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Editorial – Revista n.º 12 
 

 

 

 

 No fechamento deste segundo semestre de 2008, em que ressaltamos a incorporação 

de Psicanálise&Barroco em Revista na base de dados internacional CLASE, temos o prazer 

de oferecer aos nosso leitores o lançamento do número 12 de nosso periódico.  

            Como é nossa orientação, continuamos neste número, contemplando artigos que 

tratam da psicanálise, privilegiando sobretudo suas articulações com a literatura, a arte e a 

cultura, amplo senso. O leitor poderá observar que a interface com a literatura encontra-se 

especialmente contemplada, fazendo-se presente na maioria dos artigos selecionados.  

            Embora não tenhamos uma estrutura que nos permita acolher para publicação o 

recebimento de muitos artigos estrangeiros, dada a dificuldade imposta pela tradução, neste 

número não pudemos resistir ao belíssimo trabalho que nos foi remetido pela psicanalista 

italiana Mariapia Bobbioni, intitulado O corpo frio da função: Cenários do Barroco.  

            Nele, a partir de um caso clínico no qual a analista observa um mecanismo pelo qual 

uma moça defende-se renunciando à sua subjetividade para ser uma simples função 

automática, uma reflexão é tecida acerca da pulsão de morte e do gozo. Comentários do filme 

Maria Antonieta são agregados para ilustrar a condição na qual tornar-se rainha implica uma 

renuncia à condição de sujeito para fazer-se obra de arte oferecida ao olhar do outro, 
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aproveitando uma chance onerosa de idealização de si, revelando uma modalidade de gozo 

sacrificial. 

            No gozo, suprime-se o sentido. O sujeito se esvai. Por isso mesmo o gozo tem sua 

função e associa-se à pulsão de morte.  Partindo dessa função do gozo presente no pensar-se 

como objeto de sacrifício a autora investiga a relação função/sacrifício tal como esta se 

inscreve em algumas figuras do feminino representativas de posições humanas, de maneira a 

reportar-se à idade barroca das místicas e das feiticeiras. O corpo, a transformação e o 

monstruoso estão em jogo o que a faz lembrar que o termo feminino é proveniente de fe 

minus, ou seja, o que tem menos fé, donde algumas consequências são depreendidas e valem 

ser conferidas. 

O artigo seguinte traz também uma contribuição na interdisciplinaridade com a 

literatura. O cuidadoso trabalho da psicanalista Vera Pollo Vozes de Família, focalizará o 

texto autobiográfico do consagrado autor japonês Mishima, na tentativa de lançar alguma luz 

sobre as razões que o levaram a cometer o suicídio ritual.  

A importância das vozes de família na emergência do sujeito do inconsciente e a 

função que o texto literário pode assumir na dinâmica da pulsão e do desejo em um sujeito, 

serão analisadas valendo-se de alguns pontos da teoria psicanalítica, onde será privilegiado o 

estudo do supereu, que enquanto ‘agente judiciário’, assume uma posição intermediária entre 

as tendências pulsionais e o mundo externo, unindo influências do presente e do passado  em 

 diversos imbricamentos. Por essa via, o texto também traz uma interessante contribuição ao 

estudo do supereu. 

Também seguindo o veio da literatura, o próximo trabalho intitula-se A Masmorra de 

Sade: um ensaio sobre a perversão,  de Natália Ferreira Damião. Ela comenta algumas 

questões relativas à resistência dos analistas no acolhimento de perversos na clínica e dos 

perversos em se revelarem em suas práticas secretas. Utiliza em seu ensaio a figura 
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paradigmática do Marquês de Sade para focalizar a dinâmica perversa e sua “técnica orientada 

para o gozo enquanto não sublimado”.  

O artigo seguinte aborda uma outra figura paradigmática a partir de seus escritos. 

 Trata-se do texto Salvador Dalí – estrutura e verdade no Mito trágico do Ângelus de Milet, 

 de Vanisa Maria da Gama Moret  Santos. Nele, a autora referindo-se ao livro de Dali O mito 

trágico do Ângelus de Milet, no qual este explica seu método paranóico crítico, tomando em 

conta uma íntima relação entre sexo e morte verificada a partir de sua análise do quadro O 

Ângelus de Milet, vem ressaltar a percepção aguçada que veio inclusive a ser confirmada por 

especialistas, que revela que neste quadro, o cesto de batatas dos camponeses encobre outra 

cena, a do filho morto. Também Dali veio a ser gerado diante da dor de seus pais pela perda 

 de um filho, o qual certamente ele veio substituir, dado que ganhou o mesmo nome que este. 

Em sua análise a autora sinaliza que O Ângelus de Gala(1935), indica o lugar que esta mulher 

assumiu para ele, ao tamponar o vazio da morte e redimensionar seu destino. 

A interface literatura e psicanálise volta a comparecer no artigo de Geraldo Martins, 

Dom Casmurro e Hamlet, no qual o psicanalista aponta esses “romances-luto”, para mostrar o 

efeito da perda sobre a lida do personagem com o desejo. Tanto a morte de Capitu em Dom 

Casmurro,  quanto a de Ofélia em Hamlet, trazem como efeito uma reintegração do desejo, 

antes barrado como consequência da depreciação amorosa provocada pelo ciúme. Este 

quadro, característico da temática do desejo obsessivo, figura de forma clássica a 

impossibilidade de acesso ao objeto amoroso que se formula como defesa nessa estrutura. O 

desejo é reintegrado, porém a custa da constituição de uma impossibilidade.  A desidealização 

dessas mulheres, Capitu e Ofélia,  que servia à sustentação narcísica tanto de dom Casmurro 

quanto de Hamlet, os deixará expostos a um quadro melancólico, prenhe de dúvidas e de atos 

procrastinados, pautados pelo não-saber  o que concerne o desejo do Outro. Como bem 

sabemos, não só a partir da formulação lacaniana, mas a partir do que nos revela a literatura e 
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a vida, o desejo do Outro é o pivô em torno do qual o desejo do sujeito, ou desses 

personagens é tecido. O olhar psicanalítico vem focalizar esse recorte. 

Chegamos agora ao primoroso artigo Estrutura,  Memória  e  a  Emergência   da  Lei  

no  Seminário sobre “A Carta Roubada” de Luís Alfredo Vidal de Carvalho e também de 

Ricardo Silva Kubrusly. Os autores trazem contribuições preciosas do formalismo lógico-

matemático para o entendimento de questões apresentadas por Lacan no Seminário citado de 

modo por demais sintético, e adicionam ainda elementos da moderna Teoria da Complexidade 

e do fenômeno da auto-organização  para atualização das idéias de Lacan sobre a formação e 

estrutura do simbólico. 

Como vocês devem saber esse texto A carta roubada de Edgar Allan Poe é comentado 

por Lacan para, dentre outras coisas, ressaltar a questão da emergência da lei a partir do acaso. 

Os autores começam por ressaltar a semelhança entre o real lacaniano com o jogo do par-ou-

ímpar, ou qualquer jogo de azar, regido pelo acaso e portanto pela imprevisibilidade dos 

resultados. No entanto, mostram como mesmo diante dessa imprevisibilidade Lacan revela 

como é possível encontrar alguma margem de determinismo, ou melhor, alguma estrutura, 

limite ou contorno, do qual emergem certas leis, ou princípios que fazem a base na qual o 

simbólico se constrói distanciando- se do real, mas também aproximando-se dele, na medida 

em que o contorna de alguma forma. Acrescentam ainda que, se é verdade que o simbólico 

estrutura suas leis baseado nas ocorrências do real, é preciso que se observe que uma vez que 

o simbólico ganhe autonomia frente ao real, outras leis são geradas a partir do funcionamento 

do próprio simbólico, interferindo com as leis emergentes do real.  

De modo extremamente didático os autores apresentam passo-a-passo estruturas 

complexas que visam trazer como ganho a reconstrução do raciocínio de Lacan elucidando 

suas propostas, sobretudo frente à questão da formação do registro simbólico no psiquismo 

humano. Retornam ao texto freudiano do “Projeto de Psicologia para Neurólogos”, 
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incorporam elementos da Teoria da Complexidade de modo a recolocarem de um modo 

bastante interessante a relação entre a memória e a lei. Vale a pena essa incursão por esses 

domínios, no mínimo para melhor valorarmos os achados psicanalíticos. 

 Finalizamos esta apresentação com a publicação que se iniciou no numero anterior: 

Breviário da Poesia Neobarroca na América Latina. Neste número foram privilegiados os 

poetas brasileiros que se aproximam desta vertente estética também apreciada por escritores 

latinoamericanos, em especial os de língua espanhola, como pudemos ver na prmeira parte da 

antologia. O neobarroco – ou neobarroso na apropriação de Nestor Perlongher para a poesia 

produzida em boa parte da América Latina no tempo que o poeta vivia entre nós – só foi 

possível a partir da insistente valorização da arte e cultura barroca do período setecentista, 

retomada no século dezenove pelo crítico de arte Wolfflin (1864-1945) e, no século vinte, 

alvo de pesquisas de importantes autores como Umberto Eco, Affonso Ávila, Octávio Paz, 

Eugenio D´Ors, Germain Bazin, Irlemar Chiampi, só para citar alguns nomes. O que sabemos 

é que Lacan, n´O seminário, livro 20: Mais, ainda (1972-1973), também irá se aproximar do 

barroco, articulá-lo à trasmissão da psicanálise, à sua propria ética. Ou seja, há muito mais na 

arte e no período histórico em que se dá a  emergência do barroco do que se imaginava 

subjulgando-o por muito tempo como arte inferior, do grotesco e repulsivo. O 

redescobrimento do barroco foi, durante todo o século vinte, uma resposta à modernidade, da 

persistência/novidade de suas propostas estéticas, conceituais e seu modus vivendi, alternativa 

ética às consolidadas e canhestras concepçoes do belo. 

 São os poetas Lezama Lima e Haroldo de Campos – anos 50 e 60 - que em 

suas obras críticas e de poesia cunharam pela primeira vez o termo neobarroco e permitiram 

assim que sua polissêmica veia se espraiasse até os nossos dias. Em tempos atuais, o principal 

divulgador do jamais acabado experimento neobarroco é o poeta e crítico Claudio Daniel, que 

publicou em 2004, Jardim de Camaleões, A Poesia Neobarrcoa na América Latina. O autor 
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colaborou na organização e seleção dos poemas aqui publicados, o que nos dá o privilégio de 

poder contar com poemas de Horácio Costa, Josely Viana Baptista, além do próprio Claudio 

Daniel. Além disso, poetas excelentes como Eduardo Jorge, Adriana Zapparoli, Elson Fróes e 

Ana Maria Ramiro que, em plena efusão conquistam cada vez mais espaço, seja através da 

publicação em livros ou pela internet em revistas literárias e blogs. Outro mais conhecido por 

sua obra em prosa, merecedor dos diversos prêmios e reconhecimento que já tem, e que com 

certeza mais ele logrará, é o escritor Wilson Bueno, que também nos adianta aqui alguns 

poemas inéditos. Mas, esta apresentação, que já está alongada, não deve antecipar por demais 

o estranhamento, curar-nos da surpresa e do pathos movente, seja em arte, seja em 

psicanálise; portanto, ao leitor, já está dada a possibilidade do encontro. 

 
 
 

Denise Maurano e Vinícius Mendes. 
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O CORPO FRIO DA FUNÇÃO:  
CENÁRIOS DO BARROCO 

 
 

Mariapia Bobbioni * 
 

Tradução do italiano: Bruno Portes de Castro** 
Revisão: Denise Maurano*** 

 
 
 

RESUMO: 
 
A palavra função foi retirada da fala de uma analisanda e será o fio condutor, ao mesmo 
tempo por se tratar de palavra da modernidade, desta escrita sobre a figura do feminino. “Eu 
tinha uma função: eu era ponto de apoio de meu pai, que era o ponto de apoio de minha mãe e 
nós dois podíamos tudo porque vivíamos perto da loucura cotidiana encarnada por minha 
mãe”. 
A transformação da imagem da mulher como sereia na antiguidade à mulher como bruxa e 
mais tarde mística, se articula no cenário barroco, não só em razão de seu estilo, mas pelo 
significante tal que evoluiu até nossa época marcada pelo mal-estar na cultura.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Função. Pulsão de Morte. Gozo. Sacrifício. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
* Passionnée par l’art depuis son plus jeune age, bien que tintée d’inquiétude elle a été prise 
par l’expérience analytique. Elle a su tenir les deux sphères de son savoir dans son amour à 
l’étude. Psychanalyste à Milan et Professeur de Psychanalyse et mode à l’Université d´Etat de 
Milan Bicocca. 
** Formado em Psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, membro do Corpo 
Freudiano – Seção Juiz de Fora e pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas de 
Subjetividade e Cultura. Contato: bruno_porcast@zipmail.com.br 
*** Possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(1979), mestrado em Filosofia pela Universidade Gama Filho (1991), Diplôme D'ètudes 
Approfondues en Philosophie (1996) e doutorado em Philosophie (1999) - Universite de Paris 
XII (Paris-Val-de-Marne); doutorado em Filosofia (1997) e pós-doutorado em Letras(2004) 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atualmente é professor adjunto da 
UNIRIO, Rio de Janeiro. É psicanalista membro do Corpo Freudiano - Escola de Psicanálise. 
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1 O RELATO NA ANÁLISE 
 
 
 

“Fui uma função: suportava o meu pai, o qual suportava a minha mãe, a mim e 

a ele mesmo. De qualquer forma, diante disso, podíamos dizer que convivíamos com a 

loucura encarnada de minha mãe”. Assim se expressa uma analisante que demandava elaborar 

a sua vida difícil ao lado de sua mãe psicótica. O trabalho psicanalítico está prosseguindo. 

Desde criança, solicitava-se a ela que tivesse paciência com sua mãe doente,  

que se tornasse indiferente a qualquer vexação. Não se podia fazer nada, era preciso lidar com 

isso.  O melhor era manter distância, se “nulificando”, quase se fazendo coisa, tornando-se 

uma função. 

Objeto do amor paterno em um jogo recíproco de dedicação absoluta, em uma 

disputa sobre quem era mais excêntrico, sem nenhum limite, sobre quem podia sempre mais e 

mais. A jovem devia funcionar como nutrimento do pai e, por outro lado, como contingente 

da imprevisível agressão materna que a aterrorizava. 

Objeto do gozo do pai e do ódio da mãe, paradoxalmente, ela sobreviveu 

exatamente porque se eximiu de ser sujeito de pensamento e afeto. Naturalmente, hoje o seu 

trabalho analítico se articula à restituição de sua própria subjetividade e à renúncia a dever 

funcionar. 

Se de um lado ser “função” lhe permitiu certa salvação, por outro lhe foi 

incitado um excesso pulsional que se inscreve em buscar sempre situações extremas que 

beiram a destruição, pensando-se quase como um elemento mecânico indestrutível, encontra-

se sempre a um passo de sua ruína.  

São facilmente legíveis as vivências de uma pessoa numa dimensão imaginária 

e num excesso de real. O simbólico é uma dimensão à qual se aproxima pouco a pouco. 
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2 FUNÇÃO: PALAVRA DA MODERNIDADE 
 
 

A palavra função, alçada no trabalho com esta analisante, inscreve-se nos 

meandros da modernidade do nosso social. A dimensão tecnológica que impera sobre o 

conceito de tecné, referido a uma arte do fazer, produz uma ansiedade na qual o objeto é 

sempre obsoleto porque as suas funções já estão superadas por qualquer outra coisa ainda 

mais performática. Esta marca, me parece, pode ser vista como fazendo parte de um estilo 

perverso no qual nossa sociedade avança. Todavia, interrogo-me sobre a palavra função, 

hipotetisando que em outros momentos ou épocas, a partir dos rastros de alguns relatos 

femininos, este significante seguramente tenha tido a sua influência. Uma intuição nos vem 

do filme Maria Antonieta, de Sofia Coppola, no qual o diretor quis nos oferecer uma 

percepção da modernidade: música contemporânea e perspectivas particularmente fugazes, 

velozes. 

O século XVIII é um período interessante para interrelacionar leituras sobre a 

modernidade. Creio em um olhar que associe esta nossa época a alguns signos da cultura 

barroca. Estes signos, por meio dos modos, do estilo, das vestes de uma rainha, podem 

restituir certa idéia do significante função. 

Além disso, o relato da minha analisante inscreve-se numa identificação, 

donatária do pai, a uma figura régia, à qual tudo é devido e permitido. Portanto, em um 

contraste entre a presunção de quem está em uma posição de comando e em uma atitude de 

sacrifício. 

Interessa-me aqui introduzir uma reflexão sobre a pulsão destrutiva, porque 

internamente ao conceito de função, poder-se-ia dizer que esta pulsão impera. Nos cenários da 

modernidade, este aspecto se revela em diversos desdobramentos da subjetividade. Como 

Freud observou, é estrutural o componente agressivo contra si mesmo e contra o outro; de 
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forma refinada colhe-se este aspecto no dito dos analisantes que falam “mal” do outro, isto é, 

focam principalmente o aspecto faltante, exatamente quando eles mesmos estão mais expostos 

ao desconforto e insatisfação. 

Ocorreria-me dizer que não se pode bendizer o outro se não há um pensamento 

bom de si mesmo. 

Assim, sugiro um filme, Maria Antonieta, porque gostaria de articular uma 

passagem a propósito da pulsão destrutiva. A personagem, a futura rainha da França, se 

apresenta através de metáforas ligadas à indumentária. Quando deixa o país de origem, antes 

de entrar na França, despe-se de sua indumentária e é constrangida a abandonar todas as 

pessoas que lhe são caras e, por fim, ao seu mítico cãozinho. É uma representação da privação 

da própria subjetividade para ascender a uma simples função, porque, como se verá, não 

existirá o lugar simbólico de rainha. Ativamente, poderá fazer muito pouco pelo seu país. Mas 

o sujeito suporta uma vexação similar, porque, há a chance de uma idealização de si. O sujeito 

renuncia a ser sujeito para fazer-se obra de arte para o olhar do outro. Para tornar-se ícone, 

admirado, odiado, invejado como este século sabe oferecer através de um jogo muito cruel. A 

rainha dá a luz numa posição incômoda para ela para que a corte possa vê-la. As vestimentas 

são construídas por uma beleza imaginária que justifica o sofrimento do espartilho1 e a peruca 

ornada ao excesso, tal qual uma nave. Uma passagem pela história da moda nos séculos 

evidencia que as passagens ligadas às constrições sublinham fortemente esta normalidade de 

um “corpo morto”, quase inanimado; a pensar no rufo2 no século XVII, que transforma o 

modo de alimentar-se. 

O que mais inquieta é a moda das crianças que sinaliza o pertencimento ao 

adulto.  Vestem-se exatamente como os adultos, sendo funções da classe social às quais 

                                                
1    Busto, no original. Pode designar espartilho (indumentária característica da época) e busto.[N.T.] 
2 Gola franzida e volumosa característica da época.[N.T.] 
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pertencem. Como adultos em miniatura, fixados em um destino manipulado pelos genitores. 

Será somente no século XIX, que advirá a “roupa de marinheiro” como sinal de uma 

indumentária propriamente infantil. Já na modernidade, os jogos são mais mascarados: 

ninguém diria que os pais escolhem casamento ou o trabalho para os próprios filhos, mas ao 

contrário, é no ensinamento da liberdade que os genitores antecipam o desejo do outro, e 

mesmo buscam satisfazê-lo imediatamente sem permitir-lhes desejar, sem permitir-lhes lutar. 

Surge uma indumentária aparentemente relax: jeans rasgados, sem forma – e, tanto mais 

inquietante, há por baixo, para a menina, a tanga ou o top. Infelizmente, tudo isso, lhe atribui 

um lugar. 

Referindo-se à frase de Lacan sobre o desejo, quando ele diz que o desejo do 

outro se sustenta tanto quanto se pode face ao outro colocar a questão: “Que valor o meu 

desejo tem para ti?” Observa-se que o que emerge aí é o gozo. De que gozo se trata para os 

pais que, brincando de boneca, enfeitam seu filho numa relação de pertencimento estrito?  

A mãe da jovem em análise enfeitava a menina com vestimentas de grande 

fascínio, inclusive com muito gosto, exaltando o aspecto estético e magnífico da garota, 

fazendo-a sentir-se muito importante, exaltando-a a uma posição falsa. 

Quero iniciar aqui uma reflexão acerca da pulsão destrutiva (ódio e inveja) e do 

gozo. O ódio, diz Lacan, é a inveja da vida. A criança, exatamente por sua característica de 

sujeito em formação, é a representação da vida. Há, portanto, um ponto de gozo em pará-la, 

em fixá-la a uma função. M. Antonieta era útil aos jogos de poder de quem o possuía, e justo 

por isso não podia ocupar um lugar simbólico, detendo-se no lugar de função. Talvez a 

história tenha lhe restituído um pouco de humanidade quando ela decide morrer ao lado de 

seu marido – morre no momento de sua maior vitalidade. Da mesma forma, minha analisante 

heroicamente tentava auxiliar o pai, sendo-lhe continuamente próxima, em uma cumplicidade 

de dor e de sofrimento, e ao mesmo tempo de desafio à morte. No gozo, oblitera-se o sentido, 
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o sujeito, o desejo. Por isso mesmo o gozo está associado à pulsão de morte. 

Visto que na relação função/sacrifício inscrevem-se algumas figuras do 

feminino, eu gostaria de fazer um remetimento à idade barroca da mística e da bruxa enquanto 

sujeitos históricos, “funções” do gozo, do pensar-se como objeto de sacrifício. Estas duas 

figuras são exemplos representativos de posições humanas, cuja descrição histórica tornará 

evidente sua peculiaridade. 

 
 

 
3 MÍSTICA E BRUXA: SER FUNÇÃO NO CENÁRIO BARROCO 
 
 
 

A figura feminina traz em si o conceito de transformação, porque ela é 

enigmática, apaixonada pelo conhecimento, motor de desejo. Testemunha-no a antiga sereia3, 

a bruxa e a mística. Nestas posições, está em jogo o corpo que se faz palavra, o desejo de 

assumir uma linguagem própria, um saber a ser transmitido ao outro. A sereia encanta com a 

sua voz, a bruxa é uma fabulista, a mística autoriza-se a pensar o novo. Nesta transformação 

predomina o conceito de costume, de maneira, que segue vagaroso no rigor do quotidiano, 

nos acontecimentos, mesmo os menos extraordinários, sendo isto a metáfora barroca. 

Barroco, no Vocabolario della Crusca4, é uma espécie de usura de ganho ilícito 

e, nos anos de 1700, excepcionalmente, designa um desvio ou falta de gosto. É usado como 

um adjetivo substantivado direcionado a indicar uma maneira e um gosto figurativos. 

Representação do homem e de seu destino, é uma ideação do mundo maneirista 

e barroco, tematizado na arquitetura seicentista/setecentista de parques e jardins. Lugar 

                                                
3 “No princípio a cauda de peixe era acompanhada pelas asas na altura dos ombros, de modo que, criaturas 

irreais flutuavam silenciosas pela via do mar; depois, as asas desapareciam e os corpos fazíam-se mais belos, 
com cabeleiras semelhantes a um círculo de luz.” Maria Corti, Il Cerchio delle Sirene, Bompiani, Milano, 
1992, p. 38 

4      Dicionário da língua italiana com primeira publicação no século XVII pela Accademia Della Crusca, 
instituição lingüística italiana de grande prestígio fundada no século XVI. [N.T.] 
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misterioso e profundo, tangenciando o incognoscível, o monstro. Isto de que não sabemos 

nada ou não queremos saber. “A metáfora, ao fazer surgir em uma cadeia significante um 

termo advindo de uma outra cadeia, é, como diz Lacan, metáfora do sujeito: essa não 

redireciona somente a uma outra rede de sentido, mas a um outro lugar onde encontra-se o 

sujeito.”(Lacan, 1983). É como dizer que não se é nunca onde se pensa ser,   mas se é sempre 

em outro lugar. Uma estrutura que sublinha este sentimento é o labirinto. 

Mesmo na iconografia circula a idéia do monstro. O monstro é distinto, é 

inapreensível, inquantificável, assusta: pode ser gigantesco, minúsculo, disforme, mas seja 

como for, está envolto num manto de exagero. Tudo está sob a insígnia do excesso. O 

monstro assombra e atrai. 

Existe um lugar encantador que é imperativo ser visitado, o notável Parque dos 

Monstros em Bomarzo, próximo a Orvieto. Lugar onde as mulheres são protagonistas, visto 

que em 1552, ao viver um grande amor, o prícipe Orsini, ordenou sua construção pelo 

arquiteto Pirro Ligorio e, após 400 anos, foi redescoberto e restaurado para outra mulher, Tina 

Severi Bettini, esposa do atual proprietário. 

Pode-se compreender qual é o segredo das gigantescas esculturas de forma 

animal, nas quais se pode entrar, esconder-se, tentar ser acolhido. Ali, o corpo é chamado. 

Circulando entre o elefante e a calma tartaruga, se é levado a repensar sobre as palavras de 

Lacan a propósito do barroco: “Se há alguma coisa que nos funda o ser, esta é 

indubitavelmente o corpo. A alma é aquilo que se pode pensar a propósito do corpo.” 

Pode-se colher o relato feminino pela figura da bruxa, da mística. A malvista. 

O barroco é feminino, já foi dito, e as mulheres, algumas, nessa época, são protagonistas do 

desejo de palavra, do desejo de um cultivo de si, de uma graça própria5. 

                                                
5 Por cultivo de si mesmo, se compreende a atenção que um sujeito endereça a seu corpo, a seu saber, na relação 
com o outro a quem ele se refere.  Um texto refinado sobre este argumento: Foucault Michel, L’ermeneutica del 
soggetto, Milano, 2003. 
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Bruxa, feiticeira, do latim saga Venefica, enfeitiçar, fascinar, bruxa está 

associado a feminino, fé minus, que tem menos fé. Bruxa, como se verá, torna-se um conceito, 

uma idéia. Tomemos, portanto algumas referências históricas. São numerosas as especulações 

sobre este assunto: historiadores, filósofos e sociólogos trataram da questão, evidenciando de 

que forma “a bruxa” pode ser lida como fenômeno, como um sistema um tanto quanto 

complexo que pode tornar-se uma maneira. 

A bruxa se origina no mundo pagão e seu destino está vinculado a Satanás, o 

famoso deus com chifres (Faggin, 1959). Assim, de modo subjacente se compreende a idéia 

de “por um outro”, no qual se exprime o poder do feminino, da liberdade sexual na 

onipotência criativa.  

A visão inquietante de uma Medéia camponesa sacerdotisa, como a definiu 

Michelet, já presente no mundo clássico e depois na Idade Média, não foi tolerada e, 

sobretudo a partir de 1500, inicia-se a caça às bruxas. Este fenômeno protagonizou-se na 

Europa do Norte, com destacado interesse na Alemanha, nas zonas dos Alpes e locais 

montanhosos, lugares onde se agitaram a problemática político-religiosa da contra-reforma, o 

nascimento do Luteranismo e a exigência, por parte da Igreja Católica, de reconstruir ordem e 

poder. (Michelet, 1971).  

Uma curiosidade diz respeito à condição na qual a bruxa foi constrangida, ou 

melhor, a posição extremamente “feminina” em que foi compelida quando emerge um 

interessante filão de pesquisa de clara origem masculina: pode-se dizer que as atitudes, por 

exemplo, de êxtase, vôo, características dos xamãs, vêm herdadas da bruxa do Renascimento. 

Além disso, durante o famoso Sabá, fantasma de juventude, um tipo de rito carnavalesco, os 

homens se transvestem de mulher. 

Eis a necessidade de atribuir “um fantasma” ao feminino, de um sujeito a que 

se deve chamar mulher, em suas magias, herdeira simbólica da manipulação, uma espécie de 
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alquimista capaz de transformar os excrementos em ouro, e de inverter o tempo da velhice em 

juventude. No Sabbat, o outro, o diabo, identifica-se ao desejo em relação à feiticeira. 

Parinetto destaca uma citação de uma cena de Fausto de Goethe em referência ao diabo e à 

feiticeira: “Para vós existem duas coisas de precioso esplendor, o ouro fulgurante e um falo 

resplandescente. Por isso oh mulheres, sabeis gozar a riqueza, e mais além da riqueza,  

estimar o falo” (Parinetto, 1983). Não se pode refletir sobre como seria útil para o poder, 

encontrar um bode expiatório, cujo centro de punição fosse o corpo, este corpo mágico, 

potente e “insensível”, lugar do pecado e da sensualidade. 

É em 1484, que Innocenzo VIII promulga a bula Summis desiderantes 

affectibus, confirmando a caça às bruxas. Nos anos de 86 e 87, é publicado, com extrema 

rapidez, o Malleus Maleficarum, isto é, o Martelo das Bruxas (Marsilio, 1977 88), escrito por 

dois inquisitores domenicanos ávidos por mostrarem a razão da Inquisição, na qual, sem 

nenhum encobrimento, a mulher é mandada à fogueira por conta de seu sexo. A condenação 

recai contra aqueles que abandonam um sensus comunis a favor de um sensus privatus. 

Conta-se o caso de uma jovem que fora enviada à fogueira, após uma discussão sobre o 

caráter diabólico ou divino de seu hábito de se vestir com roupas masculinas e de se declarar 

mulher e virgem.  

É nesta obscuridade desses pensamentos, que emerge a palavra, inicialmente 

frágil, mas que depois se tornará definitiva em colocar a termo a perseguição de alguns 

religiosos e médicos que começam a escrever tratados em defesa destas pobres desgraçadas. 

Johann Wier, médico e filósofo, escreve o De lamiis, em 1557. O jesuíta  Friederick Von 

Spee, encarregado pelas confissões das bruxas condenadas à fogueira,  publica em 1631 o 

Cautio criminalis, um dos mais importantes documentos da época, no qual relata a absoluta 

inocência destas mulheres torturadas até a morte. É um texto comovente que conseguirá 

converncer os “príncípes iluminados” sobre a inutilidade da perseguição, colocando a termo 
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essa prática. 

Os textos mostram uma particularidade constante, sutil, mas explicativa desta 

forma de perversão: o carrasco e a vítima nunca possuem nome. De fato, as notas do 

interrogatório apontam que uma tal disse, uma tal outra reconheceu sua falta sem 

tortura...Onde não há nome, o sujeito se esvai, assim como a relação e o sentimento. Resta 

somente um esvaziamento do sujeito, agora objetivado, “coisa” nas mãos de seu perseguidor. 

Pode-se de fato dizer que, se a tortura demanda, a confissão inevitavelmente responde. A 

punição passa sobre um corpo dado objetivado, lugar do erotismo, da sensualidade, o que se 

chama corpo demonizado. Talvez por isso mesmo a perseguição persistiu por séculos. 

Mas se a feiticeira é um mundo, eis as belas palavras de Michelet:  

 
 
 

A sua natureza faz as bruxas. É o gênio da mulher e  seu temperamento. Ela nasce fada. O 
retorno regular da exaltação a faz advinha, o amor a faz maga. O seu esmero, a sua malícia, tão 
caprichosa ou benéfica, a tornam feiticeira, e ela esconjura os males, ou, pelo menos, ela os 
entorpece, os ilude. (Michelet, 1971, p.3.) 

 
 
 
 

A feiticeira, mulher, deseja dizer isso que não sabe: o vaticínio é uma forma de 

risco, é uma tentativa, uma busca que escapa ao saber científico e tradicional. Sabe-se, e a 

história da mulher o documenta6, o quanto sempre foi inquietante o desejo da mulher de 

conhecer, a formação de uma linguagem própria à mulher. A satisfação em apropriar-se dela. 

A feiticeira foi função da Igreja, proposta ao olhar das “massas” para evitar que 

elas se ocupassem das verdadeiras estratégias políticas da Igreja. 

Mística. Do latim misticus allegoricus, misterioso.  

                                                
6 Para se ter uma idéia da questão feminina entre os textos italianos históricos ver os ensaios do grupo 

“Diotima”, um expemplo Il pensiero della differenza sessuale, Milano, 1987. Outras referencias estao em  
Freud S., Saggio sulla femminilità, Opere, Torino, 1984 e Dolto F., L’image inconsciente du corps, Paris, 
1984. 
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Crença na possibilidade de uma união íntima e direta do espírito humano ao princípio 
fundamental do ser. União que constitui simultaneamente um modo de existir e um modo de 
conhecer estranhos e superiores à existência e ao conhecimento normais. (Assoun, 1980, p.121)  

 
 
 
 
Coloca-se em jogo a hipótese de uma diversidade para além da norma, da 

normalidade. A visão que envolve a figura da mística metodologicamente acolhe em si duas 

posições: a atitude diagnóstica, ou seja, a posição de quem apreende com uma reflexão de 

ordem clínica, e a curiosidade face a uma linguagem especial, uma palavra que se “faz vida”. 

Poderia-se extrair um fio entre histeria, anorexia e mística, cujo nó de referência seria um 

corpo que fala. 

 
 
 

Em contraste ao corpo contraído, marcado da histeria, têm-se a figura solene e estática do 
Santo... Se a histeria apresenta o sintoma como transbordamento do corpo sobre a vertente do 'ter', 
em uma caricatura do 'ter', o personagem eclesiástico, através de uma paródia do êxtase,  mostra 
uma mestria  infalível, para se engajar em uma luta corpo a corpo com a histérica. Para gozar do 
olhar de Deus, não faltam martírios. Entre o sagrado e o profano, o cerimonial de um idílio. Eis 
aqui algo que, com sua retórica, tece as imagens numa contraposição entre diversas línguas, ou 
seja, entre corpos. (Ricci, 1980, p.145)  

 
 
 

Então a questão que trai é o gozo, o que não é mais controlável, gerível, pois, 

ao acolhê-lo, eis a inquisição da qual se falou.  A tortura demanda e o corpo responde, a cena 

termina com um massacre. Aí está o risco para um certo feminino. O retraimento de uma 

forma de gozo está estreitamente ligado à renúncia de uma dominação, de um controle. Freud 

já havia compreendido assim quando, ao se afastar de Charcot e da hipnose,  deixara um 

projeto de domínio em favor de uma arte do saber fazer com o incapturável do inconsciente. 

Ainda que ele se visse num certo desconforto, ele não o esconde, diante do “indomável”, do 

obstinável, do imprevisível. 

Rosolato G. (1980), mostra o duro trabalho conduzido por Freud acerca da 
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mística. No momento que ele se afasta das leituras consagradas em torno da filosofia da 

natureza, cuja bússula de orientação é Goethe, aproximando-se de Kant, a mística torna-se 

para ele uma mentira refinada, conduzindo mais ao ocultismo que à ciência. Sua 

correspondência de 1910 com o pastor Pfister e as cartas a Groddeck em 1922, exprimem 

quase que um sofrimento de Freud, pelo qual vê a mística organizada em um salto mortal, 

cuja metáfora é o abismo. Define o “misticismo como a obscura autopercepção do mundo que 

está fora do eu e do isso”. Neste texto, ele descreve os resultados, idéias, problemas de 1938 e 

reflexões já levantadas em 1932 com as novas conferências sobre a psicanálise. Na mística, o 

eu se esvai e o isso se destaca. Isto conduz à morte. 

Como sugeriu Paul Lauren Assoun, (1980), no gozo o objeto parece possuir o 

sujeito e nesta fusão se dá o ápice do paradoxo, isto é, o gozar. Trata-se destas Santas: 

Catarina, Úrsula e outras audaciosas, assim irredutíveis e obstinadas em submeter o próprio 

interesse à punições corporais de extremo gozo e de anunciado destino (Bell, 1992). 

Para compreender a mística e admitir a sua linguagem, é necessário apreender 

o paradoxo. 

 
 
 

Pela mística, Jesus Cristo, com o Eu psíquico e o Eu corporal, entre inquietude e calma, 
mantém não resolvido o paradoxo das pulsões de vida e de morte. A dispersão na pulsão de vida, 
nas suas significações e seus objetos, é suspenso ao Eu (moi),a ascensão. O espaço psíquico, 
deixado vazio, é investido maciçamente pela pulsão de morte (a angústia). A pulsão de vida, uma 
vez que retornou e se concentrou sobre sua fonte e seu impulso, retorna sob forma de um encargo 
libidinoso, cuja intensidade é considerada êxtase. Portanto, a experiência mística não é una e 
definível. A alma, cheia de amor divino, perde-se na realidade do outro e nela agora habitam três 
pessoas: o pai, o filho e o Espírito Santo. (Anzieu, 1980)   

 
 
 

Nesta total perda de si, nasce a língua. O estado da mística encontra-se nos 

confins do saber e do poder, particularmente os Santos que arrebatam com seus delírios 

verbais, os grupos, que chegam mesmo a instruir figuras poderosas. É neste paradoxo que se 

inscreve a mística, na torção entre anular-se e impor-se. Ela é função do gozo do saber. 
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Desejaria deter-me sobre um pensamento relativo à linguagem da mística do 

refinado De Certau: a nova erótica. Pivô do erotismo, o que é inacessível é seu contínuo 

deslocamento a partir de um centro: “para a mística, o fundamental é indissociável do 

insignificante; o discurso místico transforma o detalhe em mito.” O autor dá como exemplo 

sugestivo o Jardim das Delícias, de Jérôme Bosch, (1503-1504) e sublinha que a obra faz 

perceber outra coisa para além disso que dá a ver. “Finge esconder, ou mesmo seduz o 

discurso, fazendo-o nascer e desviando-o ao mesmo tempo” (De Certeau, 1982, p. 69). E 

observa que  

 
 

 
o artista não delira, mas faz delirar e, de outra parte, o sentido nasce a partir de um 

encaminhamento do não senso. Os corpos formam astes caligráficas. Uma escrita bela mas 
ilegível, escrevem sem falar. Aqui está a sedução da mística no seu próprio estilo que se impõe: a 
mística traça o limite entre a interminável descrição do visível e a denominação de um oculto 
essencial, como significado que escapa à consciência imediata.    (De Certeau, 1982, p. 63) 

 
 
 

Trata-se de uma passagem entre sagrado e secreto e este é o ponto de um 

encontro entre a mística e a feiticeira, mulher, como as mulheres de também presentes no 

nosso tempo. 

Na época barroca, não são muitas as mulheres que acolhem de bom grado a 

idéia do sagrado e do secreto de si mesmas, isto é, de um cuidado com sua própria 

subjetividade. A maior parte termina fechada em um convento sem escolhê-lo ou, segundo a 

vontade da família, casada com um homem nunca conhecido e obrigada a numerosas 

gestações, algumas, inclusive, de altos riscos. Entretanto, o fenômeno interessante, para 

aquelas que tinham instrumentos culturais para colhê-lo, é a vida nos conventos, nos quais a 

posição da reclusa corresponde à liberdade dos estudos e da palavra. A universidade sendo 

uma estrutura ainda inacessível à mulher, como lugar de saber; para além do convento, resta a 

corte. Estas espécies de “praças” da linguagem, onde também certa inteligência feminina pode 
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emergir, mostram o sacrifício da mulher em fazer-se função para existir. 

Dentre as muitas histórias, observa-se a de Sóror Juana de la Cruz. Religiosa, 

uma das mais importantes poetas mexicanas (1648-1694), uma das figuras femininas mais 

estudadas (Paz, 1991), às vezes psicanalisada de forma selvagem por sua história complexa, 

abandonada pelo pai, mãe curiosa, mas pouco focalizável, é uma criatura que coloca em cena 

as paixões no senso atual, evidencia a liberdade de sentimentos nas relações, corre o risco de 

ser acusada de homossexualidade. Ela, mesmo sozinha nos seus projetos, estuda 

cientificamente a questão feminina através da filosofia clássica, sendo rigorosa na arte do 

pensar e do escrever até o fim de seus dias, quando, cansada das perseguições psicológicas 

dos seus próprios pais espirituais, renuncia à sua grandiosa biblioteca para dedicar-se só a 

Deus. E num breve espaço de tempo morre. Um fragmento de seu “romance”: transcorridos 

alguns anos na qualidade de recreadora na corte, compreende que este lugar não a poderá 

ajudar porque sem nome (do pai), ninguém a desposaria; ao invés disso, opta, graças ao apoio 

de pessoas poderosas, pelo convento, lugar de proteção e acolhimento para o seu estudo 

relativo a si e ao seu Outro, Deus. Compreende-se que o deus do amor é o deus do saber. 

Os seus escritos declaram solidão. El Primeiro Sueno e a Respuesta, são 

tratados de uma autodidata cujos mestres são os livros. E também espelhos, como convém à 

cultura barroca, repleta de espelhos e retratos. No espelho, há a passagem do autoerotismo à 

contemplação. Pela operação do espelho o corpo torna-se indivisível e intangível, há e não há. 

A imagem do espelho se transforma em objeto de conhecimento: o espelho e o seu duplo, o 

retrato, são o teatro no qual se representa a metamorfose do olhar em saber. 

No vigor de sua busca, Sóror Juana mostra, no seu belo retrato, uma postura e 

um estilo conquistados que Paz assim descreve:  

 
 

 
O modo de se dispor é mais galante que devoto (...) a indumentária é elegante e desce até a 
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altura dos pés, mas não esconde de tudo a vida sutil. O medalhão da Ordem sobre o peito como um 
escudo: a virgem poeta é também uma virgem guerreira (...). (Paz, 1991, p. 353) 

 
 
 

 Se se desloca estas pesadas pregas de força e tenacidade se revela a leve humildade do 

feminino que lhe permitiu dizer um instante  antes de dirigir-se para a viagem definitiva: 

“Estudei muitas coisas e não sei nada” 
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THE BODY COLD OF THE FUNCTION:  
BARROQUE SCENARIOS  

 
ABSTRACT: 
The word function, withdrawal from the words of a patient will be the north of this work, as 
an expression of the modernity and the writing of the female figure. "I was a function: 
supported my father, who supported my mother, me and himself, anyway, we could say that 
we were living with the madness of my mother." This paper addresses the transformation of 
the women image, since the ancient Sirene to  the Witch, divided in the baroque mystique 
scenario, not only for its style, but for the meaning that it has, which has evolved to today, 
marked by discontents of the civilization. 
 
KEYWORDS: Function. Pulsion Destructive. Jouissance. Sacrifice. 
 
 
 

LE CORPS FROID DE LA FONCTION : 
SCENÁRIOS DE BAROQUE 

 
RESUMÉ: 
Le mot fonction a été tiré du récit d’une analysante et sera le fil rouge, en tant que mot de la 
modernité, de cet écrit sur la figure féminine.  "J’ai été une fonction : j’ai été point d’appui de 
mon père, qui était le point d’appui de ma mère et nous deux nous pouvions tout car nous 
vivions à coté de la folie quotidienne incarné par ma mère ". 
La transformation de l’image de la femme de la sirène de l’antiquité à sorcière et puis 
mystique s’articule dans le scénario baroque, non seulement à cause de son style, mais par le 
signifiant tel qu’il est évolué jusqu’à notre époque marqué par le malaise dans la civilisation. 
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VOZES DE FAMÍLIA 
 

Vera Pollo *  

 
 
 
RESUMO:  
 
No intuito de responder à questão acerca de uma possível conexão entre o texto 
autobiográfico de Mishima e as razões que o levaram a cometer suicídio ritual, a autora 
desenvolve quatro pontos da teoria psicanalítica: do supereu ao objeto a; remorso e exclusão; 
o supereu e a pulsão; matéria inerte e senso de dever. O texto ressalta a importância das vozes 
de família na emergência do sujeito do inconsciente e a possibilidade de se tomar o texto 
literário como objeto a, causa de desejo, mais-de-gozar. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 

O escritor Yukio Mishima, autor de obras centrais da moderna literatura 

japonesa, descreve em um dos últimos parágrafos de Confissões de uma máscara (1949) o 

momento em que chega aos ouvidos do personagem/narrador “a voz aguda e triste de 

Sonoko”, a mulher que lhe era impossível desejar e que, no entanto, ele amava. 

 
 
 
Nesse instante, algo dentro de mim partiu-se em dois com força brutal, como se um raio tivesse 

atingido e fendido uma árvore viva. Ouvi o estrondo da estrutura que vinha erguendo até aquele 
momento – peça por peça, com meu coração e minha alma – desmoronar miseravelmente. Senti-
me como se tivesse testemunhado o momento em que minha existência se transformava numa 
temível “inexistência”. Fechei os olhos e, num instante, recuperei o controle de meu gélido senso 
de dever. (Mishima,1949/2004:197)  

 
 
 

Adentremos o caminho aberto: há uma voz, um ser partido em dois, uma 

temível sensação de inexistência e a recuperação de um “gélido senso de dever”. Há também 

uma questão: que razões teriam conduzido ao suicídio aquele que recebeu o mais cobiçado 

prêmio literário japonês e em cuja obra consta mais de cinqüenta títulos com traduções em 

quase vinte países? Será que podemos extrair do texto autobiográfico do jovem Mishima 

algum indício das razões que o levariam a cometer suicídio aos quarenta e cinco anos, no 

mesmo dia em que concluiu seu último livro, A queda do anjo?  

 
 
 

2. DO SUPEREU AO OBJETO A 
 
 
 

Desde o Projeto (1895), Freud aponta a longa duração do desamparo físico e 

psíquico do filhote do homem, isto é, a dependência em que este se encontra da ação do 

semelhante humano para sua sobrevivência, como a fonte primeira de todos os motivos 
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morais. No entanto, por mais que a segunda tópica do aparelho psíquico implique a existência 

de um agente judiciário chamado ‘supereu’, ele considerou em grande parte enigmático o 

juízo ético de cada sujeito. Pareceu-lhe que alguns fenômenos clínicos haviam permanecido 

insuficientemente esclarecidos. Em seus termos, o supereu instala-se como herdeiro direto do 

complexo de Édipo e seu funcionamento aproxima-se do imperativo categórico de Kant. Por 

isso, a fórmula da ação moral se escreve como máxima de conduta e anseio de universalidade. 

Aja de tal modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre como princípio de uma 

legislação que seja para todos. (Kant apud Lacan, 1959/1988: 93) 

Na etapa final de sua obra, em particular no artigo intitulado Esboço de 

Psicanálise (1938), Freud ainda declara a sua perplexidade diante de alguns fenômenos à 

primeira vista totalmente paradoxais, tais como a imensa severidade de consciência daqueles 

que mais se abstém de agressão aos semelhantes, a resignação sem queixas de sujeitos que 

sofrem infortúnios reais, a existência de atos que, longe de visar à auto-preservação dos 

indivíduos, almejam apenas auto-lesão e  autodestruição, a necessidade inconsciente de 

punição que torna inoperante o trabalho analítico, a presteza com que alguns neuróticos 

aceitam substituir o sofrimento psíquico pela doença somática, enfim, o fato de que haja 

pessoas que terminem por cometer suicídio. 

 Se as vozes que falam com o sujeito na terceira pessoa, que o injuriam e 

difamam, em suma, que enunciam uma auto-acusação, aparecem inicialmente no texto 

freudiano como um elemento da sintomatologia paranóica, elas comparecerão, mais adiante, 

como signo da fenda que caracteriza o Eu/sujeito: o supereu.  Como observam Roudinesco e 

Plon (1998), embora o conceito de supereu apareça somente em 1923, em O eu e o isso, ele 

foi produto de uma longa elaboração, iniciada em 1914, em Sobre o narcisismo: uma 

introdução, com a noção de ideal do eu, substituto do narcisismo infantil, medida ou peso 

com que o eu observa a si mesmo. 
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Em O problema econômico do masoquismo (1923), ele chama a atenção para o 

sadismo deste “agente judiciário” que transforma sistematicamente o presente em passado e 

que não é apenas o simples herdeiro legal da instância parental, mas seu herdeiro vivo. “As 

vozes superegóicas são, ao mesmo tempo, um fato de estrutura e uma atualização pulsional” 

(Assoun, 1998:59).  

Lembremos que, nessa ocasião, Freud identifica também o masoquismo 

erógeno original e o masoquismo moral dos “ofensores de si mesmos” e observa que a 

subestrutura do primeiro é fornecida pelo mecanismo característico da infância em que a dor 

confina na excitação sexual. Além disso, por acreditar que até mesmo a morte implica um 

elemento de escolha subjetiva, ele afirma que o sadismo do supereu e o masoquismo do eu 

muitas vezes suplementam-se e ocasionam a morte.  

Na última lição de O Seminário, livro10: A angústia (1962-1963), Lacan 

comenta que a mola do suicídio melancólico está na indistinção entre o objeto a – 

condensador de gozo que retorna ano real – e i(a), a máscara narcísica que o recobre. Sem 

essa distinção, escreve, não se entende porque é preciso que o melancólico “atravesse sua 

própria imagem e primeiro a ataque, para poder atingir, lá dentro, o objeto a que o transcende, 

cujo mandamento lhe escapa – e cuja queda o arrasta para a precipitação suicida, com o 

automatismo, o mecanicismo, o caráter imperativo e intrinsicamente alienado com que se 

cometem os suicídios de melancólicos.” (2005:364). 

Não estamos afirmando que Mishima tenha sido um melancólico, até porque a 

imagem lhe era uma máscara adorada, ao passo que o melancólico ataca o próprio eu, por ser 

uma máscara essencialmente odiada. Porém, concordamos com Millot (1996) em que talvez 

não haja descrição mais precisa do masoquismo erógeno que as palavras de Mishima de que 

lhe era possível “transmudar o sofrimento em gozo e a falta em plenitude”.  Gozo que ele 
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próprio nomeava de “talento perverso” e que responsabilizava pelo fato de que sua covardia 

“passava com freqüência por coragem”, mesmo a seus olhos.   

Segundo Millot, trata-se de um “talento perverso” que Mishima partilhava com 

Gide e com Genet, mas que nele se deixa ver como um “erotismo da desolação”, a certeza de 

se saber “cortado da comunidade humana por algum ato delituoso ou alguma atividade 

impura”, uma vez que “o puro e o impuro, seu vínculo com o sangue, com a morte, com o 

sacrifício estão no coração da obra de Mishima” (2004:108). 

 
 
 

3. REMORSO E EXCLUSÃO 
 
 
 

Mishima alega ter entendido bem cedo que “o remorso é prelúdio ao pecado” 

(1949/2004:21), ele que era suscetível a ser “invadido por aquela dor espasmódica que resulta 

de se olhar fixa e longamente para um objeto” e que anuncia: “Você não é um ser humano. É 

incapaz de convívio social. É uma criatura inumana, com algo de estranho e 

patético”(idem:179). 

No dizer de Freud, para o sujeito/herói – sujeito do individual ou herói do mito, 

pouco importa –, nenhuma força coercitiva oracular é suficiente para libertá-lo do sentimento 

de culpa e da necessidade de punição nas mãos de um representante do poder paterno: a 

Igreja, o Estado, “o poder sombrio do Destino, que apenas poucos dentre nós são capazes de 

encarar como impessoal” (1923/1976:209).  

No entanto, o pai objeto – ou objeto pai, se preferirmos - apresenta-se com dois 

rostos bem distintos. Freud e Lacan o verificam e elaboram. Para o primeiro, ele é fonte de 

culpa e de humor, para o segundo, é significante e gozo, causa de desejo e objeto mais-de-

gozar. O masoquismo moral deixa ver que o supereu é, de fato, uma instância de objeção e de 
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abjeção. Nas patologias mais severas, observara Freud, importa menos a origem do 

sofrimento – o fato dele ter sido ou não decretado por alguém que é amado – do que sua 

fruição, isto é, seu gozo.  

Contudo, se nem sempre o supereu ordena “crime e castigo”, seu 

funcionamento tem quase sempre algo de enlouquecedor, ao decretar simultaneamente duas 

ordens contraditórias: “Você deveria ser assim (como seu pai)” e “Você não pode ser assim 

(como seu pai)”. O resultado pode ser a paralisia da vontade, quando “a satisfação do 

sentimento inconsciente de culpa é talvez o mais poderoso bastião do indivíduo no lucro 

(geralmente composto) que aufere da doença – na soma das forças que lutam contra o 

restabelecimento e se recusam a ceder seu estado de enfermidade” (Freud, 1923/ 1976:207). 

Como o supereu pode, então, produzir humor?  Diremos de forma um pouco 

jocosa, mas seguindo literalmente o texto freudiano, que, a bem da verdade, este eu já nada 

tem de “super” e que o prazer humorístico possui a dignidade do eu desinflado que sabe o 

quanto são triviais seus interesses e medos. Mas, conforme salienta Freud, “o humor não é 

resignado, mas rebelde”, ele rompe com a compulsão a sofrer que caracteriza o sujeito e 

transmite a intenção de proteção e solidariedade. Aqui, o supereu corresponde à voz interna 

que acalenta o próprio eu, que já não o compara a nenhum ideal mais ou menos grandioso. 

Nos termos de Lacan, a voz deveria ser dita “a fonte a do supereu”, 

caracterizando-se por ser “o objeto caído do órgão da fala” (1963/2005:71). Se a angústia é a 

única chance que se tem de acesso ao Outro real, o a é “a única testemunha de que o lugar do 

Outro não é apenas o lugar da miragem” e “a voz do Outro deve ser considerada um objeto 

essencial. Todo analista será solicitado a lhe dar seu lugar e a seguir suas encarnações 

diversas, tanto no campo da psicose como, no mais extremo do normal, na formação do 

supereu” (Idem, ibid.). Em sua opinião, há uma questão inevitável para todo aquele que não é 
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um especialista: “para além daquele que fala no lugar do Outro e que é o sujeito, o que há cuja 

voz é assumida pelo sujeito a cada vez que fala?” (Idem, ibid.).  

Aos vinte e quatro anos, Mishima relata o “pressentimento de uma exclusão” 

que o acometeu desde a mais tenra infância. Localiza aos cinco anos a primeira das 

lembranças que o atormentaram e assombraram durante a vida inteira.  

 
 
 

De vez em quando essa imagem voltava, mais intensa, concentrada, e de certo a cada vez 
acrescida de um novo significado. Isto porque, em meio à cena vaga que a circundava, apenas a 
figura ‘daquele que desce a ladeira’ emerge com precisão desproporcional [...] Era um jovem 
quem descia a ladeira em nossa direção, carregando no ombro um jugo do qual pendiam, à frente e 
atrás, baldes de excrementos cujo peso ele distribuía com destreza ladeira abaixo [...] Era um 
limpador de fossas, um coletor de excrementos [...] e vestia uma calça justa de algodão azul-
marinho [...] Pressenti então que neste mundo há um tipo de desejo semelhante à dor pungente. 
‘Quero me transformar nele’ foi a vontade que me sufocou ao olhar para aquele rapaz todo sujo: 
‘Quero ser ele’. (Mishima, 1949/2004:12-13) 

 
 
 

Uma segunda lembrança diz respeito ao dia em que entrou às escondidas no 

quarto de sua mãe, vestiu o quimono mais vistoso que encontrou, enrolou uma faixa com 

rosas escarlates pintadas a óleo na cintura, passou pó no rosto e pegou “tudo que ofuscasse a 

vista com seu brilho”. Neste momento, ele queria ser Tenkatsu, a bailarina cuja figura 

opulenta era “envolta em trajes semelhantes aos da grande meretriz do livro do Apocalipse.” 

Corre para a sala onde se encontram sua avó doente, sua mãe, uma visita, uma criada e grita: 

sou Tenkatsu! Eu, eu sou Tenkatsu! Mas, sem querer, seus olhos focalizaram o rosto de sua 

mãe. Estava um pouco pálida, sentada distraidamente com o pensamento longe. Quando os 

olhares se cruzaram, ela baixou os olhos. Ele compreendeu. Lágrimas turvaram sua vista. O 

que ele havia entendido naquele momento, ou fora obrigado a entender? “Será que o “remorso 

como prelúdio ao pecado”, o leimotif dos anos posteriores começava a despontar?”(Idem: 21). 
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4. O SUPEREU E A PULSÃO 
 
 
 

Que não se pense que a severidade do supereu é derivada diretamente da 

severidade dos pais. Freud verifica que se trata de uma severidade para a qual nenhum modelo 

foi fornecido pelos pais reais, pois depende da força da defesa de que o sujeito teve de lançar 

mão para lutar contra os desejos incestuosos e assassinos da primeira infância. Quanto mais 

cedo o sujeito se liberta da tentação do Édipo, mais severo, inexorável e cruel se mostra o 

supereu, chamando o eu a prestar contas não apenas de seus atos, mas também de seus 

pensamentos e intenções não realizadas. 

Em recente conferência no Rio de Janeiro, Morel1 observava que, assim como 

o supereu individual está ligado ao declínio do pai, o supereu cultural está ligado ao 

desaparecimento dos grandes homens. E a pulsão de morte, invisível em nível individual, 

deixa ver seu rosto, seu gosto e seu paladar no supereu cultural, o qual revela a presença da 

pulsão de morte na sociedade. 

Com efeito, Freud salienta que, enquanto “o isso representa o passado 

orgânico”, o supereu, “mais do que qualquer outra coisa, representa o passado cultural que 

uma criança tem que repetir como pós-experiência durante os poucos anos do início de sua 

vida”(1940[1938]/1976:236). Em continuidade, salienta também que os dois passados, o 

cultural e orgânico, acabam se encontrando, seja porque “alguma parte das aquisições 

culturais deixou indubitavelmente um precipitado atrás de si no isso”, seja porque “o supereu 

assume uma espécie de posição intermediária entre o isso e o mundo externo; ele une em si as 

influências do presente (eu) e do passado (isso)” (idem, ibid.).  

Freud não chega a afirmar a existência de uma pulsão vocal simétrica à pulsão 

escópica, mas “não há vetor da pulsão mais preicos que o supereu: o que fala, então, pelo 
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supereu, é a voz, tão viva quanto desvitalizada da pulsão [...] Suas vozes são, neste sentido 

estrito, as da potência pulsional, pois é com a energia do isso que ele reinveste as proferições 

(dantes) percebidas.”(Assoun, op. cit.:59) É o que permite ao supereu exercer uma função de 

autoconsolação no enunciado do humor –“Olha, é então o mundo que lhe parece tão perigoso. 

Uma brincadeira de criança, bastante bom para gracejar sobre ele”! 

Desde O Seminário, livro 4: a relação de objeto (1956-1957), Lacan observara 

que o supereu, “núcleo permanente da consciência moral”, é um significante um pouco 

diferente dos outros, porque é um significante que, assim como o significante do sintoma, 

“marca a relação do sujeito com os outros significantes.” Alguns anos mais tarde,  em  O 

Seminário, livro 17: o avesso da psicanálise (1969-1970), logo após chamar a atenção para 

uma certa inutilidade das assim chamadas “interpretações edipianas”, ele resume 

magistralmente o complexo de Édipo, ou melhor, o resíduo de sua destruição nos termos de 

“o valor de obstáculo que a mãe tem para todo investimento de um objeto como causa de 

desejo” (1992:93). É possível que este tenha sido um dos motivos que levaram Roudinesco a 

afirmar que, embora o supereu permaneça dominante na doutrina lacaniana, “diferentemente 

de Freud, Lacan o concebe como a inscrição arcaica de uma imagem materna onipotente, que 

marca o fracasso ou o limite do processo de simbolização”(1998:746). 

Porém, naquela ocasião, Lacan esclarece sua discordância de “as elucubrações 

analíticas sobre os pais combinados”. Isto porque, em suas próprias palavras, “há o pai, por 

um lado, e a mãe, por outro, como também o sujeito, isso não existe, ele está igualmente 

dividido em dois, como é barrado [...] isso questiona seriamente que se possa apostar tudo ou 

nada do mais-de-gozar com a vida eterna” (Idem, ibid.). 

 

 

                                                                                                                                                   
1 Conferência intitulada “Figuras contemporâneas do supereu”, realizada na Universidade Veiga de Almeida, 
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5. MATÉRIA INERTE E SENSO DE DEVER 
 
 
 

Em Mishima, a dor do não desejo sexual pela mulher é a dor do amor sem 

desejo. Com o objeto mulher, é-lhe impossível fazer o jogo do semblante. Ele assim o 

testemunha: 

 
 
 
O que eu via não era a mulher em carne e osso que me forçara a imaginar desde a infância. Se 

assim fosse, bastaria recebê-la com as habituais expectativas fraudulentas. Para minha 
perplexidade, porém, a intuição fazia-me reconhecer algo mais somente no interior de Sonoko. Era 
um sentimento de profunda modéstia, de não me sentir digno dela, mas que não se traduzia num 
complexo de inferioridade servil. Ao vê-la aproximando-se de mim pouco a pouco, invadiu-me 
uma tristeza insuportável. Nunca me sentira assim antes. Era uma tristeza que estremecia os 
alicerces de minha existência. Até aquele momento, meu modo de sentir as mulheres era como um 
amálgama artificial, um misto de curiosidade infantil e de falso desejo carnal. Meu coração nunca 
fora chacoalhado, que dirá à primeira vista, por tristeza tão profunda, inexplicável, uma tristeza 
que, acima de tudo, não fazia parte de minha máscara. Minha consciência me dizia que era 
remorso aquele sentimento. Cometera eu, no entanto, algum pecado que me qualificasse a tanto? 
Por mais contraditório que isto pareça, haveria arrependimento anterior à própria 
transgressão?Seria remorso da minha própria existência? (Idem:113-114) 

 

 

Na casa de prostituição, realiza a prova derradeira de sua “incapacidade”,  

confirmação última de que “a insensibilidade assemelha-se a uma intensa dor”. Se algo o 

envergonha é também a capacidade de manter, diante dos amigos, “aquela aparente 

serenidade”, que esconde a indignação e conduz a um fim que o sujeito, mesmo se não o 

aprova, não o pode ignorar. 

 
 
 

No fim, como sempre, foram as visões cheirando a sangue que vieram consolar-me. Rendi-me 
a elas, as atrozes, desumanas, as mais familiares e íntimas visões [...] Sem a menor vergonha – isto 
é, sem a menor vergonha de não possuir pudor inato -, pus-me a olhar fixo para aquelas coxas 
alvas, como se contemplasse um pedaço de matéria inerte. (Idem:178-179) 

 

 

                                                                                                                                                   
Campus Tijuca-Rio de Janeiro, em 29 de agosto de 2007. 
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Em obediência às vozes de família, à avó que o seqüestrou antes de completar 

dois meses e que lhe dedicou um amor sem desejo; à mãe do desejo que não lutou por reavê-

lo; ao pai burocrata que não o queria escritor e artista, Yukio Mishima, nascido Kimitaké 

Hiraoka, recuperou o controle do seu “gélido senso de dever”. Em 25 de novembro de 1970, 

cometeu seppuku, suicídio ritual. Suicidou-se em nome da tradição e do imperador. 

Se Mishima tem agora uma vida que já não desliza nas metonímias falantes do 

desejo, permanece para nós como vozes que se escreveram, objeto a que nos põe a trabalhar, 

quando o recuperamos em um discurso. Causa de desejo, mais-de-gozar. 
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FAMILY’S VOICES 

 
ABSTRACT:  
Intending to answer the question about a possible connection between Mishima’a 
autobiographical text and the reasons that led him to commit ritual suicide, the author 
develops four points of psychoanalytical theory: from the superego to the object little a (objet 
petit a); regret and exclusion; superego and drive (Trieb); inert material and sense of duty. 
The text highlights the importance of family’ s voices in the emergency of the subject of the 
unconscious and the possibility to take the literary text as the object little a, cause of desire, 
surplus- jouissance (plus-de-jouir) 
 
KEY-WORDS: Superego. Object little a (objet petit a). Desire. Surplus-jouissance (plus-de-
jouir). 
 
 
 

VOIX DE FAMILLE 
 
RÉSUMÈ:  
Dans l’intention de repondre la question concernant une possible relation entre le texte auto 
biographique de Mishima et des raisons qui l´ont conduit à l´acte de suicide rituel, l´auteur 
developpe quatre points de la théorie psychanalytique: de surmoi à l´objet a; le regret et 
l´exclusion; le surmoi et la pulsion; matière inerte et sens du devoir. Le texte releve 
l´importance des voix de famille de l´émergence de sujet de l´inconscient et la possibilté que 
constitue la littérature comme objet a, cause de désir, et comme plus-de-jouir. 
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A MASMORRA DE SADE: UM ENSAIO SOBRE A PERVERSÃO 
 
 

Natália Ferreira Damião*  

 
 
 
RESUMO:  
 
Freud conceitua a perversão pela primeira vez em sua obra “Três Ensaios sobre a Teoria da 
Sexualidade”. No decorrer da estruturação de sua teoria, o autor reorganiza a concepção 
acerca do perverso, assim como outros o fizeram. Devido às peculiaridades da estrutura 
perversa, a escuta psicoterapêutica, por vezes, se torna delicada. No entanto, a clínica deve 
corresponder ao desafio, uma vez que ela possui recursos capazes de lidar com qualquer 
psicopatologia. Por fim, no intuito de ilustração, faz-se uma ponte com a legendária figura do 
Marquês de Sade, o qual inspirou não somente a própria Psicanálise, como também outros 
campos do saber. 
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1 PERVERSÃO E TEORIA 

 
 
 

Em “Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade”, Freud (1973) define 

perversão como a atividade sexual, que num sentido anatômico, se estende alem das regiões 

do corpo que se destinam à união sexual, ou ainda aquelas que se demoram nas relações 

imediatas com o objeto sexual, que devem normalmente ser atravessadas rapidamente no 

caminho da direção ao objetivo sexual final. 

Essa concepção foi elaborada há mais de cem anos atrás; desde então o 

conceito sobre a perversão foi melhor estruturado, salientando que o próprio Freud contribuiu 

com tal fato, quando em 1927, Freud discorre sobre o mecanismo de defesa inerente ao 

perverso – o desmentido. A partir desse ponto a perversão passa a se definir em relação ao 

significante fálico, em que a origem se determina pela impossibilidade de reconhecer a falta 

do falo na mulher (Queiroz, 2004). 

Durante a fase fálica ocorre a organização e concentração de energia, antes 

dispersa em varias zonas erógenas, e agora concentrada no órgão sexual, em outras palavras, a 

referida fase é aquela na qual se conjuga a organização anatomofisiológica à organização 

psicológica e sexual. Isso dá todo relevo ao horror da castração no complexo feito de temor do 

pai rival e da mãe temível. Feito o confronto com a angustia de castração o perverso trata de 

abandonar os desejos libidinosos que pareciam querer conduzi-lo ao perigo. O complexo de 

Édipo é conservado inconsciente, enquanto uma regressão se produz paralelamente, em que a 

energia subtraída é utilizada em proveito de pulsões parciais (Chazaud, 1978). 

De acordo com o mesmo autor, baseado nos trabalhos de Lacan, os perversos 

consideram o pai “castrado” por uma conservada todo-poderosa ou é o responsável pelo 

horror que o exclui do desejo da mãe. A castração renegada seria para o perverso “o que ele 
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deseja e a mutilação sangrenta que nenhuma palavra pode simbolizar em dom de amor” e toda 

ação perversa seria “uma tentativa desesperada e sempre repetida, de transformar o horror da 

castração em gozo” (Lacan apud Chazaud, 1978).  

Em outras palavras, Fenichel (2000) afirma que o perverso típico concentra 

todas as energias sexuais em certo instinto parcial, cuja hipertrofia compete com a sua 

primazia genital. Entre as experiências fixadoras que se encontram na base das perversões 

estão as de satisfação sexual que, ao mesmo tempo, deram sentimento de segurança pela 

negação de um medo, ou pela oposição deste. Em síntese é através da perversão que o sujeito 

tenta provar a inexistência da castração. 

Segundo Chazaud (1978) podemos assinalar certo número de traços perversos, 

os quais são: 

1. A “descarga” sexual aberrante apresenta coloração compulsiva 

característica à base de parcialidade, de exclusivismo e de fixação. Está infiltrada de pulsões 

agressivas e, pelo menos, vingativas e reparadoras, que contribuem para as diferentes formas 

de mecanismo de defesa. 

2. A condensação engloba a defesa, a angústia e o prazer, ao nível da 

prática perversa. Do mesmo modo, a culpa e a negação ao nível da procura de uma identidade, 

uma dentro da outra, como num “conjunto de tubos telescópicos”. Daí por diante, a perversão 

funciona com um logro na relação intersubjetiva e na economia do prazer. Instala-se no lugar 

da clara percepção do proibido, o único adequado para ligar as angustias imaginárias. 

3. A estrutura é determinada pelo desmentido da diferença de sexos, 

dentro do contexto de sua impossível simbolização e da perturbação da idealização. Trata-se 

do efeito da falta de distância (pulsional) e de mediação na relação dos objetos significativos 

(pais), com anomalias na triangulação edipiana. 
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4. A angústia, fundamental na castração – em sua articulação para a 

posição “fálica narcísea” – é neste caso reforçada por uma angústia de separação e/ou de 

fusão.  

Kohut (apud Gabbard, 1998) oferece um enfoque da psicologia do self em 

relação às perversões. Para este teórico a atividade perversa envolve uma tentativa 

desesperada de restaurar a integridade e coesão do self na ausência de respostas empáticas por 

parte dos outros, isto é, as manifestações comportamentais das perversões seriam um 

fenômeno secundário. Nas palavras do autor: 

 
 
 “Depois da quebra da unidade psicológica primária (empatia positivamente solicitada – fusão 

com o objeto do self), a pulsão parece um produto da desintegração; a pulsão então se empenha 
numa tentativa de recriar a fusão perdida (e então a reparação do self) por meios patológicos, ou 
seja, como representado nas fantasias e atitudes do perverso” (Kohut apud Gabbard, 1998). 

 
 
 

2 PERVERSÃO, UMA REFLEXÃO 
 
 
 

“A mais elevada de todas as loucuras - dizia ela -, 
 é envergonharmo-nos das inclinações que recebemos da natureza;  

e fazer pouco dum qualquer indivíduo que tem gostos singulares,  
é absolutamente tão bárbaro  

como o seria mofar dum homem ou duma mulher  
saído zarolho ou coxo do seio da mãe,  

mas insinuar estes princípios razoáveis a néscios 
 é empreender parar o curso dos astros.” 

 
Sade, O Estratagema do Amor 

 
 

Por trás das palavras impactantes de Sade, esconde-se uma verdade indecorosa, 

motivo de transtorno a vários psicanalistas e outros profissionais da Psicologia e Psiquiatria. 

Sabe-se que vários teóricos frequentemente referem-se aos incômodos desencadeados pela 

escuta do perverso e, muitas vezes, são eles responsáveis pela recusa do profissional em 

escutá-los. 



 A masmorra de Sade: um ensaio sobre a perversão 
 

Psicanálise & Barroco em revista  v.6, n.2: 38-47, dez.2008 42

Em outras palavras, Serge André (Queiroz, 2004) comenta que o perverso se 

incumbe de desvelar a verdade acerca do próprio ser humano; a conseqüência deste discurso é 

o surgimento de sentimentos de violação em grande parte dos analistas. 

Ao nos basear na analogia de Lacan (Queiroz, 2004) – a resistência do cliente é 

a resistência do analista – uma conclusão plausível seria a de que a resistência dos perversos 

em se manter em análise, ou qualquer outro modo de psicoterapia, derivaria de uma “recusa” 

dos profissionais em escutá-los.  

Em suma, três barreiras fundamentais dificultam os trabalhos clínicos acerca 

das perversões: a crença de que poucos perversos se sustentam numa análise; a escuta do 

analista (ou outros profissionais) e sua capacidade de suportar os desafios que este tipo de 

analisante lhe impõe; e, por fim, de acordo com Clavreul (apud Queiroz, 2004) o “casal 

perverso” romperia a partir da revelação de suas práticas secretas, por um dos parceiros, a um 

terceiro, neste caso, o analista. 

Contudo, o espaço da análise tem a capacidade plástica de transpor tais 

barreiras. Queiroz (2004) apresenta várias vias que ajudariam nessa transposição, utilizando-

se de recursos que o perverso dispõe, manipulando o desmentido e criando novos dispositivos 

que ampliam a escuta. Como exemplo, a autora cita como aprendeu a fazer uma “forçagem” 

na escuta passiva, pois o olhar constitui para o perverso a confirmação permanente que jamais 

faltará um objeto para ser olhado; essa estratégia rompe com o padrão tradicional da 

psicanálise cujo olhar fica de fora. 

Finalmente, na intenção de reformular e adaptar o trecho citado da obra de 

Sade na abertura desta seção, poderíamos dizer que o fato de um analista subestimar um 

perverso, é absolutamente tão bárbaro como o seria um oftalmologista “mofar” dum estrábico 

ou um ortopedista de um coxo, ou seja, isto seria “a mais elevada de todas as loucuras”. 
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3 COM VOCÊS, O MARQUÊS 
 
 
 

Escritor francês, Donatien-Alphonse-François, o marquês de Sade, nasceu em 

Paris e morreu em Charenton. Descende de aristocrática família provençal – entre seus 

antepassados, no séc. XIV, encontra-se, paradoxalmente, Laura de Noves, a Laura dos 

amores platônicos de Petrarca. Sade entrou no exército e voltou da Guerra de Sete Anos 

como capitão de cavalaria. Em 1763 ocorreu o ‘caso de Aix-em-Provence’, cidade na qual o 

marquês, cedendo aos impulsos de sua perversão, torturou uma moça; foi condenado à morte, 

mas indultado (Enciclopédia Mirador, vol. 18, p 10146). 

Casos de excessos parecidos repetiram-se em Arcueil e em Marselha. Varias 

vezes preso, Sade sempre conseguiu evadir-se. Em 1784 esteve encarcerado na Bastilha e em 

1801 foi definitivamente internado no manicômio de Charenton, onde, em 1814, morreu. 

 Tendo passado tão grande parte de sua vida em prisões e manicômios, Sade 

teve relativamente poucas oportunidades de satisfazer seus instintos. Encontrou uma válvula 

de escape redigindo numerosos romances em que descreveu desenfreadas orgias sexuais, das 

quais estavam inclusas quase todos os tipos de perversões possíveis. 

 Suas obras mais importantes são: Os 120 dias de Sodoma, Justine ou as 

desgraças da virtude, A Filosofia do toucador, Pauline e Belval, Julieta ou as prosperidades 

do vício. 

 A literatura de Sade serve de espelho (embora que deformante) dos costumes 

da França do Antigo Regime, sendo indubitável o valor histórico e psicológico dos livros de 

Sade. Seus escritos vêm servir de inspiração a várias áreas culturais e artísticas.  Seus contos 

e inclusive sua biografia são temáticas abordadas no cinema, inspirando filmes como Contos 

Proibidos do Marquês de Sade, O Estratagema do Amor, Salò, entre outros. Na música 

podemos citar como exemplo um trecho da letra de Tarot, da banda Alien Sex Fiend: 
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The smell of sex is taking me over                O cheiro de sexo está me enlouquecendo 

Aroma amour                                               Aroma amour   

You're the perpetraitor                                Você é o perverso 

Love me fast,  love me hard.                       Ame-me rápido, ame-me severamente 

Shuffle the card in your backyard              Embaralhe as cartas no seu quintal 

I'm the Marquis de Sade                            Eu sou o Marquês de Sade 

With the tarot card                                   Com a carta de tarô   

 

 A figura de Sade serviu de inspiração inclusive no âmbito da psicopatologia. 

Krafft-Ebbing nomeou de sadismo o desejo de infligir dor no objeto sexual (Freud, 1973).  

 Prazer e dor, ensinava o Marquês, são uma “comoção de fluido nervoso”. E 

questionava: “Quem impede que esta comoção da dor, venha a excitar, neste fluido a mesma 

fogosidade que se propaga pelo aumento dos átomos emanados dos objetos de prazer? (...) 

Que pode haver de estranho em que um homem, dotado de órgãos tais como vimos de pinta-

los, pelos processos de seu adversário e pelos mesmos princípios de delicadeza, imagine 

emocionar o objeto que ao seu gozo pelos meios de que ele mesmo é tocado?” (apud 

Chazaud, 1978). 

 

4 MENAGE A TROIS: SADE, PERVERSÃO E PSICANÁLISE 
 
 
 

“Lá, tudo se reproduz, lá tudo se regenera, 
Dos mestres e pequenos a puta é a mãe, 

E somos sempre igualmente caros a seus olhos 
Quer monstros e celerados, quer bons e virtuosos” 

 
Sade, A verdade 
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Lacan propõe que leiamos seu conterrâneo, o Marquês de Sade, já que na 

opinião do primeiro, o ultimo descobre algo cujo terreno teria sido preparado pelo 

cristianismo: a descoberta de que existe algo de “não-natural” no desejo humano, algo que é 

irredutível ao amor-próprio “natural”, ao amor como bem próprio e às paixões e compaixões 

que dele decorrem. Sade inventou uma grande erótica da interminável demonstração dessa 

verdade (Rajchman, 1993). 

 De acordo com Lacan (1986), o procedimento literário de Sade nos indica o 

acesso ao espaço do próximo na idéia de uma técnica orientada para o gozo enquanto não 

sublimado. Ao interrogar o valor da sublimação presente no testemunho de realidade da obra 

de Sade; Lacan (1986) questiona o real sentido do mencionado mecanismo de defesa 

proposto por Freud. É válido mencionar que para Freud, nas palavras do próprio Lacan, “a 

sublimação seria a transformação da tendência sexual numa obra onde cada um, 

reconhecendo seus próprios sonhos e suas próprias impulsões, recompensará o artista por 

dar-lhe essa satisfação proporcionando-lhe uma vida (...) feliz, e, por conseguinte dando-lhe 

efetivamente, o acesso à satisfação da tendência interessada no início (...)”. Sob essa 

perspectiva a obra de Sade seria sobretudo um fracasso considerando o tempo de sua vida 

gasto na prisão e em casas especializadas e levando em conta sua temática altamente 

pornográfica. Contudo sua obra já era grande sucesso quando vivo. 

 Para Serge André (1995), Sade era o responsável por revelar a face recalcada 

da libertinagem, tão em voga na época, através da substituição da falsa liberdade moral 

defendida pelos libertinos, por uma moral baseada na obediência estrita. Enquanto os 

libertinos pregavam o “podemos ter prazer, isso não é proibido”, Sade utilizava-se da 

máxima “devemos gozar, isso é uma obrigação”. 
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 Na busca de um dizer que englobe um excesso do próprio gozo, Sade cria um 

paradoxo literário, pois na medida em que avança em direção a essa exigência, ele descobre a 

possibilidade de um novo excesso, um gozo excedente sempre imaginável (André, 1995). 

 Desta forma, será que Sade, ao nível da articulação da fantasia e do tratamento 

pode assumir a figura de um precedente de Freud? De acordo com Sade a meta fundamental 

da natureza é a morte, mas tal meta é contrariada pelo erotismo que a impede 

terminantemente de reaver seu repouso. 
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THE DUNGEON OF SADE: AN ESSAY ON PERVERSION 
 
ABSTRACT:  
Freud evaluated perversion for the first time in his work "Three Essays on the Theory of 
Sexuality". During the framing of his theory, the author reorganize the conception into the 
perverse, as other authors did. Due to the peculiarities of the perverse structure, the 
psychotherapeutic listening, sometimes, turns delicate. Nevertheless, the clinic must 
correspond to the challenge, once it has resources capable to get along with any 
psychopathology. At last, in the intention of illustration, it does a bridge to a legendary icon of 
Marquis de Sade, wich inspired not only the psychoanalysis itself, but also other knowledge 
areas. 
 
KEYWORDS: Perversion. Psychoanalysis. Psychotherapy. Marquis of Sade. 
 
 
 

LE DONJON DE SADE: UN ESSAI SUR LA PERVERSIÓN 
 
RÉSUMÉ:  
Freud a conceptualisé la perversion pour la première fois dans son ouvrage «Trois essais sur 
la théorie sexuelle". Au cours du travail d'élaboration de la psychanalyse, l'auteur développe 
le concept de perversion, bien d'autres psychanalystes après lui. En raison des particularités de 
la structure perverse, l'écoute en psychothérapie c´est parfois délicate. Néanmoins, la clinique 
doit répondre aux défis, une fois qu'il a les moyens disponibles capables de atteindre la source 
des conflits psychiques – les psychopathologies. Ensuiten, pour illustrer ce travail une liasion 
avec le célèbre Marquis de Sadeil, légendaire écrivain qui a inspiré non seulement la 
psychanalyse elle-même, mais aussi d'autres domaines de connaissance. 
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SALVADOR DALÍ – E A VERDADE NO MITO TRÁGICO DO 
ÂNGELUS DE MILLET 
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RESUMO:  
 
O artigo pretende trabalhar a relação da verdade como destino com a escrita do ensaio “O 
mito trágico do Ângelus de Millet de Salvador Dalí (1963). Considerando que a verdade na 
psicose se encontra a céu aberto, a autora sublinha a importância da arte e de Gala, mulher de 
Dalí, a partir das palavras do próprio artista na escrita de seu mito trágico. A autora apóia a 
idéia de que ao se nomear o Salvador das artes da preguiça e do caos, Dalí faz sua entrada no 
laço social como o gênio salvador. Ela sugere que Dali consegue se sustentar no laço social 
por conta de uma dupla operação de suplência à inexistência da metáfora paterna, o que seria 
conferido a ele por meio da arte e de Gala. 
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1. DALÍ 
 
 
 

Minha intenção com este trabalho é propor que a verdade em Dalí tem como 

destino sua arte. Mas o que significa isso? Como podemos pensar sobre isso na estrutura 

psicótica? Tentarei responder a estas questões ao longo desse trabalho. Primeiramente, 

devemos nos lembrar de que a verdade para a psicanálise está referida à castração. Em “A 

ciência e a verdade” (Lacan, 1966), Lacan nos ensina que a verdade é tratada pela psicanálise 

como causa material justamente por se referir ao significante e à incidência deste sobre o 

corpo do sujeito. Mas a verdade também remete ao objeto a na sua dimensão de puro vazio 

uma vez que este escapa a toda e qualquer significação, indicando que isso que faz furo, ou 

seja, a falta é justamente o que com Lacan nomeamos de o real da castração. Assim, a verdade 

do sujeito estará continuamente referida à inexistência de um objeto que possa suprir essa 

falta. Lacan também aludirá à castração como limite entre os pares amorosos ao se referir à 

inexistência da relação sexual, mas nos dirá no Seminário, livro 20: mais ainda (Lacan, 1985, 

p. 62) que o amor que é o que vem em suplência a essa falta. O amor reivindica a presença do 

outro para que com ele o sujeito possa dar algum sentido ao caos semântico que a intimidade 

parece promover.  

Talvez seja por isso que os artistas insistam em tentar dar um contorno possível 

à falta, como se em o fazendo pudessem criar uma tela sobre o furo e aí pintar uma história de 

amor. A verdade da castração é deste modo, velada por esta tela que com Freud e Lacan 

chamamos de fantasia. Mas nem sempre isso é possível, pois que para que essa tela seja tecida 

sobre o furo real é preciso que o artista tenha as ferramentas necessárias. Em outras palavras, 

é preciso que ele tenha a inscrição do Nome-do-Pai em sua estrutura. Se isso acontece, a tela 

da fantasia se constrói sobre a falta real, mas se isso falha, o que temos é uma estrutura rota, 

esgarçada onde o furo deixa à vista o próprio abismo. Na psicose, como não há a operação da 
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metáfora paterna, o sujeito fica ao léu e, por não contar com a barra do recalque, fica à mercê 

do gozo do Outro. A isso Lacan chama de inconsciente a céu aberto.  

Poderíamos fazer coincidir a essa definição quase poética da psicose em Lacan 

à imagem de uma casa sem teto e sem telhado. Refiro-me à casa destelhada como uma 

metáfora para o que Dalí irá desenvolver em seu ensaio O mito trágico do Ângelus de Millet 

(Dalí, 1984) no qual ele compara sua relação dual com Gala a uma estrutura semelhante a de 

um caranguejo que tem em sua dura estrutura externa uma proteção para seu interior frágil e 

mole. E como poderíamos pensar essa casa em Dali?  

Parece-me que podemos dizer que a casa de Dali foi construída sob um espesso 

telhado de vidro, que, embora frágil, serviu-lhe de proteção à invasão significante vinda do 

campo do Outro. Mas o vidro não poderia impedir a incidência do olhar do Outro. Como 

sabemos, Dali nasceu nove meses e dez dias após a morte do irmão cujo nome era também 

Salvador. A hipótese de que sua mãe via nele a figura substituta do irmão morto parecia se 

confirmar continuamente, uma vez que seria justamente isso que Dali poderia estar 

substituindo no desejo de sua mãe, sendo este, portanto, um desejo inexistente, uma vez que 

não incluía o filho vivo no horizonte de seu olhar. A fotografia do irmão morto pendurada 

sobre o leito dos pais parecia operar para ele como um espelho o que se confirmava no olhar 

super-protetor da mãe sobre Dali, de modo que poderíamos pensar que ele tenha construído a 

seguinte interpretação: Salvador, tu nasceste para que não morresses novamente. Ao se 

identificar à figura do Salvador das artes da preguiça e do caos percebemos como em sua 

megalomania Dali convoca um novo olhar sobre si, um olhar de admiração por sua existência 

como um artista genial. Entretanto, parece que só isso não bastaria, era preciso haver uma 

proteção dupla.  

Assim, surge Gala, sua mulher e musa inspiradora, que ao se incluir em sua 

vida constrói para ele uma poderosa imagem vital, sobrepondo-se à imagem mortífera do 
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irmão falecido. Ela seria pare ele sua redentora! Entretanto, bem antes que sua redenção se 

operasse através de Gala, havia uma duplicidade de imagens sobrepostas que atormentava 

Dali. Refiro-me ao quadro de Jean François Millet, o Angelus. Mas o que tanto atordoava 

Dali neste quadro? Sua resposta seria construída em forma de teoria, ou seja, o seu método 

paranóico crítico de interpretação da realidade. Assim, Dalí escreveu um ensaio por ele 

intitulado O mito trágico do Angelus de Millet onde ele explicava o método paranóico crítico 

valendo-se de suas interpretações acerca daquilo que no quadro de Millet apontava para uma 

íntima relação entre sexo e morte. De fato, havia uma história intrigante acerca deste quadro, 

à qual Bernard Nominé também alude em seu livro Psicanálise da vida amorosa (Nominé, 

2007, p.80), apontando para o fato de que Millet teria originalmente pintado um quadro para 

representar uma catástrofe agrária (filoxera) que teria destruído as colheitas de batatas. Aos 

pés da mulher, vemos uma cesta com batatas podres e o ar de lamento dos camponeses diante 

da destruição. O quadro ficara sem título por vários anos até que alguém aconselhou Millet a 

incluir uma igreja lá no fundo da tela de modo que sua pintura tomaria um sentido religioso. 

O quadro se popularizou largamente, sendo uma das telas mais conhecidas de 

Millet, de modo que suas réplicas passaram a constar em vários objetos do dia-a-dia das 

pessoas. Não podemos afirmar que Dali sabia dessa história, mas sua inquietação diante do 

quadro o levou a solicitar estudos de raios X ao museu do Louvre (Paris) sobre esta tela. O 

fato é que ele descobriu que sob a pintura do cesto de batatas havia realmente o esboço de um 

desenho de caixão com algo dentro que ele julgou ser o filho morto do casal de camponeses. 

A partir de então, Dalí escreve O Mito trágico do Angelus de Millet (Dali, apud 

Ajame,1986:64-66), referindo-nos exemplarmente ao seu método paranóico crítico. Uma 

mistura de realidade, lembranças e ficção se convertem na sua tese sobre o tema mítico da 

morte do filho. Em sua autobiografia Vida Secreta (1982:347) Dalí fala sobre o quadro: 
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 Propus-me à analise sistemática de uma série de fenômenos que começaram a   ocorrer em  
torno desta imagem e que tomaram para mim um caráter declaradamente obsessivo; e depois de 
utilizar esta imagem do Ângelus nas formas mais diversas, tais como objetos, pinturas, poemas, 
etc. escrevi finalmente um ensaio de interpretação paranóico intitulado “O mito trágico do Ângelus 
de Milet”, livro que se publicará logo e que considero um dos documentos fundamentais da 
filosofia daliniana (Dali, 1982, p, 347) 

 
 
 

Eis aí a resposta mítica com valor de verdade que Dalí desenvolvera para tentar 

dar conta da sua tragédia particular. O filho morto do casal de camponeses que não aparece 

explicitamente no quadro parece equivaler à imagem que Dalí fazia do irmão morto, sendo o 

próprio Dalí aquele que viria substituí-lo. Então a explicação que suponho que Dalí fornece 

para o seu mito trágico em se referindo ao seu nascimento seguido à morte do irmão do 

mesmo nome parece apontar simultaneamente para o sexo e para a morte, afinal ele fora 

gerado sobre o leito de um luto que não se deu. Para Dalí, o camponês no quadro estaria 

escondendo sob seu chapéu uma ereção parecendo aludir à relação sexual de seus pais, a 

despeito da morte do filho. Assim, o sexo dos pais traz o filho morto de volta, lá das 

profundezas da terra devastada pela filoxera. A atividade paranóica-crítica proposta por Dalí 

através de seu método seria um modo espontâneo de conhecimento irracional da realidade, ou 

seja, um conhecimento que “escapa, na medida do possível, às leis e ao controle da 

inteligência” (Ajame, 1986, p.70), como assinala Pierre Ajame em seu livro As duas vidas de 

Salvador Dali.  

A abertura para o inconsciente em Dalí fez com que ele pudesse ir além do 

óbvio olhar sobre a tela de Millet, e, ao mesmo tempo, lhe permitiu construir seu mito 

particular, como uma saída para a angústia avassaladora que pairava sobre ele. Mas o que 

teria levado Dalí a querer reconstruir o mundo à sua volta através da escrita desta teoria? 

Sabemos que a expulsão de Dalí da Escola de Belas Artes de San Fernando em Madri se deu 

por decreto do rei Afonso XIII em 20 de outubro de 1926 e isso teria abalado definitivamente 

sua relação com o pai, mas será o seu envolvimento com Gala que colocará pai e filho em pé 
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de guerra, sendo ele, então, definitivamente expulso de casa. Dalí iria, então, se deparar 

novamente com o quadro de Millet, já em Paris. Este reencontro o abalou de tal modo que ele 

iria se dedicar a pesquisar isso que no quadro o perseguia. Como o quadro de Millet era 

extremamente conhecido tendo sido reproduzido em inúmeros objetos do cotidiano, como em 

xícaras, calendários, guardanapos, etc., Dalí se deparava com a tal imagem o tempo todo e 

para cada momento em que isso se dava ele atribuía a estes encontros fortuitos um novo 

sentido. Pierre Ajame nos dirá que não apenas a imagem do Angelus aparece-lhe “muito 

nítida e em cores”, como parecia se impor a ele. Ajame cita o próprio Dalí onde o artista 

afirmava o seguinte: “carregada de uma tal intencionalidade latente, o Ângelus tornou-se 

subitamente para mim a obra pictórica mais perturbadora, mais enigmática, mais densa e mais 

rica em pensamentos inconscientes que jamais existiu” (Ajame, 1986, p.100).  

Ainda segundo Ajame, Salvador Dalí com sua obsessão por este quadro 

tornou-se o Sherlock Holmes da surrealidade, pois via pistas em todos os lugares que o 

remetiam ao enigma escondido na tela. Há inúmeras referências ao sexo e à morte em suas 

interpretações sobre o quadro, mas uma delas seria bem interessante, pois inclui Gala como 

sua salvadora parecendo ser ela também parte de sua resposta sinthomática à possível 

catástrofe subjetiva que lhe acometera por ocasião de sua expulsão de casa após seu encontro 

com sua musa. Mas sua união com Gala seria sua mais bela obra, como o próprio Dalí 

afirmava inúmeras vezes ao longo de seu mito trágico. No seu mito trágico ele compara sua 

vida conjugal à vida de um caranguejo conhecido como Bernardo-Eremita. O crustáceo tem 

este nome, pois vive recluso dentro de sua concha protetora. Em seu ensaio sobre O mito 

trágico do Angelus de Millet (Dali apud Ajame,1986, p.64-66), Dali propõe a seguinte 

equação para explicar sua união com Gala: o paranóico seria o mole; e a crítica, o duro. 

Então, Salvador, seria o paranóico-mole, o interior do Bernardo-Eremita, e Gala, a crítica 

dura, correspondendo à carapaça, à concha do caranguejo solitário de aparência esquisita. Sua 
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obsessão por imagens duplas teria surgido daí, segundo o próprio Dali, de modo que o 

Angelus de Millet seria inserido em vários de seus quadros. Há uma tela sua que parece 

ilustrar muito bem o lugar que Gala ocupava em sua vida. Bernard Nominé (Nominé, 2007, 

p.86-87) comenta a tela O Angelus de Gala (1935), apontando que o que vemos é Gala 

enquanto esse duplo especular de Dali, posicionada de tal modo no quadro que sua imagem 

tampona o tal vazio percebido por Dali na cena do Angelus, aquele mesmo vazio que o 

próprio Millet tentara cobrir com o saco de batatas. Assim, a imagem de Gala se sobrepõe à 

do filho morto do casal, e lá onde havia a castração real, Dali pinta outra imagem, a de sua 

musa, aquela que como ele mesmo dizia, lhe trouxera de volta à vida. Se a verdade sobre a 

castração na psicose está a céu aberto, Gala parece ter operado para Dali como essa proteção 

dupla para a casa do Bernardo-Eremita.  

Assim, se o amor na neurose vem como suplência à inexistência da relação 

sexual, como nos diz Lacan no Seminário, o livro 20: mais ainda (Lacan, 1985), em Dali 

parece que não somente a arte, mas também a mulher funcionou como suplência à falta da 

inscrição do Nome-do-pai. Tal qual Adão e Eva, Dali faz surgir de sua própria imagem a 

Mulher, esse duplo de si mesmo, construindo com ela o seu nome de artista, para sempre 

reconhecido, para sempre imortalizado. Eis aí o destino da verdade no mito trágico de 

Salvador Dali, lá onde havia a morte como destino, Dali coloca a arte e a mulher. 
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SALVADOR DALÍ AND THE TRUTH IN THE TRAGIC MYTH OF MILLET’S 
ANGELUS 
 
ABSTRACT:  
The article works on the relation between the truth as a destiny and Dalí’s writing of his book 
The Tragic Myth of Millet’s Angelus (1963). Bearing in mind that the truth is referred to 
castration, which in psychosis is under an open sky, the author supports the hypothesis that 
the relationship between the artist and his wife, Gala, must have operated as a supplementary 
cord to the foreclusion of the name-of- the- father in his structure which together with his art 
would have also worked as a double protection for Dali. The author supports the idea that 
such an operation might have enabled him to bear the name of an artist and, therefore, made it 
possible for him to remain in the social bond. 
 
KEYWORDS: Truth. Castration. Psychosis. Art. Supplementary cord.  
 
 

 
SALVADOR DALÍ  ET LA VÉRITÉ DANS LE MYTHE TRAGIQUE DE 

L'ANGELUS DE MILLET 
 
RÉSUMÈ:  
L'article aborde la relation de la vérité em tant que destin se révèle à de partir de l´écrit “Le 
Mythe Tragique De L' Angélus De Millet”, de Salvador Dali (1963). Considérant que, dans la 
psychose la vérité est à l'air libre, l'auteur souligne l'importance de l'art et de Gala, épouse de 
Dalí, de l'artiste lui-même déclaré dans la rédaction de son mythe tragique. L'auteur soutient 
l'idée que, lorsque Dali se nommeé le Sauveur de l'art de la paresse et le chaos, il a entré dans 
le lien social comme le sauveur de génie. Elle suggère que Dali est de maintenir le lien social 
en raison d'une double opération de substitution de l'absence de la métaphore paternelle, qui 
serait donnée à lui à travers de l'art et de Gala. 
 
MOTS-CLÉS: Vérité. Castration. Psychosis. Art. Suppléance. 
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3. ANEXOS 
 
ANEXO A – O Ângelus, Jean-François Millet  (1859). Óleo sobre tela – 55,5 x 66 cm. Paris - 
Museu do Louvre. 
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ANEXO B – O Enigma do desejo - Minha mãe, Minha Mãe, Minha Mãe. Salvador Dalí 
(1929). Óleo sobre tela. 110 x 150,7 cm. 
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ANEXO C – Atavismo Crepúscular (Fenômeno obsessivo). Salvador Dalí (1933). Óleo sobre 
madeira. 14 x 18 cm. 
 

 
 
 
 



Salvador Dalí e a verdade no Mito Trágico do Angelus de Millet  

                      Psicanálise & Barroco em revista  v.6, n.2: 48-62, dez.2008                            60 

ANEXO D – Reminiscência Arqueológica do Ângelus de Millet, Salvador Dalí (1933). Óleo 
sobre painel. 32 x 33 cm. 
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ANEXO E – Ângelus arquitetônico de Millet, Salvador Dalí (1933). Óleo sobre tela. 73 x 61 
cm. 
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ANEXO F – Gala e o Ângelus de Millet antes da Chegada Iminente da Anamorfose Cónica, 
Salvador Dalí (1933). Óleo sobre painel. 24 x 18,8 cm. 
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DOM CASMURRO E HAMLET 
      

    
 Geraldo Martins* 

 
 
 
RESUMO: 
 
Shakespeare, Freud e Lacan estão presentes nesta leitura na medida em que Dom Casmurro, 
de maneira direta ou indireta, concorda com eles, mas também os contraria ou os ultrapassa. 
Hamlet está presente uma vez que, como Dom Casmurro, faz uso da linguagem para encobrir 
sua desrazão. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Hamlet. Dom Casmurro. Desejo do Outro. Herói moderno. 
Psicanálise. Literatura.  
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“...a alma é cheia de mistérios.” 
   Machado de Assis 

 
“ O corpo está com o rei, mas o rei não está com o corpo.  

O rei é uma coisa...” 
  Shakespeare 

 
 

Desde a publicação de Dom Casmurro (Machado de Assis, 1997), a leitura que 

tomou corpo para o grande público foi a da traição de Capitu. Se o adultério também foi 

durante muito tempo motivo de pesquisas pela crítica literária e de intrigas do senso comum, 

tendo em vista uma analogia entre o Bentinho e o Otelo de Shakespeare (1969), poucos são os 

estudos que comparam o personagem de Machado com um outro personagem de Shakespeare 

(1960): Hamlet.  

Ao invés de sustentarmos ser Otelo o grande interlocutor de Dom Casmurro, a 

trama fundamental deste último – o desejo desdobrado em uma dúvida –, está plantada no 

Hamlet, outro texto de Shakespeare (1960).  

Hamlet, assim como Dom Casmurro, não são, propriamente falando, 

neuróticos, mas antes, reveladores do que é a neurose. São, de fato, acossados pela melancolia 

ou pela mania. Toda a ação em Hamlet está centrada no momento em que o príncipe pode 

reintegrar seu desejo e voltar a ser um homem. Esse momento está localizado na cena do 

cemitério, onde o coveiro cava o túmulo de Ofélia. Ao ver Laertes encenar a farsa de um pesar 

por demais ostensivo, o próprio Hamlet sente-se atingido pelo luto. O que está em questão 

nesse luto não é a incorporação do objeto perdido. Há nessa cena um elemento decisivo que se 

instaura para Hamlet. Assim, é na medida em que o objeto de seu desejo tornou-se um objeto 

impossível que volta a ser objeto de seu desejo. 

Dom Casmurro é, também, um romance-luto onde as lembranças ensaiam o 

reencontro do tempo perdido. É uma narrativa para emoldurar uma perda. A menina Capitu, 
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num primeiro momento, é objeto de amor do narrador.  

Com o aparecimento do espectro da traição e a instauração do ciúme, Capitu 

torna-se objeto de uma depreciação amorosa. A morte de Capitu e a de Ofélia restituem-lhes a 

dignidade fálica, podendo tanto Dom Casmurro, como Hamlet, reencontrarem seus lugares na 

temática do desejo obsessivo. Promover a impossibilidade do acesso ao objeto de amor, 

constituindo, assim, uma barreira para ele, é a fórmula obsessiva para intervir na melancolia tão 

acentuada nestes dois personagens: Hamlet e Dom Casmurro.  

Hamlet, assim como Dom Casmurro, perderam objetos idealizados que estavam 

revestidos pelo campo narcísico. A melancolia destes dois personagens tem seu prelúdio em 

uma decepção amorosa. As duas mulheres que serão depreciadas no decorrer da narrativa – 

Capitu e Ofélia – foram marcadas, a princípio, pela idealização narcísica. Duas mulheres que 

têm o estatuto de grande Outro. Elas têm a dimensão de um sintoma para eles. Em Machado 

de Assis (1997), isto pode ser constatado, na medida em que o narrador – Dom Casmurro – 

endereça a Capitu significantes que a constituem como objeto de amor; mais tarde, estes 

mesmos significantes a transformam em objeto depreciado. 

As palavras tecidas pelo narrador concluem seu arco passando pelo Outro 

(Capitu), já que é no Outro que reside o que aproximamos com a expressão objeto perdido. O 

que o romance nos demonstra é a necessidade de as palavras girarem em torno desse objeto: 

elas são lançadas como projeções, explosões, vibrações, maquinarias. Por isso, encontramos 

uma história estruturada, construída a partir das lembranças, que velam e desvelam a verdade 

do narrador. É uma procura para recuperar o amor da mãe, o amor da infância com a menina 

Capitu, a vida com a esposa. O que ele encontra? A falta dele mesmo, fundadora do não-todo, 

da não-relação sexual.  

Um dos significantes machadianos que enunciam esta trama do narrador é a 
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lacuna. Se há lacuna, logo os significantes se encadeiam, giram em torno de um objeto que de 

saída está perdido. O que eles fazem nada mais é do que envelopar, margear, bordejar aquilo 

que não cessa de não se escrever: o objeto perdido.  

Na peça de Shakespeare (1960) e no romance de Machado de Assis (1997), a 

dúvida é uma constante. No Hamlet há uma suposta loucura, uma desrazão presente no seu tão 

conhecido enunciado: “ser ou não ser”, culminando na sua indecisão frente ao imperativo do 

Ghost, que nada mais é do que uma ordem para o assassinato de Cláudio.  

Hamlet deverá vingar a morte do seu pai, matando o tio assassino. Tudo isso 

está mesclado por uma dúvida cruel, que o impede de chegar a termo, fazendo com que o seu 

ato seja postergado. A dúvida será também a questão fundamental de Casmurro, fazendo-se às 

vezes passar por louco, chegando a convocar o leitor como cúmplice e até mesmo como um 

possível aliado para sanar sua dúvida. Fazer um semblante de louco é uma das dimensões do 

que se poderia chamar de a política do herói moderno. 

Hamlet, para alguns, entre eles sua mãe, a partir da sua dúvida e dos seus atos, 

assemelha-se a um louco. No entanto, para outros, trata-se de um fingidor. Ele dissimula uma 

loucura, como forma de justificar o seu pretenso ato.  

No romance Dom Casmurro, o personagem narrativo (e narrador), 

enlouquecido pela dúvida, se faz passar por lúcido. Chega a tal ponto de fazer com que seus 

leitores acreditem nele. O que ele pretende, com sua argumentação, é nos convencer da 

existência de um adultério. Esta é uma leitura que foi feita inúmeras vezes. É uma leitura, ao 

nosso ver, cúmplice do narrador e que pretende resolver a dúvida do narrador, concordando 

com a existência do adultério. Não é esta a leitura que nos interessa.  

A leitura que propomos, neste momento, é a de que o adultério possivelmente 

só existiu na fantasia do narrador. Ou, ainda, podemos dizer que independente da realidade 
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concreta do adultério, o narrador construiu uma fantasia para sustentá-lo. Desta maneira, trata-

se de uma narrativa, um romance, uma ficção para alojar uma fantasia de adultério. A 

conseqüência é o aparecimento do Outro desejante, ou seja, a mulher passa a ocupar o lugar 

do Outro desejante.  

Freud (apud por Masson, 1986), quando tratou do tema da fantasia em sua 

correspondência com Wilhelm Fliess, nos alertara para a construção da mesma como 

equivalentes a fachadas psíquicas produzidas com a finalidade de impedir o acesso a 

recordações.  

Em Dom Casmurro, o menino protege-se da escolha determinante da mãe – 

desejo da mãe –, construindo uma fantasia, virtualizando, assim, a realidade concreta. As 

fantasias passam a possuir realidade psíquica. Se no mundo das neuroses a realidade psíquica é 

a realidade decisiva, estamos diante de uma equivalência entre verdade e ficção. Logo, a 

verdade tem a dimensão de ficção. A partir da invenção, de uma suposta mentira, o narrador 

arquiteta sua ficção.  

Ao pretender dizer a verdade, ele a diz como invenção, como efeito de verdade. 

Desde já, podemos dizer que é isso que a narrativa produz: uma verdade ficcional, logo não-

toda. Só podemos assim dizer, porque não se trata de algo restrito à psicanálise, mas também 

algo que pertence ao narrador quando ele afirma acerca do que narra: “sendo este livro a 

verdade pura”.  

Hamlet tornou-se a mais misteriosa e enigmática peça de Shakespeare (1960). 

Para muitos, seu interesse e valor se deu na medida em que se localizou no herói um 

temperamento melancólico, solitário, incompreensível e irônico, que o fez modelo da literatura 

moderna. Nisso encontramos muitas ressonâncias com o herói machadiano. Casmurro, como 

Hamlet, é paradoxal. O que eles dizem ou fazem não correspondem ao que eles pensam ou 
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querem, fazendo com que o texto dessa obra seja fachada, discurso que não é senão do 

semblante.  

Várias leituras feitas sobre Hamlet, que agora podemos tomar emprestadas para 

Dom Casmurro, concentram-se em saber por que, tendo tão fortes razões para agir, ele hesita. 

Ambos postergam, procrastinam o ato. Casmurro não nos diz o que ele sabe, e todos sabemos 

que ele é um herói moderno que tem um saber. O saber em Hamlet lhe é revelado pelo 

espectro. No herói machadiano, o saber retorna sob a forma das lembranças, imagens, 

pensamentos torturantes. O espectro é o tempo travestido na memória.  

Na leitura que fez do Hamlet, Lacan (1986) assinala que, contrariamente ao 

desconhecimento do autor do assassinato do pai edipiano, no Hamlet não se deve dizer “ele 

não sabia”, mas “ele sabia”. Não somente ele sabia, como este fator intervém na incidência 

subjetiva que nos interessa, a do personagem central: Hamlet.  

Na nossa leitura do Dom Casmurro iremos, também, constatar uma posição e 

uma existência de um não-saber no que concerne ao desejo do Outro, posição na qual o 

narrador se encontra. Este não-saber apresenta-se formalizado a partir da sua dúvida em 

relação ao objeto de amor de Capitu, ou também em relação à fidelidade da amizade de 

Escobar para com ele, e até mesmo se o que retorna sob a forma de lembranças tem uma 

equivalência ao vivido. O narrador chega ao ponto de intitular um dos seus capítulos com a 

palavra cismado.  

Digamos que se Dom Casmurro, como Hamlet, sabe o que Édipo não sabia, é 

preciso, por outro lado, sublinhar que eles prefeririam não saber, que querem saber muito 

menos do que sabem.  

No romance de Machado de Assis (1997), percebemos que é o Outro quem 

sabe. O narrador não sabia. Tudo isso podemos afirmar, tendo em vista a própria narrativa, 
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quando o narrador afirma jamais ter recuperado sua identidade a partir das lembranças: “Se só 

me faltassem os outros, vá; um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde; mas 

falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo”.  

Na origem do nascimento de Bentinho temos uma mãe que faz uma promessa 

de oferecê-lo a Deus. O que está em questão é o desejo da mãe. Não se trata do desejo pela 

mãe, mas sim do desejo da mãe. O desejo pela mãe em Dom Casmurro, como em Hamlet, está 

recalcado. Esses dois personagens modernos estão diante do desejo da mãe. O que faz enigma 

para Hamlet é como pode a mãe casar-se com o irmão do defunto rei, imediatamente após a 

morte deste. O que faz enigma para Bentinho é a promessa da mãe: ela o oferece a Deus. O 

que Bentinho e Hamlet enfrentam o tempo todo, com o qual se debatem, é um desejo. Este 

desejo deve ser considerado como está no drama de Shakespeare (1960) e no romance de 

Machado de Assis (1997). Não se trata do desejo de Hamlet ou do desejo de Bentinho, mas 

sim do desejo da mãe: desejo do Outro.  

Desta maneira, o alcance mais importante que Hamlet, para Lacan (1986), 

como Dom Casmurro, para nós, adquire, refere-se à sua estrutura textual – a lógica dessa 

escrita. Eles têm uma equivalência à do Édipo. Sua dimensão de metáfora do romance familiar, 

mas, ao mesmo tempo, sua forma de construir um narrador-autor, sua maneira de inscrever o 

enigma do personagem Capitu, fazem com que o próprio narrador e o leitor enderecem ao 

outro – texto, leitor e autor –, a pergunta fundamental sobre o que quer o Outro: Che vuoi?. 

Tudo isto é a instância fundadora do sujeito desejante e instituidora da identificação do sujeito 

ao significante. 

O que tem nos interessado no texto de Machado de Assis (1997) é sua 

articulação significante, sua maquinaria, suas vigas de sustentação. Estas dão-lhe profundidade, 

instaurando uma superposição de planos no interior do qual pode ter lugar a dimensão própria 
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da subjetividade humana: o desejo. 

Uma das questões cruciais que se coloca para o Hamlet e para o leitor de 

Shakespeare (1960) é a de que se ele sabe quem é o assassino, por que não mata o usurpador, 

o seu tio Cláudio? Talvez também pudéssemos fazer essa pergunta a Dom Casmurro: se ele 

tem tantos indícios como demonstra acerca do adultério, por que não ousa buscar a verdade e 

mantém a dúvida?  

Historicamente, Freud (1940 [1938]) verifica que a característica de Hamlet é a 

hesitação, designando o personagem como o procrastinador de Shakespeare. Para o 

psicanalista, realizar o ato que o espectro determina para Hamlet – a vingança – é o que ele 

hesita. Anteriormente, Freud (1900) já havia recorrido à interpretação de Goethe sobre Hamlet 

de que o poder de ação do herói da tragédia é paralisado por um desenvolvimento excessivo 

de seu intelecto.  

No entanto, o criador da psicanálise também afirmara que, para ele, Hamlet 

produz várias ações durante a peça, entre elas o assassinato de Polônio e quando envia os dois 

cortesãos à morte, que fora planejada por ele próprio. Talvez pudéssemos dizer que a única 

ação inibida na peça seria matar o tio. Ao fazê-lo, ele estaria ocupando o lugar deste com sua 

mãe; assim, Cláudio, ao ser assassinado, estaria mostrando a Hamlet os desejos recalcados da 

sua própria infância.  

Para Lacan (1986), o que está em questão não é absolutamente o drama de 

impotência do pensamento em relação à ação, uma vez que, no mundo moderno, o 

personagem de Shakespeare seria o testemunho de uma certa debilidade do homem que está 

por vir com respeito à ação. Lendo Dom Casmurro, percebemos que a idéia do ciúme de 

Bentinho está presente desde sua infância, mas a idéia do ciúme em relação a Escobar só 

aparece e desenvolve-se a partir da morte de seu amigo. 
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Portanto, até este momento, o da morte de Escobar, podemos dizer que no 

romance predominam recordações dos seus dias felizes com Capitu. Sabemos, também, que o 

próprio Escobar queria a felicidade do casal. Escobar praticamente o retirou do seminário para 

entregá-lo a Capitu.  Bentinho, antes da morte de Escobar, não nos deixou nenhuma suspeita 

do seu ciúme com relação a ele. Todas as alusões ao amigo são sempre de encantamento, de 

confidências, de verdadeira amizade, a ponto de dizer: “Escobar também se me fez mais 

pegado ao coração.” O ciúme tem sua aparição só-depois, a partir da morte do amigo.  

Algo semelhante se passa em Hamlet, porque no reino da Dinamarca todos 

viviam felizes quando o rei estava vivo, inclusive o próprio Hamlet. O tormento se estabelece a 

partir da morte e da aparição do espectro do rei, desencadeando uma tragédia pessoal – a de 

Hamlet –, e mais tarde uma tragédia coletiva. É o retorno do pai, depois de morto, que 

provoca a loucura de Hamlet.  

Se na estrutura do édipo de Hamlet está posto o desejo de morte do Outro, 

como Hamlet poderia desejar a morte do pai se seu objeto já se encontra morto? O seu desejo 

fora realizado de fato. Toda loucura de Hamlet se ancora aí. Poderíamos pensar que ele se 

encontra frente à impossibilidade de sustentar seu desejo e que isso o enlouquece. Seu suposto 

amor ao pai era encobridor do seu desejo de morte. 

Nossa impressão é a de que Dom Casmurro foi esculpido com a pedra-Hamlet. 

A loucura de Hamlet é deslocada para o ciúme em Dom Casmurro. Pela via do ciúme, ele pode 

dialogar com o morto. Sua amizade com Escobar era encobridora do seu desejo de morte para 

este outro dele mesmo? O espectro do ciúme não seria o revelador desta relação especular, 

Unheimliche, Bentinho-Escobar?  

Hamlet e Bentinho levam pela mão o cadáver do outro. Eles cavam a sepultura 

do outro. Fazem as exéquias do morto e se despedem dele com orações, poesias e lembranças. 
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Não o enterram. Levam-no consigo da sepultura. Arrastam com suas recordações aquilo que 

deveria estar esquecido, sepultado – recalcado: “Saí, supondo deixar a idéia em casa; ela veio 

comigo”.  

Podemos mais uma vez pensar Bentinho-Hamlet como dois procrastinadores. 

Em ambos, há uma espécie de ética da hesitação que os torna personagens frustrados, 

equivocados, cheios de contradições e conflitos. Bento hesita e acaba não tomando o veneno 

que o puniria pela suposta traição de Capitu, não age impulsivamente como Otelo, mas segue 

as veredas vacilantes de Hamlet. Bentinho imprime no mundo tudo o que pertence à morte: 

“Fui educado no terror daquele dia.” Temos assim um mundo morto. O mundo lhes parece um 

grande cemitério, feito de idéias (“era como se fosse fixa”), retóricas, sofismas, dilemas (“que 

era preciso para viver?”) e isolamento (“Moro longe e saio pouco”).  

O que acabamos de registrar é um fundamental: o texto Dom Casmurro 

compõe a estrutura do desejo como desejo do Outro.  

Sua narrativa serve de suporte ao desejo do Outro. Primitivamente não existia 

separação entre o desejo do narrador e o desejo do Outro. A narrativa ordenou, construiu, 

compôs o desejo do Outro e, conseqüentemente, o narrador e as suas inscrições significantes. 

Uma infância em lembranças, um amigo que morreu, um filho que não se 

reconhece como seu, uma mulher que se calou e depois morreu, instituíram neste Casmurro o 

desejo de narrar. Temos assim Dom Casmurro. Foi preciso que houvesse perdas para que a 

narrativa existisse. A morte do amigo – o seu desaparecimento – faz com que Bentinho, pela 

via do ciúme, interrogue o que o amigo quer. O mesmo acontece com Capitu, quando ela, 

também, desaparece. Sua ausência torna possível que o narrador interrogue o que ela desejou. 

Portanto, a narrativa de Dom Casmurro é uma resposta ao desejo do Outro. A narrativa é um 

arranjo que se põe em ação quando se manifesta o desejo do Outro.  
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Nossa tentativa de recuperar o desejo do Outro – como formulação da 

psicanálise – foi de corroborar a tese de que tanto o Hamlet de Shakespeare como o Dom 

Casmurro de Machado de Assis são dois textos onde encontramos um ponto fundamental para 

a leitura do psicanalista: o da escolha, que se inscreve na tessitura, na trama do desejo. 

 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
 
 
FREUD, Sigmund. (1900). Interpretação de sonhos. Rio de Janeiro: Imago, 1980. 360p. 

(Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, 4). 

_______. (1940 [1938]). Esboço de psicanálise. In: _______. Moisés e o monoteísmo, esboço 
de psicanálise e outros trabalhos. Rio de Janeiro: Imago, 1980. p.163-237. (Edição 
standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, 23).  

LACAN, Jacques. Hamlet por Lacan. Campinas: Escuta, 1986. 91p. 

MACHADO DE ASSIS.  Dom Casmurro.  Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997. p.807-944. 
(Obra Completa, v.1).  

MARTINS, Geraldo Majela.  Dom Casmurro: tela escrita da lembrança: a trama do desejo. 
2001. 146f. Dissertação (Mestrado em Literatura brasileira – Literatura e psicanálise) –
Faculdade de Letras da UFMF, Belo Horizonte. 

MASSON, Jeffrey Moussaieff (Org.). A correspondência completa de Sigmund Freud para 
Wilhelm Fliess – 1887-1904. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Imago, 1986. 503p. 

SHAKESPEARE, William. The tragedy of Hamlet; Prince of Denmark. 4.ed. New York: 
Pocket Library, 1960. 147p. (4th printing of Pocket Library edition published 1958, Ed. Louis 
B. Wright). 

_______. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1969 (1.reimp. 1988). v.1. p.705-
789: Otelo, o mouro de Veneza (The tragedy of Othello, the moor of Venice). 

 



Dom Casmurro e Hamlet 
 

Psicanálise & Barroco em revista  v.6, n.2: 63-74, dez.2008 74

DOM CASMURRO AND HAMLET 
 
ABSTRACT: 
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RESUMO: 
 
Apesar de o Seminário sobre “A Carta Roubada” ser um dos escritos mais claros  de Lacan, em 
uma parte importante e densa do texto um formalismo lógico-matemático sinteticamente 
apresentado torna a leitura de difícil acesso à maioria dos leitores. Além disto, hipóteses não 
explicitamente assumidas por Lacan neste trecho de seu escrito induzem o leitor a considerar 
como absolutos resultados que, infelizmente, possuem restrições quanto à generalização. Este 
artigo se propõe a analisar detidamente estes trechos obscuros e informais do texto e trazer à luz, 
não só as hipóteses assumidas por Lacan, mas, além disto, as conseqüências para sua própria 
teoria. Adicionalmente, uma discussão sobre os processos de auto-organização, segundo a 
moderna Teoria da Complexidade, se abre para atualizar as idéias de Lacan sobre a formação da 
estrutura do simbólico. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

O Seminário sobre “A Carta Roubada” (Lacan, 1966) é um dos escritos de Lacan 

mais claros em sua totalidade. Nele, Lacan trata elegantemente de importantes questões para a 

Psicanálise como a relação entre memória e lei, a emergência do simbólico, o automatismo de 

repetição, o acaso e a associação livre. Especificamente na parte do texto denominada de 

Introdução, Lacan se utiliza de um formalismo lógico-matemático para demonstrar a emergência 

da lei a partir do acaso. Este trecho, devido à sua densidade, e também à preocupação específica 

de Lacan com a relação à memória e à lei, torna-se complexo para a maioria dos leitores. 

Hipóteses são feitas por Lacan sem a discussão apropriada de suas necessidades ou 

conseqüências, enquanto definições com objetivos teleológicos são estabelecidas sem os devidos 

comentários. Desta forma, esta interessante e importante parte do texto termina por perder sua 

elegância formal e a contribuir pelo entendimento parcial do seu significado, induzindo mesmo o 

leitor à generalização indevida dos resultados apresentados. O presente artigo tem por objetivo 

apontar para os detalhes do texto de Lacan que são obscuros, em alguns momentos esclarecendo-

os e, em outros, expressando opiniões que representam questões abertas a serem reavaliadas 

perante os novos paradigmas da ciência como, por exemplo, a Teoria da Complexidade e o 

fenômeno da auto-organização. Para um melhor entendimento deste artigo, nos permitimos 

sugerir ao leitor que não se recorda dos detalhes (e é de detalhes que trataremos aqui) que releia o 

conto de Edgar Alan Poe (Poe, 1845) no qual o seminário de Lacan se baseia e também o 

Seminário sobre “A Carta Roubada”, contido nos escritos de Lacan. 
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1.1 Estrutura e Memória no Jogo do Par-ou-Ímpar 
 
 
 

Dois meninos brincam o velho jogo do par-ou-ímpar. Cada menino apenas escolhe 

se deseja naquela partida ser “par” ou “ímpar” e, posteriormente, mostram as mãos cada uma com 

alguns dedos esticados. Fazem a contagem do total de dedos esticados e verificam o resultado 

imprevisível de obter desta contagem um número par ou um número ímpar. É um jogo simples 

que não envolve estratégia, pois não há como prever quantos dedos mostrarão os dois jogadores. 

Podemos afirmar que o resultado do jogo é dado pelo acaso.  

Suponha, agora, que os meninos jogam partidas sucessivas cujos resultados pares 

serão representados aqui por sinais “+” e cujos resultados contrários (ímpares) serão 

representados por sinais  “-“. Assim, por exemplo, uma seqüência possível de dez partidas pode 

ser representada por: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Observe que convencionamos, sem nenhum prejuízo do que se prentede 

demonstrar, que uma seqüência de partidas se inicia sempre à esquerda e termina sempre à direita 

do leitor. Note também que a escolha dos sinais “+” e “-“ se dá apenas por um capricho e 

quaisquer outros sinais poderiam ser escolhidos. 

Seria possível prever, a partir de uma dada seqüência de partidas, qual o resultado 

mais provável da próxima partida?  Infelizmente, não! Em um jogo sem estratégia, os resultados 

 
+ -  + -  -  + + -  +  -  

 
 

Primeira partida 
 

 
                          Décima partida 
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são aleatórios, como qualquer jogo de azar não viciado. O histórico das partidas anteriores não 

nos serve para prever resultados futuros pois cada partida é um evento singular e independente. 

Neste sentido, o real lacaniano pode ser assemelhado ao resultado do jogo do par-ou-ímpar. A 

imprevisibilidade, incerteza, afrontamento do real de Lacan, é similar ao resultado de um jogo de 

azar no qual a cada partida seus jogadores se sentem tomados pela surpresa do resultado e 

desafiados por seu acaso.  

No entanto, mesmo diante desta imprevisibilidade, Lacan, em seu Seminário 

sobre “A Carta Roubada”, mostrou que é possível dar algum determinismo, alguma estrutura, 

algum limite ou contorno, a este real, extraindo dele certas leis ou princípios básicos. Esta 

estrutura é o que conhecemos por Registro simbólico.  Tomando o simples jogo do par-ou-ímpar 

como modelo, Lacan exprime como o simbólico se constrói, distanciando-se do real à medida 

que gera sua própria lei mas, ao mesmo tempo, aproximando-se dele uma vez que permite 

contorná-lo, limitá-lo ou modelá-lo. 

Para atingir este objetivo em seu texto, Lacan se utiliza de dois conceitos básicos 

que são a estrutura e a memória. Mapeados sobre o simples jogo do par-ou-ímpar, a memória se 

resume no guardar o histórico das partidas anteriores, enquanto a estrutura se apresenta  pela 

forma do referido histórico. Destarte, a memória seria o registrar para futura observação as 

seqüências das últimas partidas. Quanto maior for esta memória --- guardar o resultado das cinco 

últimas partidas ao invés de guardar o resultado das duas últimas partidas, por exemplo --- maior 

deverá ser a capacidade de extrair deste histórico alguma lei ou princípio genérico. Já a estrutura, 

no caso de nosso simples jogo, consiste no padrão ou formato do histórico, em outras palavras, as 

posições relativas entre si dos sinais + e -. Assim, se guardamos apenas as duas últimas partidas 

do jogo em memória, as estruturas possíveis são todas as possibilidades de resultados de duas 
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partidas consecutivas, ou seja as quatro estruturas ++, +-, -+ e --. No entanto, se guardarmos as 

últimas três partidas na memória, as oito estruturas possíveis representam todas as combinações 

de resultados de três partidas consecutivas: +++, +-+, +--, ++-, ---, -+-, -++ e  --+. Entre memória 

e estrutura há uma relação que aqui será construída e que será a “lei”, resultante da interação 

entre as duas. Esta “lei” regerá  a dinâmica da estrutura no tempo, isto é, como se dá em cada 

partida do jogo  a transição possível de uma estrutura para outra. 

Comecemos a elucidar as idéias de Lacan neste escrito a partir da observação das 

possibilidades de resultados do jogo do par-ou-ímpar guardando-se apenas as duas últimas 

partidas na memória. Como dito no parágrafo anterior, utilizando-se um histórico com as duas 

últimas partidas, temos apenas quatro estruturas, formadas por todas as combinações possíveis de 

duas partidas do jogo: ++, +-, -+ e --. Seguindo os passos de Lacan, separemos estas quatro 

estruturas em dois grupos. As estruturas do tipo “a” serão as compostas de resultados semelhantes  

+ +  e  - -,  enquanto as estruturas do tipo “b” serão as compostas de resultados alternados  como  

+ -  e  - +.  Feito isto, é possível transformar uma seqüência de resultados de, por exemplo, dez 

partidas do jogo em uma série de letras, lendo-se por “a” ou “b” cada seqüência de duas partidas 

consecutivas, da seguinte forma: 

 
 
 
                                                                  
                                                   
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                
                                                                                                              
                                                                                                           
                                                                                                   
 
 

       +     -      +     +     -       +     -      -      +     -  

b 
b 

a 
b 

b 
b 

a 
b 

b. 
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Assim, a seqüência de resultados de dez partidas consecutivas do jogo do par-ou 

ímpar  (+   -   +   +   -    +   -   -   +   -) passa a ser representada por uma série de símbolos (b b a b 

b b a b b), segundo o que foi proposto por Lacan no referido texto. A questão que se coloca agora 

é ser ou não ser possível extrair alguma lei de comportamento da série simbólica b b a b b b a b b, 

lembrando-se que a mesma foi construída a partir dos resultados do jogo e utilizando-se uma 

memória com apenas as duas últimas partidas.  

Analisemos cada possibilidade. Iniciamos com um jogo cujos dois últimos 

resultados são uma série do tipo “a”. Sejam os resultados + +. A próxima partida pode resultar 

em um + ou um -. Se for um +, teremos a seqüência + + +, que equivale à série simbólica aa. Se 

for um -, teremos a seqüência + + -, que equivale à série simbólica ab. Se, por outro lado, a série 

do tipo “a” for devida aos resultados - -, e o próximo resultado for um +, teremos a seqüência - - 

+ que equivale à série ab. Ao contrário, se o próximo resultado for um -, teremos a seqüência - - - 

que equivale à série aa. Assim, iniciando-se o jogo com uma série tipo “a” podemos, na próxima 

partida, observar com 50% de chance uma série aa (dois casos de aa em quatro casos totais) e 

com 50% de chance uma série ab (dois casos de ab em quatro casos totais). Este resultado não 

representa nada de interessante pois 50% de chance de uma série ou outra equivalem a 

simplesmente jogar uma moeda para o alto e esperar que o acaso nos revele uma “cara” ou uma 

“coroa”.  

Similarmente, iniciando-se com um  jogo cujos dois últimos resultados são uma 

estrutura do tipo “b”, teremos no caso de + -  uma jogada futura +, resultando na seqüência + - + 

e na série equivalente bb. Já se a jogada futura nos fornecer um -, a seqüência será + - - e a série 

equivalente é ba. Se, no entanto, a estrutura inicial do tipo “b” for devida aos resultados - +, a 

próxima partida nos fornecendo um +, teremos a seqüência - + +, que equivale à série ba. 
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Finalmente, se a próxima partida nos fornecer um -, teremos a seqüência - + -, equivalendo à 

série bb. Da mesma forma que no parágrafo anterior, existem 50% de chance de se ter uma série 

ba e 50% de chance de se ter uma série do tipo bb.  

 

Concluindo, a análise do jogo do par-ou-ímpar usando um histórico com apenas as 

duas últimas partidas não nos permite extrair qualquer lei de comportamento. As estruturas se 

geram ao acaso. Lacan sabia disto e certamente precisou passar por esta enfadonha análise para 

concluir, como nós agora, a trivialidade deste resultado. Em seu texto sobre a carta roubada, 

Lacan não registrou esta análise e foi direto para o estudo do jogo do par-ou-ímpar guardando na 

memória as três últimas partidas ao invés de apenas as duas últimas. Todavia, Lacan não explicou 

o porquê desta escolha. O raciocínio realizado até aqui é subjacente ao texto de Lacan e nos serve 

para mostrar o quão importante é a memória para a emergência de uma lei. Quando Lacan expõe 

apenas o caso de sucesso, ele retira do leitor o contra-exemplo  de que nem toda  memória gera a 

lei, ou, equivalentemente, que deve existir um mínimo de memória para a emergência da lei. Na 

próxima seção, analisaremos o caso apresentado por Lacan no seu escrito e no qual a lei de fato 

emerge. 

 
 
 
2 A EMERGÊNCIA DA LEI  
 

 
 
Consideremos, agora, o jogo do par-ou-ímpar guardando na memória as três 

últimas partidas. Assim, dada uma seqüência de resultados de nove partidas como, por exemplo, 

(+  -  +  +  -  +  -  +  +), procede-se à leitura destes resultados a cada três partidas, ao invés de 

duas a duas como na seção anterior. No entanto, antes de procedermos a qualquer leitura da 
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seqüência é preciso classificar em grupos todas as possíveis seqüências que são oito: (+ + +), (+ - 

+), (+ - -), (+ + -), (- - -), (- + -), (- + +) e  (- - +). Lacan definiu como o grupo do tipo (1) a 

“simetria da constância”, que se compõe das estruturas (+ + +)  e  (- - -). Já as estruturas (+ - -), (- 

+ +), (+ + -) e (- - +), que Lacan denominou de grupo do tipo (2), são as que comportam as 

estruturas ditas “dissimétricas”. Finalmente, Lacan denominou de grupo do tipo (3) a “simetria da 

alternância” dada pelas estruturas (- + -) e (+ - +). Na tabela abaixo podemos resumir estes grupos 

propositadamente definidos por Lacan. 

 
 

Tipo do Grupo Característica da Estrutura Estruturas Pertinentes 
(1) simetria da constância (+ + +) e (- - -) 
(2) dissimetria (+ - -), (- + +), (+ + -) 

e (- - +) 
(3) simetria da alternância (+  - +) e (- + -) 

Tabela I: Grupos de estruturas definidos por Lacan para a emergência da lei. 
 

 
Podemos então proceder à transformação de uma seqüência de partidas em uma 

série de símbolos, como: 
                  
                                                                                 
                                                                  
                                                                                       
                                                                                          
 
                                                                                  
                                                                             
                                                                                            
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       +     -      +     +     -      +     -     +     + 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

2 
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A seqüência de resultados de nove partidas consecutivas do jogo do par-ou ímpar  

(+  -  +   +  -  +  -  +  +) passa a ser representada por uma série de símbolos (3 2 2 3 3 3 2), 

segundo o que foi proposto por Lacan.  

Procuremos, então, por alguma lei ou regra que possa emergir do acaso quando 

interpretado pelos símbolos definidos acima e que consideram o passado até três partidas já 

jogadas.  

 
 
 
2.1 PRIMEIRA LEI 

 
 
 

O comportamento mais simples a ser observado no jogo do par-ou-ímpar pode ser 

enunciado como a lei: “As estruturas (1), (2) e (3) podem repetir a si mesmas em uma série tão 

grande quanto o acaso permita”. 

Partindo-se de uma estrutura do tipo (1) podemos gerar uma série de estruturas do 

tipo (1) bastando para isto repetir o sinal + ou – pertencente à estrutura. Vejamos abaixo as duas 

formas da estrutura tipo (1) e como proceder para gerar sua repetição: 

a. Sendo a estrutura do tipo (1) inicial dada por + + +, basta que o jogo do par-ou-ímpar  

apresente da quarta partida em diante apenas resultados +  para que se gere uma série de 

(1)s tão grande quanto se deseje. Se o acaso nos presentear com a seqüência de partidas 

com os resultados +++++++++++++++++, teremos a série 111111111111111.  

b. O mesmo ocorre se a estrutura do tipo (1) inicial é dada por - - -. Basta que o jogo do par-

ou-ímpar apresente da quarta partida em diante apenas resultados – e teremos uma série 

de (1)s tão grande quanto o acaso nos presentear. Por exemplo, se o acaso permitir que 
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tenhamos o resultado ----------------- para dezessete partidas, temos a série 

111111111111111.  

 
Observe que a lei afirma que as estruturas podem ser repetir não que elas devem se 

repetir. Na realidade, a probabilidade de o acaso nos fornecer uma seqüência de dezessete 

partidas apenas com resultados pares ou apenas com resultados ímpares é muito pequena. 

Pequena mas possível. 

Continuemos nossa análise com a estrutura do tipo (2). Lembramos aqui que 

existem quatro formas de estrutura do tipo (2), a saber: -++, ++-, +-- e --+.  Para gerar séries de 

estruturas do tipo (2) deve o acaso produzir partidas cujos resultados se alternem entre duas 

partidas com resultados pares (++) e duas partidas de resultados ímpares (--):  

a. Partindo-se de resultados iniciais dados por --+, acrescentamos um + 

formando --++. Ou seja, alternamos duas partidas com resultados ímpares com duas partidas com 

resultados pares e temos a série 22. Podemos continuar alternando duas partidas pares com duas 

ímpares até quando se deseje: --++--++--++--++, gerando a série  22222222222222. 

b. Partindo-se agora de resultados iniciais dados por ++-, novamente, se o 

acaso acrescentar resultados tais que haja alternância de dois resultados pares com dois resultados 

ímpares, teremos uma série de (2)s tão grande quanto o acaso permita. Por exemplo, seja a 

estrutura inicial ++-. Acrescentando -++--++-- temos ++--++--++--, o que equivale à série 

2222222222. 

c. Agora, iniciando-se com os resultados +--, se o acaso acrescentar 

resultados alternantes dois a dois como, por exemplo, ++--++--, teremos o total das partidas dado 

por +--++--++--, o que equivale à série 222222222. 
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d. Finalmente, iniciando por uma seqüência de resultados na forma -++, 

novamente, se o acaso nos fornecer alternâncias de –- e ++, teremos séries contendo apenas a 

estrutura do tipo (2). Por exemplo, se os resultados das primeiras três partidas é -++ e o acaso nos 

fornece --++--++, teremos a seqüência total dada por -++--++--++, o que nos revela a série 

222222222. 

De novo, observo que para que estas séries de (2)s ocorram é preciso que o acaso 

nos forneça resultados singulares de alternância a cada duas partidas do jogo do par-ou-ímpar. As 

probabilidades destes eventos singulares ocorrerem é pequena mas são possíveis, de forma que a 

lei enunciada é válida. 

Finalmente, analisaremos a estrutura do tipo (3). Recordamos que existem duas 

formas de estrutura do tipo (3) que são -+- e +-+. A maneira de o acaso gerar séries compostas 

com apenas a estrutura do tipo (3) é alternar os resultados das partidas, ou seja, par, ímpar, par, 

ímpar, etc. Partindo-se de um resultado inicial de três partidas dado por -+- se o acaso acrescentar 

resultados alternados como +-+-+-+, por exemplo, teremos toda seqüência de partidas dadas por -

+-+-+-+-+, que equivale à série 33333333. Já, por outro lado, se partimos de uma seqüência do 

tipo (3) com a estrutura +-+ e o acaso acrescentar resultados alternados como -+-+-+, teremos 

todas as partidas dadas por +-+-+-+-+. Isto equivale à série 3333333.    

Em resumo, as estruturas (1), (2) e (3), conforme definidas por Lacan através da 

Tabela I, podem repetir-se formando séries cujo conteúdo é monótono (1111... ou 2222...ou 

3333...) desde que o acaso forneça resultados do jogo do par-ou-ímpar compatíveis, como 

examinado nos parágrafos acima. Certamente que esta lei não é muito interessante devido à sua 

positividade de permitir que algo aconteça. De fato, as leis mais importantes são aquelas que 

impedem que algo ocorra, apesar do acaso não estar sob controle de ninguém.  Na próxima seção 
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enunciaremos uma lei que restringe o comportamento das séries, apesar do acaso não poder ser 

restrito. 

Apenas para caminharmos com didática na reconstrução do raciocínio de Lacan 

neste texto, faremos uma representação gráfica desta primeira lei estudada em uma entidade 

matemática chamada “grafo”. Grosseiramente falando, um grafo é um conjunto de círculos e 

setas onde os círculos podem representar os estados possíveis de algum fenômeno  no nosso 

caso uma estrutura como definida na Tabela I --- e as setas representam as transições possíveis de 

um estado para outro ---  no nosso caso, se uma estrutura pode ser seguida por outra na seqüência 

do jogo do par-ou-ímpar. Assim, nossa primeira lei pode ser representada por um grafo como 

abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Neste grafo representamos a lei de repetição de cada estrutura enunciada nesta 

seção. Partindo-se de uma estrutura do tipo (1) (o círculo com o número 1 dentro dele), o acaso 

pode  repeti-la formando uma série 11 (seguindo a seta que sai do círculo e que volta para si 

mesmo). Continuando a seguir a seta, pode-se chegar a um novo 1 e assim sucessivamente, 

gerando séries monótonas como 11111... Da mesma forma, as estruturas do tipo (2) e (3), podem 

se repetir indefinidamente.  

Note que não há nenhuma seta partindo de uma estrutura e chegando em outra 

diferente. Isto ocorre porque esta lei não rege o comportamento das transições possíveis entre 

1 2 3 

Figura I – Grafo representando apenas a primeira lei sobre a dinâmica das estruturas (1), (2) e (3). 
 



Estrutura, Memória e a Emergência da Lei no Seminário sobre “A Carta Roubada” 
 

Psicanálise & Barroco em revista  v.6, n.2: 75-107, dez.2008 87

estruturas diferentes mas apenas a repetição da mesma estrutura. Na seção seguinte estudaremos 

uma lei que rege transições entre estruturas diferentes e proíbe a ocorrência de certas séries.  

 
 
 
2.2 SEGUNDA LEI 
 
 
 

Podemos enunciar uma outra lei, mais interessante, e que diz respeito à transição 

entre estruturas diferentes: “Partindo-se de uma estrutura do tipo (1) só se pode chegar a uma 

estrutura do tipo (3) passando-se por um número ímpar de estruturas do tipo (2), do contrário 

retorna-se à estrutura do tipo (1)”.    

Tomemos uma seqüência de quatro partidas que se inicia com a estrutura do tipo 

(1): +++-. A estas partidas corresponde a série 12. A próxima partida pode nos fornecer dois 

resultados possíveis + e -. Se esta quinta partida resultar em um -, temos a seqüência completa 

+++--, o que equivale à série 122. Por outro lado, se esta quinta partida resultar em um +, temos a 

seqüência completa +++-+, o que equivale à série 123. Assim, partindo-se de uma estrutura (1), 

chega-se a uma estrutura (3) mas para isto foi preciso passar pela estrutura (2) uma vez, ou seja 

um número ímpar de vezes. Vejamos agora um conjunto de 7 partidas que começa por (1), como 

+++--+-. A série correspondente é 12223. Veja que novamente partindo-se da estrutura (1) chega-

as à estrutura (3) mas ao preço de ter de passar 3 vezes (um número ímpar) pela estrutura (2). 

Vejamos o caso no qual um número par de estruturas do tipo (2) aparece na 

seqüência do jogo do par-ou-ímpar como, por exemplo, +++--, que equivale à série 122. Se a 

próxima partida resultar em +, temos todas as partidas dadas por +++--+. Isto é representado pela 

série 1222. Se, por outro lado, a próxima partida resultar em um -, temos as seis partidas dadas 

por +++---, o que equivale à série 1221. Assim, partindo-se de uma estrutura (1) e seguindo-se 
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um número par (neste caso dois) de estruturas do tipo (2), não é possível chegar-se a uma 

estrutura do tipo (3) mas sim retornar a uma estrutura do tipo (1). 

Podemos agora completar o grafo da Figura I com a segunda lei, incluindo as setas 

corretas que representam as transições possíveis entre as estruturas (1) e (3): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Com a ponta do dedo podemos seguir os caminhos indicados pelo grafo e gerar 

séries possíveis de acordo com o acaso do jogo do par-ou-ímpar. Partindo-se da estrutura do tipo 

(1), temos a opção de que esta estrutura se repita um número qualquer de vezes, através do anel 

que sai do círculo e retorna ao mesmo: 1111, por exemplo. Posteriormente, o acaso pode nos 

levar a transitar da estrutura (1) para a (2), gerando a série 11112. No entanto, é possível que a 

estrutura (2) se repita ao acaso várias vezes através do anel que sai do círculo e retorna ao 

mesmo, por exemplo: 111122222. Finalmente, se o número de estruturas do tipo (2) for ímpar, 

como no caso aqui apresentado, é possível uma transição para a estrutura (3): 1111222223. Por 

sua vez, a estrutura (3) pode repetir-se ao acaso da mesma forma que ocorreu com as estruturas 

(1) e (2), como: 1111222223333333. No entanto, se a série gerada contiver um número par de 

estruturas do tipo (2) como, por exemplo 11112222, então a única possibilidade é retornar-se à 

1 

2 

3 

ímpar 

par 

Figura II – Grafo representando a primeira e segunda lei sobre a dinâmica das estruturas (1), (2) e (3). 
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estrutura do tipo (1), formando a série 111122221. Daí em diante, pode o acaso continuar a gerar 

mais e mais transições, sempre seguindo o grafo que representa as leis encontradas. 

 
 
 
2.3 TERCEIRA LEI 
 

 
 
Resta-nos, agora, analisar como uma estrutura do tipo (3) pode transitar para 

estruturas do tipo (2) e (1), entendendo, finalmente, como todas as transições possíveis entre as 

estruturas ocorrem. Podemos enunciar uma terceira lei semelhante à segunda lei da seguinte 

forma:“Partindo-se de uma estrutura do tipo (3) só se pode chegar a uma estrutura do tipo (1) 

passando-se por um número ímpar de estruturas do tipo (2), do contrário retorna-se à 

estrutura do tipo (3)”. 

Tomemos uma seqüência de quatro partidas que se inicia com a estrutura do tipo 

(3): -+-- . A estas partidas corresponde a série 32. A próxima partida pode nos fornecer dois 

resultados possíveis + e -. Se esta quinta partida resultar em um -, temos a seqüência completa -+-

---, o que equivale à série 321. Por outro lado, se esta quinta partida resultar em um +, temos a 

seqüência completa -+--+, o que equivale à série 322. Assim, partindo-se de uma estrutura (3), 

chega-se a uma estrutura (1) mas para isto foi preciso passar pela estrutura (2) uma vez, ou seja 

um número ímpar de vezes. Vejamos agora um conjunto de 7 partidas que começa por (3), como 

-+--+++. A série correspondente é 32221. Veja que novamente partindo-se da estrutura (3) chega-

as à estrutura (1) mas ao preço de ter de passar 3 vezes (um número ímpar) pela estrutura (2). 

Vejamos o caso no qual um número par de estruturas do tipo (2) aparece na 

seqüência do jogo do par-ou-ímpar como, por exemplo, -+--+, que equivale à série 322. Se a 

próxima partida resultar em +, temos todas as partidas dadas por -+--++. Isto é representado pela 
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série 3222. Se, por outro lado, a próxima partida resultar em um -, temos as seis partidas dadas 

por -+--+-, o que equivale à série 3223. Assim, partindo-se de uma estrutura (3) e seguindo-se um 

número par (neste caso dois) de estruturas do tipo (2), não é possível chegar-se a uma estrutura 

do tipo (1) mas sim retornar a uma estrutura do tipo (3). 

Podemos agora completar o grafo da Figura II com a terceira lei, incluindo as setas 

corretas que representam as transições possíveis entre as estruturas (3) e (1): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
Novamente, com a ponta do dedo podemos seguir os caminhos indicados pelo 

grafo e gerar séries possíveis de acordo com o acaso do jogo do par-ou-ímpar. Partindo-se da 

estrutura do tipo (3), temos a opção de que esta estrutura se repita um número qualquer de vezes, 

através do anel que sai do círculo e retorna ao mesmo: 3333, por exemplo. Posteriormente, o 

acaso pode nos levar a transitar da estrutura (3) para a (2), gerando a série 33332. No entanto, é 

possível que a estrutura (2) se repita ao acaso várias vezes através do anel que sai do círculo e 

retorna ao mesmo, por exemplo: 333322222. Finalmente, se o número de estruturas do tipo (2) 

for ímpar, como no caso aqui apresentado, é possível uma transição para a estrutura (1): 

1 

2 

3 

ímpar 

par 

2 
ímpar 

par 

Figura III – Grafo representando a primeira, segunda e terceira lei sobre a dinâmica das estruturas. 
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3333222221. Por sua vez, a estrutura (1) pode repetir-se ao acaso da mesma forma que ocorreu 

com as estruturas (3) e (2), como: 33332222211111. No entanto, se a série gerada contiver um 

número par de estruturas do tipo (2) como, por exemplo 33332222, então a única possibilidade é 

retornar-se à estrutura do tipo (3), formando a série 333322223. Daí em diante, pode o acaso 

continuar a gerar mais e mais transições, sempre seguindo o grafo que representa as leis 

encontradas. 

Uma observação importante que precisamos fazer é que este grafo não é de fato 

um grafo segundo a definição matemática do termo pois as leis aqui intuídas sempre partem da 

hipótese de que a série se inicia na estrutura do tipo (1) ou na estrutura do tipo (3). Nas leis 

enunciadas por Lacan não há nenhuma que se refira a uma série que se inicie na estrutura do tipo 

(2). Assim, só podemos utilizar o grafo se nos comprometermos a tomar como ponto de partida o 

círculo com o número 1 ou o círculo com o número 3. Este fato não é observado no Seminário 

sobre “A Carta Roubada” e confunde até mesmo matemáticos e psicanalistas que se debruçaram 

sobre este texto durante anos (Santana 1987). Para deixarmos explícita esta limitação, 

desenharemos os círculos obrigatoriamente iniciais com cor cinza e deixaremos os círculos que 

obrigatoriamente representam apenas transições (e não pontos de partida) com a cor preta. 

O leitor atento notará que este grafo representado na Figura III não é o mesmo 

apresentado por Lacan em seu seminário. Para chegarmos ao grafo definido por Lacan como rede 

1 – 3 precisamos simplificar nosso grafo da Figura III da seguinte maneira: retiramos o anel de 

repetição dos dois círculos que representam a estrutura do tipo (2) (estruturas de transição 

apenas) e denominamos o círculo de cima como círculo “Em cima” e o círculo de baixo como 

“Em baixo”. Depois disto, unimos estes círculos com setas, representando que do círculo de cima 

podemos chegar ao círculo de baixo e vice-versa. Estas setas mostram a capacidade de repetição 
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infinita da estrutura do tipo (2) (primeira lei). Pode-se gerar infinitas séries com a estrutura do 

tipo (2), caminhando no grafo de cima para baixo e de baixo para cima. Assim, estas duas novas 

setas substituem os dois anéis retirados, sem prejuízo algum para a representação das leis 

encontradas. Temos na Figura IV abaixo o novo grafo:  

 
 
 
 
 

 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nesta simplificação, também desaparecemos com as duas setas denominadas na 

Figura III de “par”. Elas não são mais necessárias pois a própria estrutura do novo grafo, aliada 

ao fato de que só podemos iniciar uma série nos círculos cinzas, já é suficiente para determinar as 

transições do círculo 1 para o círculo 3 passando um número ímpar de vezes pelo círculo 2 e 

vice-versa. Vejamos um exemplo! Partindo do círculo 1 pode o acaso gerar infinitas séries de 

estruturas do tipo (1), como 111. Pode também o acaso caminhar para o círculo 2, seguindo a seta 

apropriada, e gerar a série 1112. Do círculo 2 existem duas possibilidades: descer para o círculo 

“Em baixo”, produzindo um número par de estruturas do tipo (2), como 11122, ou seguir direto 

para o círculo 3, produzindo a série 11123. A segunda lei foi respeitada, pois partindo-se de uma 

1 

2 

3 

   Em cima 

2 

Em baixo 

Figura IV – Grafo simplificado utilizado por Lacan em seu seminário, a Rede 1-3. 
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estrutura do tipo (1) chagou-se a uma estrutura do tipo (3) passando um número ímpar de vezes 

pela estrutura do tipo (2). O mesmo ocorre se partirmos do círculo 3 e tentarmos chegar ao 

círculo 1. Veremos que as setas que ligam os círculos 2 estão dispostas de maneira que a terceira 

lei seja sempre respeitada.  Partindo-se do  círculo 1, o círculo 2 denominado de “Em cima” será 

sempre o representante do número ímpar de estruturas do tipo (2) enquanto o círculo 2 

denominado de “Em baixo” representará sempre o número par de estruturas do tipo (2). Já 

partindo do círculo 3, a situação se inverte e o círculo 2 denominado de “Em cima” será sempre o 

representante do número par  de estruturas do tipo (2) enquanto o círculo 2 denominado de “Em 

baixo” representará sempre o número ímpar de estruturas do tipo (2). Como só se pode utilizar o 

grafo partindo-se dos círculos cinza, as leis nunca serão quebradas pelo mau uso do grafo. 

Inclusive, uma vez entendido como utilizar o grafo, os círculos 2 não mais precisam de 

denominações como “Em cima” ou “Em baixo” que só foram usadas aqui para fins explicativos. 

 
 
 
3 DISCUSSÃO 
 
 
 

No texto de Edgard Allan Poe (1845) no qual Lacan baseia seu Seminário sobre 

“A Carta Roubada”, o jogo do par-ou-ímpar é jogado com bolas de gude de uma forma 

ligeiramente diferente do que descrevemos aqui. No entanto, em nada difere do ponto de vista 

formal para fins de nossa análise. Na descrição de Poe lemos:  

 
 
 

Conheci um (menino) cujo sucesso em advinhar num jogo do par-ou-ímpar atraía admiração 
universal... Naturalmente, ele tinha algum princípio para advinhar; e este residia na simples 
observação da astúcia dos seus oponentes. Por exemplo, um notório pateta é seu adversário, e 
levantando a mão fechada, pergunta, “par ou ímpar?” Nosso garoto responde, “ímpar”, e perde. 
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Mas na segunda tentativa ele ganha, pois diz então para si mesmo, “Esse simplório jogou par na 
primeira tentativa; e sua astúcia basta apenas para fazê-lo jogar ímpar na segunda; portanto, vou 
arriscar “ímpar”; --- arrisca então ímpar e ganha.  (Poe, 1845, p. 26 - 27) 

 
 
 
 

Neste trecho do conto de Poe vemos que a chance do garoto vencer é aumentada 

em relação ao acaso (50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder) porque o mesmo 

utiliza a estratégia de avaliar a “astúcia” do seu adversário. De fato, como seu adversário planeja 

suas jogadas, o garoto campeão pode acompanhar este plano e ganhar muito mais vezes do que se 

o adversário não planejasse nada. Em outras palavras se alguém tem a intenção de agir 

parecendo-se com o acaso, só por ter esta intenção ele já deixa de ser casual. No conto de Poe, 

quando a rainha deixa a carta parecer casual para não ser percebida pelo rei, por ter ela planejado 

isto, rompeu com o acaso e o ministro pôde “ler” suas intenções ou sua “astúcia” a apostar na 

extrema importância da carta, roubando-lhe a mesma. Por sua vez, o ministro repete o mesmo 

raciocínio e consegue esconder a carta de todos os procedimentos detalhistas e óbvios da polícia. 

Entretanto, sua astúcia de simular o acaso deixando a carta exposta perto da lareira não foi 

suficiente para escondê-la de alguém como Dupin. Dupin sabia que a melhor estratégia deste jogo 

era fazer de conta que o significante “carta” não tivesse significado algum.  Em síntese, podemos 

dizer que é impossível ao simbólico apreender o acaso do real.  

Mas o que do real, o simbólico pode apreender? Recordemos do pequeno menino 

que ao brincar com o carretel amarrado a um cordão substituía a mãe, em sua oscilação de 

presença e ausência, pelo esconder e aparecer do carretel (Freud, 1920). Este brincar passa a, 

mataforicamente, substituir o descontrole do real por algo controlável. Fornece ao menino uma 

diminuição da tensão gerada por não poder controlar o real. O simbólico nasce desta necessidade 

e constitui-se no consolo que irá acompanhá-lo por toda a vida. A perda, a falta, a e necessidade 
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são as mães de todas as metáforas e metonímias. O simbólico tenta determinar o real, torná-lo 

mais  previsível e, consequentemente, menos assustador. Contraditoriamente, tentando aproximá-

lo, o simbólico afasta-se dele e ganha a autonomia de gerar suas próprias leis, leis estas que 

expressam sua independência  extrema nas psicoses.   

 
 
 
3.1 NECESSIDADE MAS NÃO SUFICIÊNCIA 
 
 
 

Memória é necessária mas nem sempre suficiente. Parece-nos um fato que o 

simbólico precisa de alguma memória para poder modelar o real. Mas parece-nos também haver 

duas formas de memória, sendo somente uma delas constitutiva do simbólico. Na seção I deste 

texto, mostramos um exemplo de um  jogo do par-ou-ímpar no qual se guardava apenas as duas 

últimas partidas e, com elas, tentava-se obter alguma lei de regência de comportamento. Vimos 

que leis não emergiram e que o acaso simplesmente não foi capturado por um modelo simbólico. 

Quando, na seção II, aumentamos o histórico de partidas memorizadas para fins de modelagem 

do real para as últimas três ao invés das últimas duas partidas, obtivemos leis de regência do 

comportamento das transições entre estruturas. Assim, um histórico mínimo e suficiente dos 

eventos do real deve ser memorizado para que o simbólico possa existir e ter suas leis. Quanto 

maior este histórico maior a chance de se encontrar leis mais complexas da mesma forma que 

com fonemas se formam palavras e com palavras se formam frases e de frases se formam 

parágrafos1. Esta memória é reflexo de uma observação dos eventos do real, sendo transitória, 

evanescente e limitada na medida em que são observados apenas as última três partidas do jogo. 

                                                
1  Mais a frente no Seminário sobre “A Carta Roubada”, Lacan utilizará maiores capacidades de memória e 
encontrará leis mais completas ao definir o chamado “Alfabeto do Signifcante” do qual não trataremos neste texto. 
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Devido ao seu caráter de sensação e de registro de uma imagem --- imagem do encadeamento das 

três partidas recentemente jogadas --- que surge a cada instante (a cada partida do jogo) e é logo 

substituída por outra imagem (as novas três últimas partidas do jogo), podemos especular (já que 

aqui tocamos no Estádio do Espelho) que tal mecanismo de memória mais primitivo seja da 

ordem do imaginário e não do simbólico propriamente dito. No entanto, esta memória de registro 

evanescente dos eventos do real, ainda que primitiva em sua função é fundamental para que o 

simbólico possa dela retirar padrões e construir suas leis.   

É, entretanto, de uma outra memória que Lacan deseja tratar em seu escrito, uma 

vez que esta já descrita, sendo mais óbvia e primitiva, ainda que importante para a emergência da 

lei, não determina o sujeito e seu automatismo de repetição. Percebemos isto na frase: 

 
 
 
Na série de símbolos (1), (2) e (3),  por exemplo, podemos constatar que, enquanto durar uma 

sucessão uniforme de (2) que tenha começado depois de um (1), a série se lembrará da categoria 
par ou ímpar de cada um desses (2), uma vez que dessa categoria depende que essa seqüência só 
possa ser rompida por um (1) depois de um número par de (2), ou por um (3) após um número 
ímpar. (Lacan 1966, p. 53) 

 
 
 

Aqui, Lacan fala de uma outra memória ligada à lei, da memória que a própria lei 

se investe a posteriori, depois de ter capturado algo do real e tomado para si autonomamente. De 

fato, a frase acima nada mais é que nossa segunda lei escrita de outra forma. É esta memória 

embutida nas leis do simbólico que marcará os tempos do sujeito enquanto efeito de seu 

simbólico. A repetição e a insistência do simbólico serão medidas pela memória da lei e não mais 

pelo histórico daquilo que ocorreu no real e que foi registrado em nossa suposta “primitiva 

memória do imaginário”. O autômato de repetição do qual fala Lacan é conseqüência direta desta 

memória absorvida dentro das leis do simbólico  e que passam a reger a formação das cadeias 
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significantes com autonomia. Da observação e registro, ainda que evanescente, do destino 

imposto pelo real (Tiquê) e da memória inclusa na lei, surge o sujeito, de fato e literalmente, 

sujeito ao automatismo de repetição do simbólico (Autômaton).   

 
 
 
3.2 NÃO QUALQUER METÁFORA NEM METONÍMIA 
 
 
 

Um segundo fato observado em relação à emergência da lei é que esta não ocorre 

sem o uso de metáforas e metonímias. Observemos como Lacan definiu os três grupos de 

estruturas em seu seminário e que nós representamos aqui na Tabela I para o melhor 

entendimento por parte do leitor. O grupo (1) é chamado de simetria da constância sendo 

composto de seqüências de três sinais de + ou três sinais de – iguais. Certamente que a seqüência 

--- é completamente diferente da seqüência +++. No entanto, Lacan as organiza em um mesmo 

agrupamento cuja característica comum é a “constância” dos sinais da seqüência e não a 

semelhança das seqüência em si mesma.  É preciso abstrair a seqüência em si mesma para poder 

entender que o que as unifica é sua característica comum de “constância”. Esta abstração é 

metafórica no sentido de que a seqüência --- pode ser substituída pela seqüência +++ a qualquer 

momento pois ambas, ainda que muito diferentes, são representadas pelo mesmo símbolo 1. Em 

outras palavras, o grupo (1) é um conjunto de dois significantes dados por --- e +++ e seu traço 

unário é a “constância”. O mesmo raciocínio se repete no grupo (2) no qual os significantes  +--, -

++, ++-, --+ são também diferentes em estrutura mas unificados sob a égide de um traço unário 

denominado “dissimetria”, sendo todos abstraídos pelo mesmo símbolo 2. Finalmente, o grupo 

(3) possui os significantes -+- e +-+, também estruturalmente diferentes, mas metaforicamente 

substituíveis pelo símbolo 3 e com traço unário definido por “alternância”. Esta metáfora é 
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essencial para que toda a lei emerja da forma como Lacan propõe. Ele sabe disto e  comenta 

muito rapidamente que o sabe na frase (Lacan  1966, p. 53): Assim, desde a primeira composição 

do símbolo primordial consigo mesmo --- e indicaremos que não foi arbitrariamente que o 

propusemos como tal --- , uma estrutura, por mais transparente que continue a ser em seus 

dados, faz aparecer a ligação essencial da memória com a lei.2 Permita-nos discordar. A ligação 

de memória e lei como propõe Lacan não surge de estruturas inocentemente definidas em grupos 

quaisquer mas somente se captura o real se estas estruturas e suas substituições metafóricas 

possuam características específicas. Para verificar isto basta que se misture as estruturas dos 

grupos (1), (2) e (3) entre si e se repita todo o raciocínio apresentado na seção II. Nenhuma lei 

capaz de modelar o “real”, representado pelo jogo do par-ou-ímpar, surgirá. A definição ad hoc  

dos grupos (das metáforas) é a garantia da emergência da lei. Um pouco a frente comentaremos 

mais sobre este aspecto apriorístico e teleológico da demonstração de Lacan.  

Entendida a dependência da lei em relação às metáforas, podemos comentar que as 

metonímias se encontram representadas na chamada rede 1- 3, quando, como conseqüência do 

acaso do real, representado aqui pelos resultados das partidas do jogo, os símbolos 1, 2 e 3 se 

sucedem, substituindo-se uns aos outros a cada transição. Destarte, a rede 1-3 da Figura IV é a 

rede de significantes, significantes estes que formam uma estrutura com suas posições relativas 

dadas através de metonímias que são as setas que os ligam uns aos outros. A cadeia significante é 

a série de símbolos 1, 2 e 3 gerada pelo sujeito do inconsciente obedecendo sempre às restrições 

impostas pela lei que define o sujeito. O último símbolo da cadeia significante representa o 

significante que ocupa o lugar do um. A cada transição outro signifcante passa a ocupar este 

lugar, permitindo o fenômeno do deslocamento desta cadeia de significantes.  

                                                
2  Itálico nosso. 
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A relação do que foi dito aqui com a associação livre, a condensação e o 

deslocamento freudianos é óbvia. Menos óbvia porém é a relação desta rede 1-3 com a foraclusão 

que, talvez, possa se supor como a ausência de uma transição (seta) de um determinado 

significante a outro na rede.  Note que na Figura IV não há uma seta (transição possível) que 

ligue diretamente o símbolo 1 ao símbolo 3. Para caminhar do significante 1 ao significante 3 é 

preciso passar-se pelo significante 2 obrigatoriamente. Ou seria a foraclusão a existência de um 

significante, digamos, representado pelo círculo de número 4, completamente sem setas 

convergentes a ele, como abaixo?  Do significante 4 é possível chegar-se ao significante 1, mas 

de nenhum significante da rede 1-3 é possível chegar-se ao significante 4.  

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se fica claro no texto de Lacan que o simbólico estrutura suas leis baseado nas 

ocorrências do real, não fica estabelecido que apenas leis deste tipo emerjam. Uma vez que o 

simbólico ganhe autonomia em relação ao real, outras leis podem emergir naturalmente do 

funcionamento do próprio simbólico (poderíamos chamar-lhes de “meta-leis”?), interferindo com 

1 

2 

3 

   Em cima 

2 

Em baixo 

4 

Figura V – A Rede 1-3 com um significante supostamente foracluído. 
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as leis emergentes do real e também regulando seu (do simbólico) comportamento. A foraclusão 

pode ser um exemplo desta espécie de “meta-lei”.   

O fato central aqui é que a rede 1-3 solidifica as metáforas e metonímias capazes 

de representar apenas a parte do simbólico capturada do real. Mesmo assim, não é qualquer 

metáfora nem qualquer metonímia, definida inocentemente, que terá esta competência de modelar 

o real. Outras metáforas e metonímias não explícitas e não definidas teleologicamente podem 

surgir como conseqüência da autonomia do simbólico em si mesma, gerando redes disjuntas da 

rede 1-3.  

 
 
 
3.3 A GÊNESE DAS ESTRUTURAS 
 
 
 

Para que uma estrutura como a rede 1-3 se estabeleça, muitas decisões precisam 

ser tomadas, como quanta memória é necessária, que eventos do real observar e que metáforas 

apropriadas criar. Lacan, neste seu escrito, tomou todas estas decisões para que sua demonstração 

do surgimento do simbólico a partir do real tivesse sucesso. Todavia, na psique não há um 

homúnculo capaz de tomar estas decisões. Sendo assim, como de forma o símbolico? 

A formação das estruturas psíquicas passa por várias fases mais ou menos bem 

definidas nas quais a interação com o externo ao ser se associa ao que é possível dentro do ser. 

As decisões e escolhas realizadas por estas estruturas são fruto de um processo contínuo de 

adaptação na ausência de um elemento centralizador decisório que, hoje, na Teoria da 

Complexidade, denominamos de auto-organização (Atlan, 1992). Para que a auto-organização de 

uma estrutura ocorra são necessários dois elementos, a saber: um conjunto de estímulos oriundos 

de qualquer local externo à estrutura em si; e um princípio de “economia” que transcende à 
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estrutura pelo fato de estar nela presente desde sempre, embutido no gérmem de sua criação. 

Muitos são os processos de auto-organização encontrados na natureza e para citarmos um que nos 

seja mais correlato, veremos o que ocorre na plasticidade neuronal (Kandel, 2000). No encéfalo, 

neurônios que recebem estímulos do exterior (ou mesmo de outras regiões do interior do órgão 

pensante) liberam uma substância química denominada de fator de crescimento neuronal. Esta 

substância tem a função de promover processos de crescimento sináptico novo, ou de reforço das 

sinapses já existentes, entre o neurônio recebedor do estímulo e seus vizinhos, formando um 

circuito neuronal. Como na natureza os recursos são sempre limitados, ao favorecer o 

crescimento de sinapses em uma dada região, desfavorece-se este processo em outras. O princípio 

de “economia” aqui é um princípio de máximo, pois a auto-organização do circuito neuronal se 

faz maximizando a capacidade destes neurônios de responderem aos próximos estímulos que nele 

aportem oriundos da mesma região da qual anteriormente aportaram. Todos os outros neurônios 

que não receberam estímulos têm seus recursos capturados e, consequentemente, deixam de 

reforçar suas conexões sinápticas. Nos seres vivos todos os processos de auto-organização são 

competições darwinistas que ocorrem no nível da célula e nas quais as estruturas mais aptas, de 

acordo com o princípio de “economia” que lhes rege, sobrevivem e se desenvolvem em prejuízo 

das menos aptas. A auto-organização pode ser vista a grosso modo como a interiorização no ser 

do processo de seleção natural da espécie. Novamente, a ontogênese repete a filogênese, 

enquanto ambas repetem a máxima cristã: “Porque a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado; mas ao 

que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado” (Mateus 25; 29). 

Se, hoje, a auto-organização é fisicamente bem conhecida e matematicamente 

modelável (Carvalho, 2001, 2003, 2004a, 2004b e 2006), nova não o é, certamente. Já no 

“Projeto” freudiano encontramos intuições referentes a estruturas que se organizam baseadas em 
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estímulos e em princípios gerais. Senão vejamos (Freud 1895, p. 10): “(...)pôde-se estabelecer um 

princípio fundamental da atividade nervosa, referente a Q, que prometia ser muito esclarecedor, 

na medida que parecia abranger a função em sua totalidade. É o princípio da inércia nervosa; dita 

que o neurônio aspira a libertar-se de Q. Cabe compreender-se a partir dele arquitetura e 

desenvolvimento, assim como desempenhos dos neurônios”. Em outros trechos do “Projeto” 

podemos encontrar novas referências à auto-organização, como no princípio da constância e na 

facilitação das barreiras de contato.  

Podemos, agora, responder à pergunta de como se forma o simbólico. Como não 

há um homúnculo para fazer escolhas e tomar decisões, as leis do simbólico emergem através da 

sua auto-organização. Os estímulos, motores desta auto-organização, são os eventos do real que 

se sucedem, enquanto o princípio de “economia” é um princípio de mínimo. O mesmo que 

permitiu que o menino em seu berço, conforme comentado no início da seção III, gerasse a 

metáfora na qual um carretel que vai e vem simboliza uma mãe que sai e retorna ao quarto. Ou 

seja, a minimização da angústia imposta pela perda. O simbólico não gera suas leis partindo de 

decisões apriorísticas como fez Lacan em sua demonstração. Ao contrário, o simbólico verifica e 

avalia todos os eventos do real, todas os históricos possíveis e todas as leis candidatas, 

incorporando a si somente aquelas que se alinhem ao princípio de mínimo que é evitar a angústia 

da perda.    
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4 CONCLUSÕES  
 
 
 

Este artigo abordou centralmente o raciocínio de Lacan no Seminário sobre “A 

Carta Roubada”. Em uma exposição muito sintética, que fez uso de instrumentos da Lógica e da 

Matemática, Lacan demonstrou elegantemente a formação do simbólico a partir do real, através 

da formação de um construto matemático denominado de rede 1-3. Esta rede nos mostra, além da 

emergência da lei a partir do acaso, o entrelaçamento entre o acaso e a repetição, pois todas as 

opções do acaso  (todos os conjuntos de três partidas do jogo representados pelas estruturas (1), 

(2) e (3) presentes na rede) estão abraçadas por um conjunto de transições (as setas da rede) 

possíveis entre os significantes que, no seu conjunto, representam graficamente a lei e a 

repetição. Assim, uma das contribuições deste texto lacaniano é demonstrar que o determinismo 

psíquico não é saber exatamente o que um sujeito fará, uma vez que o acaso é imprevisível, mas 

sim, a posteriori, entender que o que ele fez era parte de uma estrutura pré-existente da qual ele 

não poderia escapar (repetição). Devido à sua abordagem densa e à sua preocupação em 

demonstrar a relação entre a memória e a formação da lei, Lacan acaba por assumir hipóteses que 

passam ao leitor menos atento a impressão de que seus resultados podem ser generalizados.  

A principal contribuição deste trabalho foi explicitar certos detalhes do 

pensamento de Lacan subjacente ao texto de seu escrito. Inicialmente,  mostramos que a relação 

entre a memória e a lei existe, sem dúvida, mas que requer para seu estabelecimento alguns 

quesitos mínimos não comentados por Lacan. Chamamos também  a atenção de que para que a 

lei emerja do real, devem existir dois registros de memória diferentes, mas que Lacan ignora o 

mais trivial deles para dar atenção apenas ao mais complexo e embutido na lei. Além disto, 

discutimos que o simbólico só pode surgir do real se metáforas bem construídas e determinadas 
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forem estabelecidas entre os eventos do real e os significantes, utilizados pelo simbólico, para 

representar a lei. Estas metáforas foram assumidas ad hoc por Lacan e podem confundir o leitor 

ao julgar que o fenômeno de emergência do simbólico ocorre com qualquer que seja a metáfora 

adotada. Finalmente, discutimos a gênese da estrutura do simbólico, sugerindo que as assunções 

de Lacan quanto à memória e à metáfora não são necessárias, pois este simbólico se organiza por 

si mesmo a partir do real. O simbólico emergeria do real sem a necessidade de assunções 

apriorísticas ou teleológicas mas simplesmente através de um processo bastante comum na 

natureza, tanto viva quanto morta, denominado pela Teoria da Complexidade de auto-

organização.   
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STRUCTURE, MEMORY AND THE EMERGENCE OF THE LAW  
IN THE SEMINAR ON “THE PURLOINED LETTER”. 

 
ABSTRACT: 
Albeit the Seminar on “The Purloined Letter” is one of the clearest of the writings of Lacan, in a 
special part of the text a dense logical-mathematical formalism makes the rationale difficult to 
understand for the majority of the readers. In addition, some not explicitly assumed hypothesis 
lead the reader to consider as general some conclusions that are not absolute at all. This paper 
proposes a detailed analysis of these specific parts of the text, bringing light, not only over the 
subsumed hypothesis, but also over Lacan’s theory properly.  Some results from the Theory of 
Complexity, specially the self-organization phenomena, are used to update Lacan ideas about the 
genesis of the symbolic structure of the unconscious.  
 
KEYWORDS: Repetition. Memory. Symbolic. Self-Organization. Complexity Theory. 
 
 

 
STRUCTURE, MÉMOIRE ET L´ÉMERGENCE DE LA LOI EN LISANT LE 

SÉMINAIRE SUR “LA LETTRE VOLÉE” 
 
RÉSUMÉ: 
Bien que le Séminaire sur “La lettre volée” est un des textes les plus clairs dans l´oeuvre de 
Lacan, une partie importante et  dense du livre est dédiée à la logique mathématique, a été 
présenté synthétiquement, rendre difficile de se comprendre par la majorité des lecteurs. 
Également, certaines hypothèses n’ont pu être vérifiées étant donné les restrictions. Le présent 
article se propose d´analyser l´informel et l´obscure contenu du texte et révéler les hypothèses 
prises par Lacan, et également, nous en examinon les consequences sur la théorie 
psychanalytique. Ensuite, quelques résultats sur des processus de la théorie de l’auto-
organisation, selon la theorie de la complexité, dans l´objectif d´actualiser les idées de Lacan sur 
le registre symbolique, comme structure. 
 
MOTS CLÉS: Repétition. Mémoire. Symbolique. Auto-organisation. Théorie de la Complexité. 
 
 

 
ESTRUCTURA, MEMORIA Y LA EMERGENCIA DE LA LEI 

 EN EL SEMINARIO SOBRE "LA CARTA ROBADA" 
 
RESUMEN: 
A pesar del Seminario sobre "La carta robada" ser uno de los trabajos más claros de Lacan, en 
una parte importante y densa del texto es introducido de modo sintético un formalismo lógico-
matemático que dificulta la lectura a la mayoría de los lectores. A esto se agrega que en este 
tramo del texto, Lacan asume implicitamente hipótesis que inducen al lector a considerar como 
absolutos resultados que, infelizmente, tienen restricciones referidas a su generalidad. Este 
artículo tiene como propósito analizar detenidamente estos tramos obscuros e informales del 
texto y poner en evidencia, no solamente las hipótesis asumidas por Lacan, sino también las 
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consecuencias de éstas para su propia teoría. Se incluye también una discusión sobre los procesos 
de auto-organización, de acuerdo con la moderna Teoría de los Sistemas Complejos, para 
actualizar las ideas de Lacan sobre la formación  de la estructura del registro simbólico. 

 
PALABRAS LLAVE: Repetición. Memoria. Registro Simbólico. Teoría de los Sistemas 
Complejos. Auto-organización. 
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 Claudio Daniel 
 

ESTUDOS DE ANTI-REALIDADE 
Para Luís Serguilha, 2008 

 
 

PRISMA I 
 
toda palavra / é um labirinto / (recrocita / corvo lunar), / (sub-reptício réptil / foge / 
entre folhas). / cristal negro, / búfalo negro,/ palavra enegrecida / em sons guturais, / 
espectros / de si mesmos. / flor de abril / acende música, / amarelo, / amarelo, / até 
lavoura / de fetos. / há uma anã / estrangulada / na rua aurora; /há um relógio de pon-
to / que só anda / para trás; / a dentadura / de clotilde; / o gosto amargo / do café. / tu-
do é / um cinema / mental, /pilhas de ossos- / palavras, /extintas praias, / labirinto / de 
cores / alteradas. / poema: / forma de ver / o escuro / que há no mundo / e em mim. / 
palavras caem / (fuligem),/ restos de canção: / ou abrir a porta: / entre seios / e rudi-
mentos / de agrimensura, / entre o mistério / e um agudo / senso de beleza, / vago per-
fume / de papoulas, / até dessangrar / as pétalas / do canto. / nenhuma porta / (deslin-
de) / desatino;/ nenhuma / ou essa / que se fecha. / ou aquela, / qual,/  ou esta porta,/ 
este caminho,/ não há caminho./ restilo / de alvura / ou lanugem, / lúnula:/ peixes, / 
entre unhas. 
 
 

PRISMA II 
 
olho-de-corvo; / um, crocita; / dois, arranha; / três, escurece; / quatro, engasga, / tro-
pismo / de piçarras. / cristal negro, / búfalo negro, / palavra enegrecida / em urros / de 
lacraias. / sons vegetais, / sons minerais, / sons fecais, / dissociados / de sentido. / re-
crocita / réptil/ em folha / lunar, / sub-reptício / acende / música / até lavoura / de res-
tos: / há um relógio / estrangulado / e uma anã  / fazendo ponto / numa esquina / da 
rua aurora. /tudo é um jogo / de ossos / como saltar / à corda, / piscar / os olhos, / re-
moer / a canção. / tudo é cinema / mental. / entre seios / e rudimentos / de mariposas, 
/entre o mistério / e um agudo / senso / de extinção, / dessangrar / a beleza / (fuligem) 
/ até um vago / perfume / de papoulas; / ou abrir a porta: /  não há caminho, /nenhum 
/ ou este / que se fecha, / tudo é labirinto, / (deslinde) / desatino. /alvura, / lunário / de 
lúnulas: / unhas, / entre peixes. 
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PRISMA III 

 
até / dessangrar / peixes, / entre unhas. / pilhas / de palavras / rotas, / restos / de can-
ção: / flor / de abril / em amarelo, / para ver / o enigma / no mundo / e em mim. / re-
crocita / labirinto / lunar, / corvo / de fetos / alterados. / há o gosto / amargo / do reló-
gio, / uma anã / que só anda / para trás / e clotilde / estrangulada / num café / da rua 
aurora. / tudo é mental, / mariposas / ou seios, / pétalas / ou música, /rudimentos / de 
mistério / e mistério. / todo labirinto / é uma palavra / do deslinde / ao desatino /(sub-
reptício réptil / foge / entre lúnulas). / cristal negro, / praia negra,/ papoula enegrecida 
/ em sons larvais / até lavoura / de fétidos./  havia uma pedra, / havia uma rosa, / ha-
via um abismo. /tudo / é cinema / mental, / praias / e palavras, / pilhas de ossos / po-
dres. / alguma porta / ou nenhuma, / esta / ou aquela, / esse caminho, / qual caminho? 
/ entre um senso / agudo / de extinção / e rudimentos / de lanugem, / entre o restilo / e 
o séqüito /de lêmures, /todo enigma / é incapaz /de abolir / o silêncio.  
 
 

PRISMA IV 
 
cristal negro, / réptil negro, / sub-reptícia / anã negra / (amarga) / entre folhas./ flor de 
abril / recrocita / olho- / de-búfalo:/  unhas traçam / a agrimensura / do escuro, / acen-
dem lúnulas / de lacraias / até tropismo / de fetos / (para ver) (a beleza) / (que há no 
mundo) / (e em mim). / nenhuma porta / ou esta / que se abre, / esta / que se fecha, / 
este caminho, / nenhum caminho / (tudo) / (é labirinto). / entre piçarras / e rudimentos 
/ de papoulas, / entre seios / e um agudo / senso / de alvura, / lavoura / de auroras / al-
teradas. / (pedra) / (é um jogo) / (como saltar) / (abismos), / (piscar) / (os ossos,) / 
(remoer) / (a rosa,) / (cinema) / (mental) / (ou séquito) / (de desatinos). / um, dissocia 
/ mariposa; / dois, coagula / lunário; / três, escurecem / larvais, / restilo / de cores / 
abolidas. / tudo é mistério, / deslinde / de lanugens / até dessangrar / palavras- / pei-
xes. 
 
 

PRISMA V 
 
lêmures / lavoram / lúnulas, / recrocita / labirinto / (abismo) / (de espectros). / esta 
porta / que se abre, / prosa / de corvos, / esta porta / que se fecha, / rosa / de répteis, / 
não há caminho, / tudo é caminho; / flor de abril / escurece / relógios / até dessangrar 
/ a anã / em tropismo / de lacraias. / tudo / é um jogo / amargo / como saltar / os os-
sos, / piscar / palavras, / traçar / na pedra / sub-reptício / urro / (para ver) / (o misté-
rio) / (que há no mundo) / (e em mim). / entre fetos / e rudimentos / de búfalo, / entre 
cristais / e um agudo senso / de coágulo, / abolir / o peixe / numa agrimensura / de e-
nigmas. / cristal negro, / seio negro, / lua negra, / restilo / de piçarras: / tudo / o que 
escrevo / tudo / o que escavo / tudo / o que escuto / tudo / o que escarro / tudo o que 
esqueço / me deslinda, / desatina, / desafina, / desarvora, / desenflora, / entre amare-
los /e lanugens, / entre larvais / e mentais, / entre o que / pensa / e o que / sente, / en-
tre o que / mente / e o que / muda, / entre o que / canta / e o que / encanta, / entre / 
mundo / e nada. 
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Eduardo Jorge 

 
extraído de um vegetal cifrado 
pequeno jardim sobre mármore 
lumén — antes de escorrer seccionada 
clorofila luminária 
(ao som do entalhe: pedra-ume afia de polir 
o corte — do músculo al dente—em faísca, 
de arrepio ósseo) 
do orifício seco e cortante em casca — 
folhas secas suspensas 
o sabor antecedia o doce, o salgado: 
atrição sem faísca, não sem a 
origem do vermelho sôfrego, verde. 
qual das duas mais afiada, devorava: 
corte sequer existiu: a língua vegetal 
o gume sonolento — silêncio incisivo 
o músculo brilhava em ilusão de sabor: 
e crescia transparente na sala 
de outro endereço. 
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cobre, 29. 
 
1. olheira: duas cavas em tranqüilidade, jeito elétrico em movimentar-se. 
cada gesto porta pontos de luz, iluminações repentinas. empolgação: 
falar, gesticular — gesto incompleto. pequeno lamento em risos. o riso, 
fortaleza aberta; seu calcanhar: a boca. as espumas nos copos à toa, 
agregando insônias ulcerosas esquecidas nos fios de número atômico 
29. 
 
2. cruzar avenidas: não pensar: prosseguir de passagem inconsciente 
pelo sono dos trabalhadores. o atrito move: práticas de tiro ao alvo — 
mira nervosa: derrubar de um tiro a segurança e o conforto sobre o altar: 
o tiro equivalia ao corpo perfurado tingindo a sala branca de vermelho 
seco, baço — o carro cruzava as avenidas de buzina tímida, motor com 
arrancos de pulsões — sobre a mesa, copos. à toa, a busca era. 
 
3. a crença parafísica encontrava-se em alguma curvatura (espaço 
esquina com o tempo, travessa Haroldo de Campos) em outra matéria 
ou um lugar invisível. em timidez simulava silêncio da escuta. palavra 
semelhante a hieróglifo: a conversa era um ato instantâneo de tradução. 
a forja era aquela mesa e cada palavra-vergalhão, um jeito sutil de 
procurar o retorno aos fios condutores, cabelos. 
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oscuras semblanzas blancas 
mandala aberta: 
serpentes enleadas, 
um corpo circular: 
cabeças sobressalentes, 
extensão e forma pegadiça: 
[ única encaracolada — 
quatro esquivanças de 
encontros próximos: 
corais ] 
sensação espiral 
amparada e encerrada 
no aro — 
esforço sorrateiro 
concentrado, a sutileza 
ctônica: princípios 
gêmeos secretos: 
suma, sutra: 
iluminura fria 
em travessia milenar — 
o preto, o branco: 
as escamas afiadas: 
armadura riscando 
a terra: intimidade. 
 
(a partir de thereza salazar) 
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Ana Maria Ramiro 
 

PANDAIA 
                               
                                                          Paroles les plus dures 
                                                           prendre les bêtes à témoin 

Paul Éluard 
O horror  
jaz no prato, 
 
no interior do corpo  
bivalve, uma jóia negra,  
improvável, 
extrapola os limites orgânicos,  
rompe as próprias fronteiras 
 
cheira a sexo e exílio, 
esse pasto informe 
 
as vísceras salobras 
e a necessidade de provar 
a gênese 
 
assim como Ama-Sam, mulher-peixe 
 
vencer a resistência da água e buscar  
um nome nas profundezas 
do aquário, 
 
um nome que estimule secreções 
nacaradas e materialize líteras 
calcificações, produto da dor 
 
cultivar a palavra. 
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OFÉLIA RELOADED 
 
 
Senhora 
dona de mim, 
não reparta 
o cristal escarlate 
 
iguanas se formam 
em meus bolsos, 
 
lodo no copo, 
flor esgarçada 
no sexo, 
 
retira a jóia 
torpe, 
subverte 
o vate 
 
vela, 
lâmpadas cáusticas 
vertem fogos 
fátuos, 
 
descasca-lhe o frio 
dorso, 
incrusta um nome 
às avessas 
 
verbo, 
seda luxuriante 
que dilacera 
 
o corpo inerte, 
mortalha silente, 
 
olhar os próprios olhos, 
enquanto tomba 
a cabeça 
e desaprender a dor 
num instante, 
 
essa voluptuária 
serpente 
de jaspe 
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LINHAS DE FUGA 
 
 
A memória,  
 
decantá-la,  
a lembrança amputada, a escara  
que ainda dói,  
 
um mergulho 
  
sistemático no fundo do aquário  
em busca da escama, no hiato  
da pedra, o salto 
atávico,  
 
gesto elaborado, 
reconhecer-se na fome  
do tigre, 
 
sentir seus músculos,  
o hálito, 
 
ler o segredo 
estampado 
 
no rajado da pele. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       Breviário da poesia neobarroca na América Latina II 
 

Psicanálise & Barroco em revista. v.6, n.2: 108-136, dez. 2008 117 

Josely Viana Baptista 
 

arauto 
 

Para Haroldo de Campos, in memoriam 
o 

verbo 
seja 

alento 
 

ao 
estridor 

doe 
a 

ode 
o 

silêncio 
 

o 
nome 

ao 
desespero 

dome 
o 

medo 
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Antônio de Gouveia, clérigo em Pernambuco 
 

(circa 1570) 
 

padre do ouro, nigromante, 
versado em magia e minas, 
veio ao Brasil em degredo, 
celebrou missas estranhas , 
matou índios prisioneiros, 

roubou cunhãs dos amantes 
 

tentando se defender 
da fama de suas façanhas, 

rascunhou de próprio punho, 
debochado, um testemunho 

dos hábitos absurdos 
deste outro lado do mundo 

 
mergulhou o bico-de-pena 

num tintório de urucum 
(que pensem que escrevo a sangue  

este documento acre), 
misturando ao suco rubro 
a resina de um bom cedro 
(não falte ao escriba lacre, 
para seu vômito acerbo) 

 
preparou um chá com o funcho 

que carregava no bolso 
e fez um feroz discurso 

contra os feitiços dos bruxos 
 

(ó ave de mau agouro, 
leva esse teu vôo esconso 

para qualquer outro pouso) 
 

com pensamentos infusos, 
esgueirou-se até o arbusto, 

e acocorado na relva, 
lançou o hábito às ervas  

 
depois espantou um besouro 
de suas sandália de couro, 
limpando (sirva de adubo) 

a bosta com um sabugo 
– acúleos de ora-pro-nóbis, 
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nobre oiro dos conversos! –, 
e, sem perdão do perjúrio, 

rubricou no papel sujo: 
 

De uma aldeia em Pernambuco, 
Neste outubro controverso. 

Deste em Christo filho indigno,  
padre Antônio de Gouveia 
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sue 

o secor do poço 

soe 

o oco do cepo 

brote 

o bulbo do fruto 

vente 

o pólen poento 

(ventre) 
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Wilson Bueno 
 

8 

  

Quem sabe el sudor, o ímpio, o érebro 
 Chama e pano, nus os ambos, 
 Arde o fevereiro em síncope e pêlo. 
 Chicotear de crinas sobre lassos lençóis. 
 Cavalga a tarde o sangue exausto 
 Ao zinco em uivo dos verões. 
 Arfante o corpo inda apregoa 
 Do corpo em frente o quanto, o quando, 
 Este que de chuva venta e agôa 
 A sombra, a já lenta aragem 
 Do que foi trama, olvido, orgasmo. 
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30 
 

Amor chegou tarde da noite 
Néons colores sobre a cabeça 
Lírios na boca, de fora o sexo 
Numa inocência de folhas. 
E foi-se a dançar na rua 
Amor de banjo e melancolia. 
Um Anjo talvez Amor. 
Pagão, prostituto, à toa, 
Que Amor pode ser tudo 
Menos Desamor seu íntimo oposto. 
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25 
 

Zôo de vespa em unhas 
Enxameias, de ciúme, enxameias 
Os ladridos, sus ladridos de menina. 
Do Amor catar os trapos 
Rôtos, súcios, uns que coloridos 
Do sangue que abril verteu-me 
Em vossa branca boca, Amor 
De princesa, o susto, o casto pânico 
Em ver que Amor também fenece 
De bruço, aos remendos, aos soluços: 
Marcel Proust... Marcel Proust... Marcel Proust… 
 
 
 
 
Poemas do livro ainda inédito 35. Poemas de Amor 
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Élson Fróes 
 

PÉROLA, LUZ, ILUMINADA 
                                                                                                                              a Lucia Boni 

 
nenhuma mais que o ouro 

  dourada ou que ao sol 
ensolarada em si reluz 

  clara mais que a lua que 
resplende enluarada ou 
  que a alva madrugada 

em sua prata acenda 
  prateada argentea que 

em teu lume espelhe 
  iluminada e as 
douradas ondas 

  como se onduladas águas 
de teus cabelos louros 

  se faz o ouro em volutas 
que se revolve ao vento 

  ouro revolto em movimento 
e no coração como concha 
  traz uma pequena pérola 
incrustada luz que refulge 
  no fundo da escuridão 
pérola, luz, iluminada 

 
 

AA (A. ÁVILLA) 
 

Das trincas do palácio das 
  dores de cabeça dos 

furos no teto das 
  fermentosas ceias das 
vidraças quebradas das 
  rachas das tintas dos 

rancores encobertos das 
  rangentes dobradiças dos 

apetites carnívoros dos 
  assoalhos carcomidos dos 

cupins o reino dos 
  príncipes do pau ôco 
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O OURO DO RISO CONTRA A NOITE 
                                                                                                                                         a Néstor Perlongher 
  

Se te corta o ouro do riso contra a noite 
o agonizante membro exibe a distração que  
daí envolta um espelho dos raios os dedos  

torceu com um frágil arco a  paisagem  
engloba lábios brandidos ao redor  

atravessada não mais nem sequer à invasão  
dos olhos depois da quente chuva primeiro  

refracta de branco estanque deixando  
dentro de seu tremular que pensa o impulso  
de espuma congelada senão sustida ou sem  
pousar-se no campo da memória aterrissa se  

te sobe eletrizado instante ao levitar e  
sair o motor de sucessivos agoras um mar  
que as realidades ou a luz desperta com  
seu giro transpasso a voar no cenário se  

reação nem tanto à velocidade da visão a  
língua no zênite de pernas às vezes onde  
segue até por via de multiplicar ao brilho  
de estrelas o ouro do riso contra a noite 

 
 

LÂMINAS 
 

Lâminas afiadas se encharcam tremore 
s e contorcidas de engates a procura 

do dorso nú em único zap zunindo lum 
inoso no ar semicírculos de sede lâm 
inas flexíveis de expelir palavras e 
sgares de dias de noites recortes re 

torcidos no entrechoque se figuras m 
esclam no toque dos fios o tinir est 

ridentes indomável dos metais silaba 
dos nos lábios com fogos lâminas que 

se lambem e lentamente impelem o esp 
asmo reflexo flâmulas flamando ao ve 

nto silvando curvas  abrindo frestas 
para um mover de olhos florindo mult 
iplo lâminas de dentro das pausas da 

fome dos desejos comem floreios esto 
cadas deslizando úmidas e enlaça con 
tra-ataca trêmolas  de dobras dobram 
sons se tocam e fogem línguas de fog 
o comem o corte desta palavra escand 
indo ar em luz onde o eco se refrata 
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LABAREDA 
 

Labareda náusea feixe 
de equivocos a queimar 
danação a brisa abrasa 
este mal que barbariza 

uma festa de ardor 
farpas cravadas dentro 
peixe esquivo em nada 
esta dor que me arpoa 

malabarizo nas entranhas 
 
 

DÉDALO 
  

A quem dédalo dedico de prosa 
este mínimo do roçar coçar 

coisas apontadas no cinco de 
móveis e longas roliças 
flexíveis de abrir fechar 

dedico a poesia que aponta 
a grosso modo deda seta 
tateando tenta adentrar 
querendo aportar na luz 
da invenção que falha 

porém a memória cintila 
fagulha para musas 

donde museu a invenção 
já se disse digo eu 

e o dito prolifera-se do circo 
dos sentidos assenta-se 

nas pontas relances de encetar 
reprises de principiar 

a quem dedico este dédalo 
tátil de serpentear quentes 

no artifício das fendas 
em redobras de códigos 

e suores e átimos enquanto 
nos curvos meandros 
do lábil todo ofertas 
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Adriana Zapparoli 
 

I 
 
um dos caminhos era aquele: aquático. respirava distante e 
diante da sua pelagem espessa, brilhante e uniformemente 
castanha, com exceção da região do ventre. dEle o corpo, 
a cabeça e os olhos pequenos, movia-se leme a longa 
cauda, afilada na ponta, quase espada. indecisa a presença 
dEla. enquanto mergulhava submersa em seu interior, o 
impulso das patas. dEle sentia o movimento sinuoso do 
corpo. continha. aquela uma lontrafagia poética de peixeanfíbio, 
reptílica ave em ética lírica. seus sistemas de 
galerias, suas entradas de zonas rochosas, suas entranhas, 
umas subaquáticas e outras ao nível do solo. 
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II 
 
a sua intimidade com o javali era 
enganosa. a intocabilidade do rosto envolto por pêlos 
brancos 
e negros. a parada. as patas fleumáticas em suas 
mãos. a distância celomática. a delicadeza a retirar. os 
ossos. o afastar dos afagos. o ócio. temia-lhe o peso 
mascavo. 
a marquise. 
temia-se em sua indocilidade carnívora de víbora. o difuso 
desejo. aninhá-lo no calor das entranhas. suas entranhas de 
óbito verdadeiro. 
 
 
 
Poemas do livro ainda inédito O Leão de Neméia. 
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veias e teias: são  dromedários na parede da mente.  construídos com a morte, em processo, 
em fagocitose. a corcova repleta de arrotos energéticos, são distúrbios,  retirados a vacutai-
ner das margens, do ponto-cego, do hipotálamo e cerebelo... do ódio que te arremessa para 
o lado, por onde (des)construo seu lodo... por esse todo, são as lesmas envolvidas em um 
pedaço de porrete... e mato, dentro de um tempo, para perdê-lo nesse hiato de ataxia, en-
quanto, recomponho o seu quadro, com outra anatomia. 
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Horácio Costa 
 

Rumo a Aqüiléia 
 
     Come from the holy fire 
     And be the singing masters of my soul. 
           Yeats, Sailing to Byzantium 
 

  A José Saramago 
O dia está mesmo encoberto. 
Entre ruídos de telefones 
celulares, eis-me enfim 
a caminho de Aqüiléia. 
 
Veneza não mais interessa 
e por sucumbir não termina. 
Sobre canais, pontes, museus, 
os habitantes, seus manteaux. 
 
Os palácios iluminados 
e os restaurantes lotados. 
Constróem um novo Bucintoro 
para a sanha dos turistas. 
 
Por isso, rumo a Aqüiléia. 
Lá não sou amigo do rei 
mas é ao velho Diocleciano 
a quem hoje visitarei. 
 
Sua viúva, sua filha,  
de princesas passaram a 
mendigas. Sobre a História,  
que dirá o fantasma cesáreo? 
 
Que seja em latim, tanto faz. 
De sua congelada Panônia  
o vulto do Imperador 
algo útil me sussurrará. 
 
Não penso em brocados, nem quero 
púrpuras. Nos filmes estão 
as tiaras de ametistas. Dôo 
aos poetas fáceis, efeitos. 
 
Mas vim de tão longe, sou um 
brasileiro. Posso ao tetrarca  
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exigir o real, o que é vero, 
a substância, e ponto final. 
 
Que não revele, que só confirme, 
é suficiente. Que é da História? 
E, dois mil anos depois, que gosto 
lhe guarda o seu tanto poder? 
 
Vilipendiadas, pelo Império 
vagaram as suas princesas. 
Uma vez destilada a ira, 
Diocleciano, hoje, sabe. 
 
Ou deve saber. Que me traga 
a sua conclusão ou se cale.  
A ele já não voltarei: 
a Aqüiléia se vai uma vez.  
 
Que não esmiúce os fardos  
da glória e da santidade;  
poupe-me quem com olhar 
galvanizava os legionários. 
 
Que confesse ao visitante 
a sua moral milenar.  
Divo! conjuro-te a afirmar  
que há um sentido, um destino. 
 
Eis-me então frente a Aqüiléia.  
Já sei o que há por encontrar: 
mosaicos, restos arqueológicos. 
Patriarcas, gestas de hunos. 
 
E que escapa a voz que mingüa? 
Suores. Pactos. Traições. 
Ah, que não lamente a desdita 
das pobres princesas reais. 
 
Mas se o eco vier de Ausônio, 
quem descreveu Aqüiléia 
à sombra dos últimos Césares, 
celebrarei entre as ruínas. 
 
Se for de Ausônio a voz, 
que atento eu permaneça. 
Que ele me conte o que queira: 
não sei o que o poeta dirá. 
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Aqüiléia, 5 XII 98 
 
 
SATORI 
 
Eu já fiz o suficiente de xixi 
Neste canto do jardim. Já 
Deixei a minha marca 
Para aparelho olfativo nenhum 
Ignorar. Aprendi a escrever 
Com tinta colorida, visitei 
“N” fundos de raridades, 
Acompanhei besouros em seus vôos 
Erráticos, e saí com a minha 
fill on the blanks como que teleguiada,  
certeira, anjos de Caravaggio, 
moscas de Lispector. E te sugestionei 
Com o meu perfume. Quando vc procurou 
No Duty-Free, não havia igual. 
A morte fora anunciada erradamente, 
O corpo não tinha morrido 
De morte morta mas matada. 
Pressentira-o e to dissera. 
Espalhaste em seguida sobre as cinzas 
O teu olhar de cinzeiro. 
Vc hoje começa a me dar razão 
E o teu braço dói porque 
Irei torcê-lo para colocar-te 
Em direção àquele ângulo no qual 
Divisa-se a árvore nim, os inúmeros 
Ninhos que nela se abrigam,  
E o esvoaçar das plumagens 
Que se abrem no céu 
Como rendilhados do Majal. 
Não temas, não tocarei o teu pescoço, 
Não guardarei rancor se te queixares 
Já que o favor que te faço dói. 
E sequer se me abandonares: 
Cheguei até aqui para converter-te 
Em partícipe do satori, mesmo em tua 
Ausência, ou indiferença, ou lenta 
Abdicação. E assim, o momento 
Não será mais meu, e através de mim 
Tu e eu seremos dele.  
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Pinhalzinho, 8.II.04 
 

 
Poemas do livro Ciclópico Olho, terminado em 2004 mas ainda inédito. 
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