aparente pavor em torno da sexualidade, principalmente no que se refere ao quanto as 

pessoas – e, em especial, as crianças – poderiam ser influenciadas por um suposto 

estímulo à homossexualidade e à promiscuidade. Notícias recentes corroboram esta 

afirmação: 



 

Deputado quer criminalizar promoção de ‘ideologia de gênero’ nas 

escolas  

(Amazonas Atual, 14/10/2020) 

 

Brasil não adere à carta de embaixadores que pede respeito aos 

LGBTQPIA+  

(Amazonas Atual, 30/09/2020) 

 

Ministro da Educação associa homossexualidade a “familias 

desajustadas”  

(Isto é, 24/09/2020) 

 

Itamaraty proíbe acesso a telegramas sobre gênero, aborto e educação 

sexual  

(Revista Fórum, 11/09/2020) 

 

Brasil leva religião à ONU e mina projetos que citam educação sexual  

(UOL Notícias, 15/07/2020) 

 

Em 1905, Freud publicou os seus “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”. No 

segundo ensaio, intitulado “A sexualidade infantil”, Freud surpreende a humanidade com 

a revelação de que a criança não é um “anjinho” como se pensava naquela época, mas um 

ser dotado de uma sexualidade perverso-polimorfa que não está dirigida a outra pessoa, 

mas se satisfaz no próprio corpo (auto erotismo).  Freud acentuou a bissexualidade como 

constitutiva e legitimou que o estudo da sexualidade infantil fornece ensinamentos 

fundamentais à  compreensão da sexualidade no adulto, fazendo com que a psicanálise 

assumisse um caráter disruptivo em relação às concepções clássicas de sexualidade e 

gênero, sexualizando a criança e infantilizando a sexualidade do adulto. 

Temos então, de um lado, a criança freudiana: um ser sexuado em cujas 

experiências são protótipo para a sexualidade adulta; e, de outro lado, a criança construída 

culturalmente como ingênua, inocente, que precisa ser protegida da sexualidade do outro, 

da perversidade potencial do adulto – bem como da própria psicanálise.  

Se a psicanálise presenteou a humanidade com uma inovadora concepção de 

sexualidade, por que, há, hoje, uma adesão de um número cada vez maior de pessoas às 

mais absurdas hipóteses no que se refere à sexualidade humana e uma completa rejeição 

e até pavor de temas como homossexualidade, transexualidade, sexualidade infantil etc.?  

O que justificaria esse retrocesso no que se refere às conquistas do movimento 

LGBTQPIA+ e esse pavor e rejeição em torno da sexualidade? Por que as Fake News, 

por mais absurdas que pareçam, têm sido tomadas como verdades absolutas, convencendo 

milhares de pessoas?  



Sabe-se que o termo “pulsão” (Trieb) foi utilizado por Freud (1905/2006) para 

diferir a sexualidade humana do instinto sexual dos animais, uma vez que o sexual se 

desdobra de forma complexa e não pode ser reduzida à reprodução da espécie. A pulsão, 

ao contrário do instinto, se presentifica na série infinita de objetos substitutivos e 

evidencia a impossibilidade da satisfação integral, já que, conforme demonstrou Lacan 

(1964/2008), nunca atinge o objeto, mas o contorna.  

Dentre os objetos das pulsões parciais, destacamos o olhar, que está 

fundamentalmente enraizado no desejo de saber. Entende-se que a visão, em última 

instância, é uma atividade que deriva do tocar por ser a impressão visual o caminho mais 

frequente ao longo do qual a excitação é causada. A criança, por não ter, de modo geral, 

acesso ao corpo desnudo do adulto, se mantém curiosa sobre a nudez e a sexualidade – 

curiosidade que busca completar o objeto sexual a partir do desnudamento de suas partes 

ocultas. Essa curiosidade pode vir a ser desviada para objetivos assexuais mais elevados 

pela via da sublimação, que constitui um desvio da pulsão em relação ao seu alvo, de um 

alvo sexual para outro, não sexual, propiciando realizações culturais dentre as quais 

destaca-se o desenvolvimento científico (FREUD, 1905/2006).  

Nesse caso, o alvo inicial seria os órgãos genitais do outro e a pulsão seria 

satisfeita a partir da visão destes. Mas a pulsão, sublimada, irá em direção a objetos 

socialmente valorizados, como a produção intelectual ou artística, e encontrará satisfação 

(sempre parcial) nos mesmos. O desejo de saber se apoiaria então na pulsão escópica, 

cuja base é a pulsão sexual e as consequentes teorias sexuais infantis.  

Freud (1908/2006) descreve três teorias típicas elaboradas pelas crianças: a 

universalidade do pênis, que estaria presente em homens, mulheres e qualquer ser 

animado; e desta teoria, se origina a segunda, “se o bebê se desenvolve no corpo da mãe, 

sendo então retirado, isto só pode acontecer através de um único caminho: a passagem 

anal” (FREUD, 1908/2006, p. 198); e, quando a criança presencia o coito dos pais, 

formula sua terceira teoria, a de que o ato sexual é um ato de violência. A partir de então, 

a criança experimenta um tipo de conflito psíquico, já que suas teorias se contrapõem às 

explicações defendidas pelos adultos – entretanto, tais explicações não parecem 

aceitáveis para a criança.  

No declínio do complexo de Édipo, espera-se que os investimentos libidinais 

sejam desprezados, dessexualizados e, em parte, sublimados. O prazer de olhar e as 

teorias sexuais infantis, que se tornaram causa de conflito psíquico, encontrariam na 



curiosidade dirigida às “coisas do mundo” um destino – se houver sublimação. Mas e 

quando não há sublimação?  

Em seu ensaio sobre Leonardo da Vinci, de 1910, Freud enumera três destinos 

possíveis para o desejo de saber: a sublimação, como já foi abordado aqui, o sintoma 

obsessivo e a inibição neurótica. Sobre este último, a inibição neurótica, Freud nos mostra 

que a neurose, na maioria das vezes, é marcada por uma certa debilidade no que se refere 

ao saber sobre si, sobre seus próprios desejos. A curiosidade sexual permanece inibida e 

a liberdade da atividade intelectual poderá ficar limitada durante todo o decorrer da vida 

– sobretudo, devido à influência da educação, que acarretará uma inibição religiosa do 

pensamento.  

Se tomarmos o campo das paixões como uma das maneiras com as quais o sujeito 

tem de se defender da falta que o estrutura, chegamos à tríade de Spinoza: amor, ódio e 

ignorância, que constitui as paixões do ser. “Se a falta-a-ser sustenta o amor enquanto 

demanda ao Outro, também o ódio e a ignorância são respostas do Outro que sempre é 

solicitado a completar o ser” (LACAN, 1958/1998, p. 633-634).  

A partir disto, podemos pensar que os grupos sociais considerados “desviantes” 

representariam perigo para o sujeito que “nada-quer-saber”, pois, de algum modo, aqueles 

“estranhos” lhes refletiriam algo de muito íntimo. Por isso, podemos afirmar que o 

reconhecimento da criança como um ser não-sexual, de modo a colocá-la sob um 

imperativo de proteção é signo da repulsa diante da sexualidade infantil reprimida e 

recalcada. Assim, na relação com sua própria sexualidade, o sujeito procuraria, através 

da proteção da inocência infantil, reforçar seu próprio recalque. 

Olhando com atenção para o caso brasileiro, percebe-se que o autoritarismo se 

valeu de uma ideologia da intolerância que se expressa na perseguição e tentativa de 

controle de grupos. Seu objetivo é claro: manter a sexualidade confiscada pela família 

conjugal. “O casal, legítimo e procriador, dita a lei. Impõe-se como modelo, faz reinar a 

norma, detém a verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o princípio do segredo.” 

(FOUCAULT, 2015, p. 7). Assim, sob a égide de um puritanismo forçado, criam-se 

sexualidades ilegítimas.  

Nesse contexto, destacam-se as violências, em diferentes níveis, contra a 

comunidade LGBTQPIA+ por sua orientação sexual ou identidade de gênero divergentes 

dos padrões tidos como normais. Quando nos referimos a esse tipo de aversão, entramos 

no campo da angústia o mal-estar que emerge do  colapso dos pontos referenciais 

identificatórios que o contato com a diferença causa. “Se a diferença pode estar em 



qualquer lugar, bastando que o real do outro se manifeste como estrangeiro, quanto mais 

o discurso se exercita no sentido da uniformização, tanto mais o disforme tende a se 

manifestar.” (FUKS, 2014, p. 158). 

Em “O mal estar na cultura”, Freud (1930/2006) se valera da noção de “narcisismo 

da pequena diferença”, cunhada no texto “O tabu da virgindade” (1918/2006), para 

analisar as brigas entre povos irmãos com características muito semelhantes. No 

“narcisismo da pequena diferença” trata-se de pinçar uma característica do sujeito e 

reduzir o sujeito a esse traço, tratando-o como diferente e desprezível por causa daquela 

característica.  

A repulsa projetada sobre um objeto externo a quem é endereçado ódio está, na 

verdade, relacionada ao que lhe é mais íntimo, familiar. Cabe lembrar que a gênese do 

sujeito é um processo individual e coletivo, advém da relação com o outro, do 

heterogêneo em relação a si mesmo. O potencial de exclusão, situado para além de uma 

diferenciação entre o eu e o outro, visaria eliminar a diferença: “ou eu, ou o outro; ou eu 

mato o outro, para quebrar esta imagem insuportável, ou ele me mata, roubando-me a 

mim mesmo” (JULIEN, 1993, p. 139).  

A força da discriminação viria então da fascinação primordial de cada um pelo 

seu semelhante. Essa visão, ilusão especular, exclui o estranho (Unheimlich) de que fala 

Freud (1919/2006), que é aquele com quem o sujeito não poderia se identificar, pois, por 

ser tão familiar a ele, não lhe permitiria nenhum tipo de diferenciação.  

Desse modo, o sujeito “desviante” é tratado como um inimigo interno que deveria 

ser combatido a qualquer custo para se preservar a “família tradicional” e os valores de 

uma sociedade marcada por conservadorismos no campo da sexualidade – consequência 

de seus contornos morais e, principalmente, religiosos. 

 

Rio de Janeiro, outubro de 2020. 

José Maurício Loures 
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PRELÚDIO 4: Joyce entre nós 

 

Na primeira lição do seminário “Joyce, O sinthoma”, do dia 18 de novembro de 

1975, Lacan nos apresenta a escrita de dois nós: o primeiro com três elos, imaginário, 

simbólico (que assimila ao inconsciente) e real separados uns dos outros. O segundo nó 

nos mostra a possibilidade de ligá-los com um quarto elo, o sinthoma,  que denominava 

no Seminário 22: R.S.I., Nome do Pai (LACAN, 1975-1976/inédito, p. 21).  

                  

 

Os três anéis separados e, depois, ligados pelo sinthoma, o quarto 

 

 “Na falta de outros recursos confio no meu nó”, afirma Lacan (1975-1976/inédito, 

lição de 10 de fevereiro de 1976), evidenciando seu novo método de pesquisa, o “método 

borromeo”, conforme propõe Bousseyroux (2014). E é a partir do caso Joyce que, no 

mesmo seminário, aborda o quarto elo como essencial, e também se pergunta como 

alguém pode, por sua arte, chegar a enodar, restabelecer  laços entre R S I quando falham. 

É importante apreender no segundo nó apresentado, que a ligação entre sinthoma 

e inconsciente, própria da estrutura de enodamento do nó borromeano de quatro, nó do 

neurótico, faz com que entrem em ressonância. Disso se pode depreender, para a clínica, 

que é justamente esta estruturação o que permite os efeitos do equívoco na interpretação. 

Lacan o atribui a esta cumplicidade entre simbólico e inconsciente. 

O sintoma neurótico, edipiano, pode reparar, como vimos, um lapso no 

enodamento borromeo de três. No entanto, o caso Joyce evidencia para Lacan que este 

nó de quadro assim constituído não corresponde ao modo singular de amarração que 

encontrou no escritor. Procura, então, averiguar como poderia ser a amarração neste caso, 

antecipando já que também não se trataria da que está presente no que chamou nó de 

trevo, em que R. S. e I. estão em continuidade, o nó da paranoia de Schreber, Aimée...  



A resposta a estas questões veio a Lacan, sobretudo através do caminho aberto por 

suas investigações sobre três aspectos: a relação frouxa de Joyce com seu corpo, a sua 

posição quanto ao pai, demissionário de suas funções, e também de suas observações 

sobre as  relações de Joyce com o linguagem e com lalíngua, determinantes das 

características singulares de sua produção literária. 

 

O corpo 

 

Quanto às relações de Joyce com o seu corpo, que correspondem a uma 

desamarração do imaginário do nó de três, Lacan busca índices dessa liberação no próprio 

relato de Joyce, na sua autobiografia ficcional, O retrato do artista quando jovem 

(JOYCE, 1918/2017) onde confessa a sua reação a uma surra que levara de colegas. 

Indignado com o cruel episódio, no entanto, ao voltar para casa, percebeu que algo 

estranho lhe acontecia, sentia que uma força oculta lhe ia retirando a camada de ódio 

acumulado no momento, com a mesma facilidade como se desprende a suave pele de uma 

fruta madura, de modo a não sentir mais nada, nem ódio, nem rancor. 

Para Lacan, em seu Seminário 23: O sinthoma (1975-1976/2007), o imaginário é 

o corpo, e a imagem ainda que confusa que temos de nosso corpo é relativa aos afetos. 

Em Joyce, em sua descrição do que sentira, vê asco pelo próprio corpo. Por isso, só restou 

ao imaginário, diz Lacan, cair fora. Ele desliza como “casca de fruta madura”, como 

mostra a escrita do nó à página 147 do mesmo seminário: 

 

 

O nó que rateia 

 

Lacan aponta este lapso no nó, que mostra livre o imaginário, já “que não está 

enodado borromeanamente ao que faz cadeia com real e inconsciente” (LACAN, 1975-

1976/2007, p. 147). A partir desse dado biográfico, Lacan também realça que “a idéia de 



si como corpo tem um peso, é precisamente o que chamamos ego” (LACAN, 1975-

1976/2007, p. 146). Mas Joyce não se identifica com seu corpo, não ama seu corpo. 

 

O pai 

 

A posição do pai de Joyce pode ser depreendida de uma carta de saudação que lhe 

enviou  por ocasião de seu aniversário, como relata Richard Hellmman, seu principal 

biógrafo. Nesta carta confessa a sua demissão da função paterna, ao reforçar o lugar 

privilegiado de Joyce na série familiar: 

 

Devo lhe pedir para me perdoar... pelo que eu poderia ter sido... você é 

meu Filho mais velho, eu tenho sempre venerado o seu ser   como um 

digno representante de nossa família, alguém de quem meu pai seria 

orgulhoso. Eu agora espero apenas que você possa realizar as ideias 

dele em sua vida...  

 

Na lição de 21 de janeiro de 1975, de R.S.I., Lacan define que para que não haja 

efeito de foraclusão são necessárias duas condições: o sintoma de gozo e “um dizer”.  

Quanto a primeira condição, conforme Soler (2018),  pode se pensar que é preciso 

que o pai instaure um laço específico com uma mulher que ele adquiriu para fazer filhos. 

E com estes tenha “cuidado paterno”, sendo este o nome da ação constituinte da linhagem 

familiar. Se voltarmos à carta, é justamente de ter sido omisso quanto a esta função que 

o pai de Joyce se culpa. 

Em relação à segunda condição, de difícil compreensão, Lacan, na mesma lição 

de R.S.I., nos dá dicas: “Um pai, se for educador diligente pecaria quanto a esse 

mandamento do meio–dizer”. Ou ainda, “nada pior que o pai que profere lei sobre tudo. 

Nada de pai educador, mas antes, alijado de todos os magistérios.”.  

Vê-se que estas duas condições propostas por Lacan evidenciam o quanto se 

distancia da exaltação da família, e do trabalho com significantes referidos a supostas 

virtudes paternas que supostamente excluiriam a possibilidade de foraclusão. 

Mas Lacan ainda avança, a exclusão dos efeitos da foraclusão só seria assegurada 

quando da existência do dito, e como interpreta Soler, dito do filho. Quaisquer que sejam 

os traços do pai, a demissão do seu lugar só pode ser considerada pela enunciação do 

filho. Portanto, diria respeito à “insondável decisão do ser”.  Em seu romance Finnegans 

Wake, Joyce dá testemunho disso. To Wake significa despertar-se. The Wake significa 

velório, mas também estrela, via para o final da noite. Joyce se incumbe de decifrar o 



próprio enigma, e de, com o seu saber-fazer de artista assumir a missão de “sustentar o 

pai para que subsista”. Como? Com sua arte produz o sinthoma de suplência que é ele 

mesmo. 

 

A obra literária 

  

Quanto à obra literária de Joyce, chama a atenção de Lacan os efeitos das palavras 

impostas sobre Joyce, palavras apreendidas, e nem mesmo compreendidas, de diálogos 

entre seu pai e seu tio, que desde muito pequeno escutava e se obrigava a decorar. Mas a 

palavra, diz Lacan, o homem de um modo geral não o percebe, a palavra é um parasita, 

um câncer que aflige o ser humano. Mas Joyce o sabia muito bem disso, e toda a sua obra  

é uma denúncia da função alienante da linguagem. Seu fazer literário, em sua própria 

forma, é uma desconstrução ética da estética vigente na literatura universal em que, 

antecipando o que Lacan ensina nas últimas linhas do seminário sobre o sinthoma, ele se 

apoia “contra o significante para pensar” (LACAN, 1975-1976/2007, p.151). 

Joyce, diz Lacan, é o “ escritor do enigma por excelência”, Joyce anula o símbolo, 

Joyce é desabonado do inconsciente, não há nada analisável em seu sintoma. Seu 

inconsciente não se deixa comover pelos equívocos de lalíngua. Só podemos apreender o 

gozo do seu trabalho com as letras, fazendo um uso especial do equívoco, subtraindo-as 

do sentido.   

Lacan nos alerta para a característica deste gozo, gozo opaco fora de qualquer 

sentido.  Lacan está se referindo a Finnegans Wake, último romance de Joyce que 

revoluciona a literatura. Surfando de língua em língua, neste livro, Joyce eleva os 

equívocos à potência de linguagem, não de lalíngua, como é importante observar, indica 

Bousseyroux, mas de l´ élangues (as línguas), no plural com escreve Phillipe Sollers em 

Joyce e Cia, sua intervenção no Simpósio sobre Joyce (BOUSSEYROUX, 2014).  

 Finnegans Wake é um imenso trabalho de condensações e de deslocamentos 

translinguísticos, hiper calculados, que se desenrola de 1921 a 1938, e que impede 

qualquer pista para a decifração do inconsciente de Joyce. Daí a destruição da linguagem 

a que Joyce se dedica, que inclui a dissipação em lalíngua que perde, ela mesma, a sua 

identidade até se fundir nas línguas, de forma a passar à condição para linguagem. 

 Seu sintoma é, então, conectado à linguagem, mas desconectado de lalíngua e 

ligado em seu gozo. Joyce, diz ainda Lacan, tem uma relação com joy, o gozo, tal como 

é escrito na lalíngua inglesa – por ser essa gozação, por ser este gozo, a única coisa do 



seu texto que podemos pegar. “Aí está o sintoma [...], na medida em que nada o vincula 

ao que constitui a própria lalíngua.” (LACAN, 1975-1976/2007, p. 163). 

Com o seu ego, que Lacan escreve com o pequeno elo  na cor preta,  se corrige a 

relação faltante do imaginário que deslisara. É justamente por seus artifícios com a escrita 

que se recompõe o seu ego, corretor do nó.  

 

 

O ego que corrige 

 

O seu “ego corretor” restabelece um enodamento de quatro, mas não o do nó 

borromeo, próprio da neurose, mas com sua função de suplência sintomática que supre o 

que a foraclusão  produzira, o imaginário que se soltara. A liberdade do imaginário seria 

loucura de Joyce que seu ego conseguiu deter.  

 

Rio de Janeiro, novembro de 2020. 

Sonia Borges.  
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PRELUDIO 5: Desejo e Moral 

                                                                   

Lacan, em O Seminário, livro 7: a ética da psicanálise, nos apresenta um filme do 

próprio ano de 1960, muito especial e representativo: Nunca aos domingos1. Trata-se de 

uma produção grega-americana que conta a interessante história de uma prostituta grega 

e de um turista filósofo americano que queria ‘domesticá-la’ com seus ditos bons 

costumes morais. 

A história é passada no porto da ilha grega Pireu e o clima do filme é descontraído 

e com humor na medida certa para envolver o espectador. Seu diretor, Jules Dassin, 

também atua como ator protagonista do filme, representando o papel do filósofo moralista 

Homer, ao lado da sua mulher na vida real, a bela atriz grega Melina Mercouri, que faz o 

papel de Ilya. 

Lacan não cita por acaso uma obra de arte, um ator, um livro, ou um filme. Ele 

cita aquilo que vale a pena ler, ver, saber, conhecer ou estudar. Com esse tema tão atual, 

vemos a contraposição cultural grega antiga e os ideais ‘americanos’ de família, moral, 

razão e modernidade. 

O filme Nunca aos domingos traz uma cena genial, logo no início do filme, 

ressaltada por Lacan, que diz respeito a algo incrível, a possibilidade desse diretor filmar 

um ciframento de gozo. Ao se exceder num bar, um jovem grego, ao olhar do nosso 

protagonista, o rígido turista americano Homer, vê a cena do jovem dançando e bebendo, 

mas quando há qualquer desagrado que intercede sua satisfação em sua dança caricatural, 

atira e quebra vários copos no chão. Ao quebrar cada copo escuta-se a máquina 

registradora, aquela antiga, contabilizando a cifra gasta do valor do prejuízo devido. O 

som daquelas máquinas manuais antigas fica mais marcante a cada novo prejuízo e cada 

vez mais o rapaz se excede:  

 

O personagem, que nos é apresentado maravilhosamente ligado à 

imediatez de seus sentimentos pretensamente primitivos num bar de 

Pireu, põe-se a quebrar a cara daqueles que o circundam por não terem 

falado de maneira conveniente, isto é, segundo suas normas morais. Em 

outros momentos, ele bebe um copo para marcar o excesso de seu 

 

1
 A protagonista Melina Mercouri era casada com o diretor e ganhou o prêmio do Festival de Cannes de 

melhor atriz por esse trabalho. A história é uma variação do mito de Pigmaleão, que na mitologia grega foi 

um rei da ilha de Chipre. Segundo Ovídio, poeta romano, Pigmaleão também era escultor e se apaixonou 

por uma estátua que esculpira ao tentar reproduzir a mulher ideal. Ele havia decidido viver em celibato na 

ilha por não concordar com a atitude libertina das mulheres dali, conhecidas como cortesã. 
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entusiasmo e de sua satisfação, e o estilhaça no chão. Cada vez que um 

desses estrondos se produz, vemos a caixa registradora se agitar 

freneticamente. Acho isso muito bonito, e até mesmo genial. Essa caixa 

define muito bem a estrutura com a qual lidamos. O que faz com que 

possa haver desejo humano, que esse campo exista é a suposição de que 

tudo o que ocorre de real é contabilizado em algum lugar. Kant pode 

reduzir a essência do campo moral a sua pureza, mas em seu ponto 

central resta que é preciso haver, a certa altura, lugar para a 

contabilização [...] (LACAN, 1959-1960, p. 380). 

 

Lacan nos mostra, assim, que o gozo sempre é contabilizado em algum lugar. Mas 

há um gozo no próprio filme difícil de contabilizar diretamente aos nossos olhos, gozo 

esse que diz respeito à personagem Ilya. Com ela, a questão bem filmada toca a esfera do 

desejo. Ela é prostituta, mas só se deita com quem gosta, não existe dinheiro capaz de 

pagar pelo que ela não deseja. A história se desenrola pela via da relação entre o desejo e 

o gozo, o que deixa o nosso ‘catequizador’, o moralista Homer, intrigado. Assistam vale 

a pena! É sobre isso o que gostaria que seguíssemos um pouquinho juntos.  

Com Freud - e não apenas em Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna 

(1908), mas também em seus Três ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905) - há, para 

nós psicanalistas, algo de essencial, que é a ideia revolucionária para a época, ou até 

mesmo para os dias de hoje, da sexualidade humana. Sim, temos que qualificar 

precisamente de humana, pois diz respeito ao Outro, não é dado a priori. O ser humano 

se funda no Outro, seu eu é constituído a partir do Outro. 

Para demonstrar isso, Lacan, em O Seminário, livro 11: os quatro conceitos 

fundamentais da psicanálise (1964), nos traz o conto bucólico de Dáfnis e Chloé, 

ressaltando, de forma poética, que é necessário uma  mulher travestida de “A Velha 

Outra” para iniciar sexualmente o menino Chloé, que não sabe o que fazer com o seu 

desejo, com a sua libido, com qualquer que seja a sua dita ‘função sexual’, essa que não 

garante nada a esse sujeito a priori. Ou seja, não há um dito objeto, não somos animais 

que preservamos a espécie, podemos chegar além e até dizer que, pelo contrário, talvez 

seja mais fácil aniquilar o semelhante. É somente no Outro, com o Outro, pelo Outro, 

alienado e/ou separado do Outro, que tudo acontece de humano. Somos humanizados 

cada um com suas particularidades, claro. 

Dito isso, pensando na relação entre sujeito, Outro, vida e civilização, voltando ao 

nosso belo filme, temos algo de essencial na relação moral civilizada versus o desejo e a 

sexualidade. A saída por nossa personagem Ilya é bem ilustrativa, já que ela sabe fazer 

algo com o seu desejo e isso nos encanta, mas encanta somente longe do que pensaríamos 

levianamente como algo entre o certo e o errado, algo do bem ou do mal. Ela é querida e 



livre. Porém, quando chega o moralista Homer, aquele que tira o brilho do desejo - desejo 

justo aquele que vai na contramão da moral civilizada -, ela entristece ao começar a 

tentativa de se adequar aos princípios dele. Isso é mostrado sem se perder um outro 

elemento que esse filme divertido traz pelo humor do diretor e roteirista Jules Dassin. Na 

derrisão, presente desde o início, ele subverte a aparência do filme, assim como acontece 

nos chistes e em alguns atos falhos. Através de minúcias, com ironias, o diretor mostra 

que os discursos racionais/filosóficos disfarçam outra coisa: o desejo. 

Com a psicanálise, justo com o que Lacan está às voltas no seminário sobre a Ética 

da psicanálise, podemos pensar que ao analista cabe escutar - lembrem-se que a 

psicanálise não é Weltanschauung, não é uma visão de mundo, como Freud marca -, 

escutar e responder de um lugar que nada tem de moral ou de segregador. Em Mal estar 

na cultura, datado de 1930, Freud nos lembra que a coibição da pulsão é um fato para que 

possamos viver na cultura. Por sua vez, Ilya, nossa personagem de Nunca aos domingos, 

encontra uma saída pela via do desejo, saída marcada por sua ética, estando no laço social, 

mas sem por isso renunciar à sua liberdade na relação com os outros: preponderância da 

libido. Homer, por outro lado, completamente alienado à sua moral coercitiva, perde a 

liberdade - lembrem da cena inicial, de seu encantamento refletido na liberdade do outro 

com seu gozo,- mesmo que se pague em algum lugar -, mas o interessante mesmo é seu 

encantamento pela liberdade na figura dessa mulher, ele não sabe o que fazer fora da 

esfera ‘do serviço dos bens’, aprisionado aos seus valores morais, a uma dita razão lógica 

que ficticiamente o protege.  

Finalizo compartilhando dois trechos de Freud, em dois momentos de sua obra: 

uma bem do início - Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna (1908) - e outra 

mais do final - Mal-estar na civilização (1930): 

 

Para a grande maioria das organizações parece ser indispensável uma 

certa quantidade de satisfação sexual direta, e qualquer restrição dessa 

quantidade [...] acarreta fenômenos que [...] devem ser considerados 

como uma doença (FREUD, 1908/1996 p.174). 

[...] o preço que pagamos por nosso avanço em termos de civilização é 

uma perda de felicidade pela intensificação do sentimento de culpa 

(FREUD, 1930/1996 p. 137). 

 

Fica o convite para pensarmos como lidar com o nosso desejo no laço social e 

com a moral que está aí! 

 

 



Rio de Janeiro, novembro de 2020. 

Rosana Maldonado Torres. 
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PRELÚDIO 6: Freud, a pandemia e o valor da vida 

 

A psicanálise é uma experiência que implica numa valorização do sujeito, da 

história e da vida. 

Comemorar os cem anos do texto freudiano “Mais além do princípio do prazer” 

(1920) é valorizar a história da psicanálise, é  valorizar a teoria e clínica psicanalíticas, é 

valorizar o sujeito Freud. 

O que levou Freud a se perguntar sobre os binômios princípio do prazer / princípio 

da realidade e pulsões do eu / pulsões sexuais, além de sua experiência clínica, foram 

alguns acontecimentos da época, especialmente a Primeira Guerra Mundial e a gripe 

espanhola. Freud foi muito impactado por esses fatos. A convocação de cidadãos civis 

para a primeira grande guerra tornou ainda mais evidente as consequências traumáticas 

de uma guerra, uma vez que como não-militares não era essa a sua escolha de vida, 

estando, portanto, despreparados para atividades bélicas.  

As observações de Freud acerca da repetição nas brincadeiras infantis, no 

fenômeno da transferência e nas neuroses de guerra fizeram Freud questionar a regência 

do princípio do prazer no funcionamento psíquico.  

Freud conviveu com o medo de perder três de seus filhos que se alistaram para a 

guerra. E, além disso, passou pela perda de sua filha Sophie em 1920, vítima da peste que 

assolou o mundo há cem anos atrás, a gripe espanhola.   

No contexto desse quadro de catástrofe e sofrimento, social e pessoal, Freud 

estabeleceu um novo conceito no campo da psicanálise: a pulsão de morte. A compulsão 

à repetição por ele já observada desde os primórdios da psicanálise, passou a ser 

concebida como uma caraterística da pulsão. Sua teoria pulsional, fundamentada até 

então, no dualismo entre pulsões  de autoconservação e pulsões sexuais, foi modificada a 

partir da descoberta de uma força destrutiva na constituição do pulsional no ser humano. 

Surge, assim, um novo dualismo na teoria pulsional: pulsão de vida e pulsão de morte, 

determinando o que ficou conhecido na psicanálise como “a virada de 1920”. 

A descoberta da pulsão de morte foi determinante na criação da segunda tópica 

freudiana, “Isso, Eu e Supereu”, e também foi fundamental para a produção de 

importantes textos culturais freudianos como “Psicologia das massas e análise do eu” 

(1921), “O porvir de uma ilusão” (1927) e “O mal-estar na cultura” (1930). Freud, ao 

conceber o mal-estar como estrutural nesse texto de 1930, apresentou três fontes de 

sofrimento permanente para o homem: 



- a hiperpotência da natureza 

- a fragilidade do corpo 

- as relações humanas 

A pandemia da Covid-19, neste ano difícil de 2020, nos confrontou 

simultaneamente com essas três fontes. Em março de 2020, início da pandemia para nós, 

houve espanto e certa incredulidade, e questionávamos se um vírus poderia nos atingir e 

alterar em demasia nossas vidas. Pensamos em continuar o trabalho nos nossos 

consultórios, seguindo protocolos com uso de máscaras, álcool gel, lençóis descartáveis, 

janelas abertas etc. Mas em três dias, praticamente todos se curvaram diante da 

hiperpotência da natureza manifesta através de um vírus cuja mutação nos confrontou 

com um real, a doença, a morte, a perda de pessoas queridas, o desemprego e um futuro 

incerto. 

A fragilidade de nosso corpo estava incontestavelmente escancarada! As relações 

humanas foram profundamente afetadas, ora pelo medo da contaminação que impôs um 

distanciamento e isolamento social, ora pela solidariedade necessária para proteger 

aqueles pertencentes ao grupo de risco. Além disso, desvelaram-se ações de governantes 

na política de vários países regidas pela pulsão de morte, instigando à violência, à 

desarmonia e à descrença.  

Embora com o incremento de angústia engendrado pela pandemia, como 

psicanalistas, já possuíamos operadores, desde Freud, para compreender um pouco destes 

acontecimentos do ano que ora vivemos, e, ao mesmo tempo, um saber fazer com este 

real se vislumbrava para nós. Se por um lado, a pulsão de morte é pulsão de destruição, 

por outro, o encontro com o inassimilável é motor de vida.  

Na Biblioteca da Sociedade Sigmund Freud encontra-se o registro de uma 

entrevista concedida por ele ao jornalista americano George Sylvester Viereck, em 1926. 

Dentre suas respostas, diz Freud:  

 

Do mesmo modo que em nosso interior convivem simultaneamente o 

ódio e o amor por uma pessoa, a vida combina o desejo de sobrevivência 

com um ambivalente desejo de aniquilação. Como um elástico que tem 

a tendência de recuperar a sua forma original, a matéria viva, consciente 

ou inconscientemente, deseja conseguir de novo a inércia total e 

absoluta da existência inorgânica. O desejo de morte e o de vida 

convivem em nosso interior. A morte é o par natural do amor. Juntos, 

governam o mundo. (FREUD, 1926, n.p.). 

 



Nesta entrevista, em sua residência de verão em Semmering, nos Alpes austríacos, 

Freud apresentava uma fisionomia de sofrimento, talvez, principalmente, pela fragilidade 

do corpo que experimentava com sua longa doença e pelos sacríficos impostos, 

resultantes dos acontecimentos sociais. No entanto, seu valor pela vida pôde ser 

entrevisto, ao declarar: “Não, não sou um pessimista, não enquanto tiver meus filhos, 

minha mulher e minhas flores. E não me sinto infeliz. Ao menos, não mais do que os 

outros. [...] Meus 70 anos me ensinaram a aceitar a vida com alegre humildade.” (FREUD, 

1926, n.p.). 

A pandemia da Covid-19 nos apontou mais uma vez para a transitoriedade da 

existência humana. E, com Freud, outra vez, aprendemos que, se o valor da vida, o amor 

e os bens da cultura não forem menosprezados na experiência da fragilidade e 

transitoriedade, é possível reconstruir e criar algo novo e, quem sabe, com mais solidez e 

de modo mais duradouro que antes.  

Gracias a La Vida! 

 

Rio de Janeiro, novembro de 2020. 

Gloria Sadala. 
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