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Brasil. Propõe-se a ser o    lugar de 

gravações e    traços, marcas e 

vestígios    que se escrevem 

por    aqueles que - cada com    seu stylo, 

suas tintas e    suas cores - 

estão    decididos a sulcarem o    campo 

lacaniano. Sempre    terreno de aragem, 

de cortes, ocos, sulcos 

e    plantios. Aqui recebemos 

curtos textos, 

cortes    cirúrgicos,  curtidas estilosas, 

além de  vídeos,    imagens, 

músicas,  áudios,    imagens-textos, 

e  outras    produções que    transmitam 

aquilo que do    inconsciente e do gozo 

se    deposita para cada um    como 

sublimação ou  sinthoma. 
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 Chamas!  
  
Francina Evaristo de Sousa* 
 
"Sacrifícios humanos sangravam, 
Gritos de horror iriam fender a noite, 
E onde as chamas se estreitam na direção do mar 
Um canal iria saudar a luz." 
 
Fausto, de Goethe. 
 
 
O Brasil queima, e não é de hoje. Tal qual prenúncio de tempos porvir, ontem o Museu 
Nacional do Brasil, localizado na Quinta da Boa Vista - Rio de Janeiro, ardeu em 
chamas, precisamente no dia dois de setembro de 2018. Mais de 20 milhões de peças 
e documentos, mais de 90 pesquisas científicas em andamento, destruídos pelo 
fogo. Perda incalculável, para o Brasil e para a humanidade. Esta ferida permanece 
aberta, sintoma de um Brasil que, desde seu nascimento oficial em 1500, é palco de 
conflitos. Aliás, o Brasil nasce do descobrimento ou da invasão? 
  
O desprezo pela História, tão em voga no presente, cobra seu preço. O psicanalista 
sabe muito bem, aquilo que pela consciência foi rechaçado e não pode ser recordado, 
retorna nas formações do inconsciente. E se repete. Isto vale para a história mal 
elaborada do Brasil, que sofre na carne o retorno de um passado de colonização, 
escravização e concentração de riquezas e poder. Uma expressão disto na atualidade, 
para ficar apenas em um exemplo: uma reforma trabalhista que, espelhada na onda 
global do neoliberalismo, assume características afinadas com marcas infantis que 
persistem em tramar o destino de um povo, há um chicote que insiste frenético! 
  
Se ontem era o Museu em chamas, hoje a Floresta Amazônica, a maior floresta tropical 
do planeta Terra (que é redondo), aquela que abriga o maior bioma existente, hoje a 
Amazônia queima. Amazônia que é imagem e um dos nomes do Brasil aos olhos do 
mundo. 
  
A imagem, em sua consistência imaginária, é corpo, mas o corpo é também tecido 
significante que se inscreve no campo do Outro. Portanto está para além da res extensa, 
da carne biológica, é corpo simbólico. A Amazônia é também corpo, corpo que agoniza 
e com o qual o Brasil que hoje somos goza. “Um corpo, isso se goza” (LACAN, 1985, 
p.35). O real queima nossa cara! 
  
Qual é o dizer que pulsiona o discurso social que forja o Brasil e que nos coloca hoje, 
junto de outras formações sintomáticas, em meio às chamas? E isto, quer queira o 
sujeito/assujeitado do laço social saber ou não (a ignorância é uma das paixões do 
humano, mas não o exime de sua responsabilidade por seu destino). 
  
O dia 10 de agosto de 2019 entrará para a história do Brasil como “dia do fogo”.  A 
notícia é de que pelo menos setenta pessoas, das cidades paraenses de Altamira e 
Novo Progresso, combinaram através de grupos de whattsapp, de desmatar uma área 
ao redor da Rodovia BR-163. Ação orquestrada em consonância com o discurso de 
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quem hoje governa o país. Os dados, de domínio público, são alarmantes.  Sem 
fronteiras morais, aumenta-se a fronteira agrícola. 
    
As consequências podem ser catastróficas não apenas para o Brasil e os países que 
abrigam a floresta, mas para todo o mundo. Um Museu e uma floresta em chamas são 
sintomas de um Brasil que sangra. “Pai, não vês que estou queimando? ” 
  
  
Dourados – MS, 01 de setembro de 2019. 
 
  
  
Referência:  
LACAN, J. O seminário, livro 20: mais, ainda. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985.    
  
 Nesta edição, em “Espelho, espelho meu...”, Claudia Leone, discorre sobre a busca do 
corpo perfeito como solução imaginária para o mal-estar, e revela o mais-além desta 
busca, que se mostra nos excessos, comandados pelo imperativo “goze a qualquer 
custo”! 
  
Elisabeth da Rocha Miranda percorre a biografia de Josephine King, artista plástica 
britânica, e nos oferece uma lição sobre a melancolia, que implica o “padecer da dor de 
existir em estado puro”, pois fora do simbólico. E nos mostra um pouco do que está para 
além da melancólica suicida que é Josephine; 
  
Heloísa Ramirez nos apresenta a história de Maria, uma entre outras. Com o conto 
“Refluxo” a autora dá notícias de um corpo que, golpeado por um significante, é invadido 
pela emergência de um fantasma, eco de um tempo ruim que se 
realiza presentificado na carne;  
  
Enquanto isso, Marisa de Costa escreve sobre o amor. Se, como canta o Rappa, “paz 
sem voz não é paz, é medo”, Marisa ensina com Freud e Lacan, Nando Reis e Gal Costa 
que “Paz sem amor é morte”, ainda que o amor tire a paz dos amantes; 
  
Vanisa Santos, com “RAP, Ritmo & Poesia de Mão-Mãe”, escreve sobre jovens poetas, 
tais como XXX Tentaction, Emicida e tantos outros anônimos, que, com seu corpo e uso 
da palavra encontram formas de denunciar o mal-estar na civilização; 
Andréa Brunetto, acompanhada por Rilke e Lacan, caminha sobre o terreno de Eros e 
vai de Orfeu ao objeto a, objeto perdido em outra parte, “como o que está por trás do 
muro-amor.”, no texto “Orfeu e a verdade do amor”. 
  
  
Na galeria de arte contamos com a mineira Niura Bellavinha, pintora. Frequentou o curso 
livre de artes da Escola Guignard a partir dos 13 anos de idade, aos 15 anos anos 
ingressa no curso de graduação da mesma Escola Guignard, onde se gradua e 
especializa em pintura e litografia.  Recebe o grande prêmio do Salão Nacional de Artes 
IBAC/MAP/FUNARTE em 1990. E começa a expor suas obras no início da década de 
1990. 
  
A construção sensível e a cor como elemento constitutivo da pintura é o cerne de seu 
trabalho. Realiza suas telas sobrepondo pinceladas largas verticais e horizontais para 
depois aplicar jatos de água e ar comprimido de alta pressão sobre a massa de tinta, 
criando assim alguns espaços translúcidos ou revelando o branco da tela. Suas 
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produções não se restringem à tela: é cineasta, diretora de arte, figurinista, cenógrafa, 
gravadora, professora de artes, escultora e também concebe intervenções urbanas. “E 
tudo isto é pintura”, ainda que expandida, como a artista define. Realizou, em 2014, o 
filme NháNhá, média metragem que, nas palavras da artista, é um “poema-trágico”, obra 
que remete aos impactos da mineração em Minas Gerais. No livro “Niura Bellavinha”, 
com texto do crítico e curador de arte Paulo Herkenhoff, da editora Cobogó, tem-se um 
amplo panorama da produção desta artista. 
 
  Boa leitura!  
 
 
*Psicanalista, membro da IF-EPFCL e da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo 
Lacaniano, Fórum Mato Grosso do Sul. 
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Orfeu e a verdade do 
amor 
 
 

Andréa Brunetto 
 
Orfeu, poeta, músico e cantor célebre, herói grego tão antigo que 
participou da expedição dos Argonautas, encantava a todos com 
o som de sua cítara e a suavidade de sua voz. Até os homens mais coléricos sentiam-se 
tomados de ternura ao escutar seu canto. As árvores inclinavam suas copas para ouvi-lo. 
Rainer Maria Rilke, em seu “Os Sonetos a Orfeu”, escreve: “Cantar, como o ensinas, não é 
tormento,\nem desejo de uma conquista final.\ Cantar é ser”. Orfeu é a harmonia, com sua 
lira e sua cítara, e com sua voz, coloca alívio nas aflições, torna o mundo menos discorde. 
Em outro poema, Rilke  escreve: “Só quem ousou tocar a lira\ mesmo na escuridão \sente o 
quanto inspira\ infinda devoção.” [1] 
 
Orfeu apaixonou-se perdidamente pela ninfa Eurídice. Considerava-a como a metade de 
sua alma. Casou-se com ela, porém não tiveram muito tempo juntos. Eurídice, ao fugir de 
um homem que tentara estuprá-la, foi picada por uma serpente e morreu. Orfeu não aceitou 
a morte da esposa e decidiu descer ao Hades - o mundo subterrâneo, o Inferno - e resgatá-
la, trazê-la de volta ao mundo dos vivos. E o fez. Atravessou o Estige, o rio infernal, pagou 
o barqueiro Caronte com uma moeda para atravessá-lo e negociou com os deuses. 
Convenceu-os. Consentiram em devolver-lhe a mulher só com uma condição: que a 
conduzisse para cima, para o mundo dos vivos, sem olhar para trás. Só poderia olhar para 
ela ao chegar dentre os vivos. Não esperou, estava quase lá, mas olhou para trás, 
procurando com o olhar, a esposa, sua metade de alma. E, como resultado de sua 
desobediência, ela desfez-se, esfarelou-se e ele a perdeu para sempre. Eurídice duas vezes 
perdida. Vocês já pensaram o porquê os deuses lhe devolveram a esposa? Não precisavam, 
mas mesmo assim o fizeram. Por que? Por esse desejo tão decidido de um homem de que 
sua mulher é aquela e mais nenhuma outra no mundo? Teria sido premiado pela sua 
fidelidade ao amor? Mas então por que essa condição de não olhar para trás? Logo a ele, 
Orfeu! Os deuses sabiam que iria fracassar, por isso lhe deram essa prova?  
 
Perdendo Eurídice, a harmonia se partiu. Harmonia, em grego, é precisamente junção de 
partes. Orfeu perdeu sua outra parte e ficou inconsolável, passou a repelir todas as mulheres 
da Trácia que o procuravam. Não quis nenhuma, mas inspirou tamanha paixão – 
provavelmente ódio, por desprezá-las – que elas o esquartejaram, jogaram seus restos e a 
cabeça no rio Hebro. “Ao rolar a cabeça rio abaixo, seus lábios chamavam por Eurídice e o 
nome da amada era repetido pelo eco nas duas margens do rio.” [2] 
Junito Brandão, em seu segundo volume da “Mitologia Grega” faz duas interpretações do 
mito que são pertinentes, relato-as aqui, mas não serão desenvolvidas por mim nesse 
trabalho. A primeira é que a sua cabeça arrancada está destacada porque é um símbolo da 
força vital, do pensamento. A cabeça é uma eficácia mágica e, lembra ainda, a sede da 
Psiquê. E a segunda interpretação é que o olhar para trás de Orfeu, que ocasiona a perda 
derradeira de Eurídice, tal como no exemplo de Ulisses, na Odisséia, de Édipo, em Colono, 
ou mesmo no exemplo bíblico da mulher de Lot que olhando para trás, ‘voltou ao passado’ 
e sofreu, com isso, as consequências de sua desobediência a Javé [3], é um retornar ao 
passado, um olhar que é reminiscência, valorização da memória. É um ousar olhar o 
invisível. E por tal foi punido. 
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Essa interpretação de Orfeu como o que olha para trás e contempla seu amor, não o 
esquece em nenhum momento, já trabalhei em outro lugar: “Um homem que mantêm a 
memória do amor”. [4] Tinha afirmado que nesse mito a morte e o apagamento do amor 
eram o mesmo. Orfeu não esquecia a outra metade de sua alma perdida, e a desmemoriada 
era ela. Eurídice, à medida que deslizava cada vez mais fundo no abismo, esquecia de 
Orfeu. “ Ao penetrar o reino do nada, rapidamente se esquece da luz. A escuridão mancha 
seus olhos, seu coração. Quando Hermes fala de Orfeu, essa Eurídice responde, terrível: 
Quem?” [5] 
 
Então, não quero me deter nessa cabeça que rola para o fundo do rio, ainda chamando o 
nome de sua amada, nem no olhar para trás como templo da memória. O que quero é repetir 
a pergunta feita por tantos filósofos, estudiosos dos mitos, poetas e romancistas [6]: por que 
olhou para trás e a perdeu? Vou mudar a pergunta: por que, olhando para trás, transformou-
a em objeto perdido e não pode ser feliz, vivendo com ela? Por que repetiu a perda? 
 
Nas minhas perguntas, de certa forma, já implico a resposta. Mas começarei a respondê-la 
com Rilke e, depois, com Lacan. Sigo o ensino de Lacan em O Seminário 22: Real, Simbólico 
e Imaginário, que estou estudando no momento. “Quando pensa que a agarraste, enfim, é 
mais teu o que te escapa.” [7] É mais de Orfeu a perda do que Eurídice. Essa é uma 
definição perfeita do que é o ser falante para a psicanálise. Por que essa perda, de sua 
metade, de sua harmonia, de sua alma, esta condição de desterrado a repetir o nome de 
sua perda serve para todos e não apenas para Orfeu. É por isso que na primeira aula de 
seu RSI, Lacan afirma: “Se o discurso analítico funciona é porque perdemos alguma coisa 
em outra parte.” [8] Direi, assim: Todos Orfeus. 
 
Orfeu acredita em Eurídice, sua parte, sua alma, seu almor [9]. Uma mulher, na vida de um 
homem, é algo em que ele crê. Ele crê que há uma, às vezes mais de uma, alega Lacan. 
“Acreditar o que quer dizer?....só pode semanticamente, dizer isto: crer em seres que podem 
dizer alguma coisa.” [10] E mais adiante dessa mesma aula, sustenta que acreditar no que 
ela diz chama-se amor. Ainda que acreditar que há apenas uma – Eurídice e ninguém mais 
– seja uma crença falaciosa, esse dom precioso – e também cômico, relembra Lacan – que 
é o amor, se sustenta pelo que há detrás do muro. E equivoca mur (parede) com amour, 
marcando bem o objeto a como o que está por trás do muro-amor. O objeto a, causa do 
desejo, não é um objeto, não é Eurídice, é uma causa que causa sempre. O que sustenta o 
amor, e que causa sempre, é o ser de gozo. 
 
Para encerrar, cito mais uma passagem de RSI. Lacan alega que há um domínio da função 
imaginária que se mantêm, o imaginário é grudento. E o que o pintor quer com o que tece e 
borra em suas telas é domar o olhar – está falando em todas as suas aulas do trançado, 
tecido, escrito, rascunhado, para tentar escrever o que não cessa de não se escrever [11]. 
Domar o indomável olhar foi o que Orfeu não conseguiu, ainda que perdesse Eurídice, o 
indomável objeto a causa e causará sempre. Eurídice mil vezes perdida. Somos todos 
Orfeus. 
  
[1] Rilke, Rainer Maria. Os Sonetos a Orfeu/Elegias de Duíno. Tradução Karlos Rischbieter. 
São Paulo/Rio de Janeiro: Editora Record, 2002, p. 31. 
[2] Brandão, Junito de Souza.  Mitologia Grega. Volume II. Petrópolis: Editora Vozes Ltda, 
1987, p. 143. 
[3] Ibid, p. 146. 
[4] Brunetto. Andréa. Sobre amores e exílios: na fronteira da psicanálise com a literatura. 
São Paulo: Editora, Escuta, 2013, p. 100. 
[5] Rushdie, S. O chão que ela pisa. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 500. 
[6]Dois dos livros mais lindos que já li tomaram o amor de Orfeu por Eurídice como tema. 
Um é Os sonetos a Orfeu, de Rainer Maria Rilke. Para mim, o poeta maior, que faz das 
palavras uma lira de harmonia como a de Orfeu. E o romance de Salman Rushdie, O chão 
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que ela pisa, em que a personagem Ormus Cama, o cantor das harmonias, é um Orfeu 
moderno. 
[7] Rilke, Rainer Maria. Os Sonetos a Orfeu/Elegias de Duíno. Op. cit., p. 111. 
[8] Lacan, J. O Seminário, livro 22: RSI (1974-75). Inédito. Aula de 10 de dezembro de 1974. 
[9] Lacan, J. O Seminário, livro 20: Mais, ainda. Rio de Janeiro: JZEditor, 1982, p. 113. 
[10 ]Lacan, J. O Seminário, livro 22: RSI (1974-75). Inédito. Aula de 21 de janeiro de 1975. 
[11] Ibid., aula de 18 de fevereiro de 1975. 
 
Dados da autora: Psicanalista AME da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo 
Lacaniano, Fórum Mato Grosso do Sul. 
 

 
 
Refluxo 
 
Heloísa Ramirez 
 
 
Era mais uma Maria, cansada, maltratada e suja. 
 
Aos olhos em redor parecia confusa, não dizia coisa com 
coisa. 
 
Maria não se lembrava de como fora parar ali. Em verdade não atinava onde estava. Alguém 
lhe ofereceu a garrafa d’água, outro estendeu a mão para ajudá-la a se erguer. 
 
De repente uma sirene. 
 
Polícia.           
 
Perguntas sem respostas. 
  
- Nome? 
 
- Maria. 
 
- Sobrenome? 
 
- Onde mora? 
 
- Documento? 
 
- O que aconteceu? 
 
Ouviu alguém dizendo que topou com ela caída no parque. 
 
- Tinha alguma coisa ao lado dela? 
 
- Não que eu tenha visto. 
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- Moça, está machucada? 
 
- Aqui, doem minhas costas, os pés, a cabeça. 
 
 A policial percebeu sangue numa mexa de cabelos loiros, bem cuidados, embora, 
desgrenhados. Maria não era qualquer Maria, suas unhas estavam esmaltadas, algumas 
quebradas como se tivessem entrado em luta, mas bem feitas, a pele era macia, tratada. 
 
- Precisamos de um nome e um telefone para avisar a família. 
 
- Família? Sentiu-se pior. 
 
- Os para-médicos a levaram. 
 
Engoliu em seco a saliva que não tinha. Sim, era um hospital. Um tubo plástico se ligava por 
uma agulha à sua veia. A cabeça pesada, boca amarga, precisava de água. Queria ver, mas 
os olhos não podiam olhar porque se queriam fechados.  
 
- Maria sou eu, abra os olhos. 
 
Esforçou-se para descerrar as pálpebras e fixar o rosto à sua frente. 
 
-João? 
 
- Graças a Deus! Não se agite, logo estará melhor. 
 
Fechou os olhos novamente. As imagens surgiram em flash back e se lembrou quanto foi 
difícil entrar em casa naquele dia, estava nauseada. Anoitecia, mas ainda era dia pelo 
horário de verão, estacionou ao lado da árvore da felicidade, recém plantada, e riu pela 
ironia, depois chorou copiosamente. Há poucas horas estava tão feliz como nunca antes. 
Tudo aquilo parecia uma maldição. Esmurrou o peito, arranhou a carne, mordeu-se até não 
aguentar, saiu do carro para respirar, correu para rua, precisava caminhar.   
- Por quê? Meu Deus, por que comigo? 
 
João era o amor de sua vida, estavam juntos desde a faculdade. No último Natal eles juraram 
amor eterno e, ao mesmo tempo decidiram-se por um filho. O consultório de João dera uma 
guinada depois da especialização em implantes dentários, ela, por sua vez, psicóloga, 
chefiava o RH de uma empresa multinacional. Os dois juntos mantinham uma situação 
financeira confortável e a decisão por uma família se impôs. A partir de lá não pensaram em 
outra coisa que não fosse a maternidade, o quartinho do bebê, nomes para meninos e 
meninas, até mesmo a escola fora antecipada. Escolheram a médica que faria o pré-natal 
com muito cuidado, super recomendada por amigos queridos. A consulta, os exames de 
praxe, tudo seguia o curso natural. A surpresa foi o telefonema da Dra. Sônia convocando-
a para uma conversa urgente sobre alguns resultados.  
 
Um pouco apreensiva pelo tom de voz da médica, Maria saiu mais cedo do trabalho, preferiu 
não avisar João. 
Dra. Sônia a recebeu com um ar circunspecto e disse-lhe que não tinha boas notícias. O 
coração de Maria começou a acelerar. 
- Você terá que deixar de lado a idéia da gravidez por algum tempo, o seu exame de sangue 
deu soro positivo para HIV/AIDS. 
Ela gelou, foi um soco direto no estômago, curvou-se de dor. 
 
- Como assim soro positivo? Estou com AIDS? Vou morrer? O que você quer dizer? Eu não 
sinto nada, estou bem. 
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A médica tentou acalmá-la e pediu que refizesse os exames, mas avisou que o laboratório 
era confiável. 
 
A aflição tomou conta de Maria e o choro sufocou-lhe a voz, ela sequer entendia o que 
estava sentindo. 
 
Dra. Sônia explicou que deixar de lado a gravidez não significava que seu sonho de gerar 
um filho acabara. Em primeiro ela faria um tratamento, isso era urgente, em seguida que 
confiasse na medicina, hoje se pode quase tudo. Recomendou-lhe um infectologista e pediu 
para conversar com João o mais breve. 
 
Maria estava completamente aturdida. Saiu furiosa do consultório, pensou que a vida estava 
sendo injusta com ela, rasgou os papéis e as orientações que médica prescreveu e jogou 
tudo numa lixeira de rua, nada mais importava. 
 
Escureceu rapidamente, mas Maria seguia sem rumo. Como se infectara? 
 
Havia dois anos que ela e João tiveram uma briga feia, ele saiu de casa deixando-a com 
seus sentimentos. Tempo ruim. Numa dessas noites solitárias Maria saiu com alguém que 
conheceu num aplicativo de namoro, precisava provar para si mesma que ainda vivia. Foi 
para um motel com um cara que, ao final, mostrou-se insensível e perverso. Nunca mais o 
viu.  
 
João e Maria reataram os laços e ela sentiu-se culpada por tê-lo traído. Recomeçou a análise 
e quando tudo parecia bem eis que o fantasma volta para assombrá-la cobrando o preço da 
morte súbita de um sonho, um pecado concebido que jamais será redimido. O pior é que 
sequer lembrava o rosto daquele que a marcou para sempre. Estava com ódio de sua 
carência que em nome de uma frágil liberdade sexual abriu mão do preservativo. 
 
Fazia muito frio, era madrugada, Maria não conseguia parar. Suas pernas formigavam, 
sentia-se exausta, com dores nas costas. Sem sua bolsa não tinha como aplacar a fome, 
mas o pior era não querer enfrentar João. Continuou andando, sem forças apoiou-se numa 
parede e foi escorregando até sentar-se no chão. Permaneceu acostada por um tempo. 
Levantou-se e seguiu cambaleante, caiu. Deve ter batido a cabeça em algum lugar, sentiu 
a pancada e a dor. Perdeu os sentidos. 
 
Lembrou-se vagamente de algumas sirenes e de ter sido carregada, acordou com o som da 
voz de João. 
 
- Maria abra os olhos, por favor. 
 
Ao chegar a casa João estranhou a escuridão. Abriu a porta e chamou por Maria. Ela não 
respondeu, procurou-a pelos cômodos, afinal, o carro estava na garagem. Ligou o telefone 
e deixou tocar até cair na caixa postal, mais uma vez, mais uma vez. Preocupado foi até o 
carro e encontrou a bolsa, o celular e as chaves no contato. Ligou para a cunhada, mas ela 
não tinha notícias da irmã. A colega do escritório informou que Maria saíra mais cedo e 
notou que ela estava preocupada. Inquieto João resolveu, foi à delegacia prestar queixa do 
desaparecimento. Preencheu a papelada, respondeu as mais bizarras perguntas e voltou 
para casa desnorteado. A polícia o aconselhou a esperar, ainda não se passaram 24 horas 
do sumiço, provavelmente ela estaria com uma amiga, era comum em briga de casal a 
esposa sair para desabafar, logo estaria de volta. Ele saiu de mau humor, esse cara não 
conhecia sua Maria, João pressentia que algo grave estava acontecendo. 
 



 

styelete lacaniano. ano 4. número 13 

 

Às seis horas da manhã ele estava surtando, não dormiu, ficou atento aos barulhos do 
telefone. Por fim recebeu o chamado da delegacia que o informou que uma mulher, 
chamada Maria, dera entrada no Hospital Municipal. 
 
Agitado correu para lá. Entrou em pânico ao vê-la desfalecida em um leito da enfermaria. 
Os médicos o tranquilizaram, tudo ficaria bem. 
Quando Maria abriu os olhos João acariciou sua mão, aproximou-se do seu ouvido e lhe 
pediu perdão. 
 
- Você se lembra do tempo em que nos separamos? 
 
Pelo tom da conversa Maria sentiu que João sabia dela, fechou os olhos amedrontados. 
 
- Num sábado fui ao clube jogar tênis com o Carlos. Terminamos a partida e decidimos tomar 
uma sauna. Estávamos lá numa boa, quando de repente sem mais nem menos, dois caras 
começaram a se pegar, entende Maria? Na sauna. Fiquei completamente excitado vendo 
aquela cena e não precisou muito para eu estar participando daquela algazarra toda. Maria 
eu sou um canalha, um moleque carente que me deixei levar pela zoeira. Te juro que foi 
uma única vez. Quando nós voltamos, pensei em contar, mas senti vergonha pela situação 
vexatória, achei que você sentiria nojo de mim e eu não podia perdê-la outra vez. Tem mais 
Maria, cobriu o rosto com as mãos e num ímpeto violento gritou: 
 
-Sou soro positivo para HIV/AIDS. Perdão! 
 
Ela arregalou os olhos, precisou de apenas um segundo para entender, foi isso! 
 
Sentiu um espasmo percorrer seu corpo e o diafragma se abrir liberando o caminho para 
que a bolha de ar, que a impedia de respirar, explodisse rompendo com a opressão que lhe 
machucava a alma.   
 
Aliviada, Maria puxou João para si e o afagou carinhosamente. 
  
Dados da autora: Psicanalista AME da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo 
Lacaniano, Fórum SP. 
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RAP, Ritmo & Poesia de 
Mão-Mãe  
  
 

 

Vanisa Santos 

 
 

Era uma segunda feira à tarde. Estava no metrô, indo de um lugar 

para outro na cidade do Rio de Janeiro. De repente, um grupo de 

quatro adolescentes surge cantando o seguinte refrão: “Eu podia 

estar matando, roubando, fazendo mal aos irmãos, mas estou aqui cantando, fazendo 

poesia, trocando uma ideia, tentando tocar seu coração”. Eram jovens poetas destemidos 

fazendo performances nos trens do metrô. Coincidentemente, naquele mesmo dia 

(18/06/2018) o rapper americano Jahseh Dwayne Onfroy, conhecido como XXX Tentacion 

é assassinado em uma concessionária na cidade da Flórida (USA), após ser baleado 

enquanto comprava uma moto. Duas situações marcantes. A coincidência fica por conta de 

que, em ambos os casos, jovens poetas provenientes de comunidades carentes faziam uso 

do próprio corpo e da palavra para denunciar o mal-estar no mundo em que vivemos.  Um, 

no entanto, não sobreviveu. 

 
Estamos em 2019. Faz pouco mais de um ano que XXX Tentacion virou história. Trama 
triste que se repete tanto no nível da mitologia particular desses sujeitos como no laço social. 
 
Em 1895, no “Projeto para uma psicologia Científica”[1], Freud fala do complexo de 
Nebenmensch ressaltando a importância dos primeiros cuidados do semelhante para com 
o bebê humano para que sobreviva à sua insuficiência instintual. Chama de ação específica 
os primeiros cuidados do semelhante que, ao tomar o bebê em seus braços, ao alimentá-lo 
e ao protegê-lo de quaisquer adversidades, coloca-o na série de seus objetos de desejo e 
amor. É, portanto, o semelhante, enquanto Outro cuidador, que engendra vida nesse 
pequeno ser que advirá como sujeito marcado pela linguagem.  
 
Em 1919, tocado pelos horrores vivenciados na I Grande Guerra Mundial (1914-1919)[2], 
Freud escreve seu precioso ensaio intitulado “O Estranho” (das Unheimlich) em que aborda 
o sentimento de angústia extrema diante do outro que surge como um Estranho Familiar em 
cuja face se revela o horror de sua própria morte, um dos nomes da castração. 
 
Em 1932, respondendo à carta de Einstein sobre “Por que a guerra?” (1933 [1932])[3], Freud 
fala sobre nossa tendência à barbárie reafirmando a tese de que somos regidos pela pulsão 
de morte. Embora as leis tenham surgido como tentativa de impor limite ao outro gozador, 
algo aí sempre fracassa. Diante da tendência pulsional de destruição e de domínio do outro, 
precisamos recalcar o desejo inconsciente de tomar o outro como objeto para podermos 
viver em uma sociedade mais justa e igualitária, ainda que o saldo dessa operação seja o 
mal-estar na civilização. 
 
Jahseh Dwayne Onfroy (1998-2018), (XXX Tentaction) foi alvejado por tiros em uma 
concessionária em Miami enquanto comprava uma nova moto. O jovem de 20 anos teve 
uma vida marcada pela pobreza e por muita agressão tendo sofrido abusos de todo tipo 
dentro e fora do círculo familiar. A pulsão de morte em Tentaction retornaria precocemente 
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sob seu oposto na mais violenta forma de sadismo o que o levou a praticar atos ilícitos e 
várias tentativas de assassinato. Aos seis anos, esfaqueou um homem para salvar sua mãe 
de um estupro. Respondia a vários processos por tentativa de assassinato, dentre os quais 
o que envolvia a tentativa de estrangulamento da namorada grávida de seu filho. Seu 
envolvimento com a música começou quando sua avó o obrigou a participar de um coral na 
igreja, mas logo foi expulso por atacar um dos integrantes. Uma de suas músicas mais 
tocadas no momento intitula-se “Sad”[4] (2018), mas foi o hit “Look at me” (2017)[5] que o 
tornou um astro mundialmente reconhecido e premiado. “Look at me” é uma música cujas 
palavras são picotadas, mal pronunciadas, gírias e rimas entre gemidos e uma batida 
musical que ora aludem ao som inarticulável do gozo sexual ora ao gemido do bebê faminto 
em busca do olhar e do amor do outro. Um olhar que, por nunca ter chegado, transformou-
se em protesto e apelo, “Look at me!”, olhe pra mim! Me proteja! Me alimente! Me ame! Me 
ampare! 
 
Enquanto campo da fala e da linguagem, sabemos com Lacan que o Outro é tesouro dos 
significantes, mas enquanto campo do gozo, o Outro é antro da pulsão de morte, da 
repetição, do mutismo do real que, por nada poder representar, desintegra os significantes 
articulados ao simbólico e ao imaginário até chegarem aos sons inarticuláveis de lalangue, 
esse resíduo sonoro que resta em cada um de nós, revelando-se precariamente através de 
nossa enunciação. “Look at me!” soa como um apelo malsucedido ao Outro e se faz ouvir 
através da letra de gozo à qual o sujeito se agarra. O mal-estar se intensifica ao longo do 
Rap “Look at me!”, mas há um resto poético em um canto obscuro que se revela como uma 
demanda infinita de amor ao Outro justamente quando Tentaction parece suplicar: “Eu ão 
quero tua buceta, eu só quero tua boca”. 
 
A história de XXX Tentaction não é diferente de tantas outras em que o que está em jogo é 
a objetificação do sujeito como um excluído do laço social, como um ser abjeto que tem sua 
dignidade extirpada e pouquíssimas oportunidades de suceder ao gozo que o precede. A 
poesia sobrevive. Entre polícia e ladrão, entre amor e ódio, entre balas perdidas, a letra é o 
que resta. 
 
No Brasil, temos grandes rappers que também trabalham a temática da exclusão social, da 
violência, do sexo, da morte, do álcool e drogas e do extremo valor atribuído à Mãe como 
figura que representa a máxima proteção do sujeito contra a vivência do desamparo. É o 
que vemos, por exemplo na música “Mãe”[6] do rapper Leandro Roque de Oliveira (1985), 
nascido na periferia de São Paulo e conhecido como Emicida. Sua poesia nos ensina sobre 
o efeito da voz da mãe que, como um anjo protetor, acompanha o sujeito. Mãe cuja letra se 
mistura à caligrafia do próprio sujeito curando suas “cicatrizes, estrias, varizes do crime”. 
Mão-Mãe que escreve que “a vida na periferia é sem amaciante” e que pobre e preto é 
excluído do laço social e está fadado ao banco dos réus. 
 
Mãe é função que opera para além do corpo físico, é Deus, das Ding, grande Outro protetor 
da linguagem, aquele que, pelo discurso, engendra Eros na vida do sujeito. A ação 
específica que salva a vida do bebê humano e o insere na ordem da linguagem é ato de 
amor. Figura mítica da Mão-Mãe protetora aparece com frequência em Raps deixando claro 
que o ponto de real perpetrado pelo Outro cuidador é o que escapa precariamente por 
lalangue. Esse vazio inarticulável simbolicamente é justamente o que faz o poeta insistir em 
tangenciar o real e recriar sua história. 
 
É só por estar vazio que o vaso comporta poesia, silêncios e flores. 
 
REFERÊNCIAS 
[1] (1895). “Projeto para uma psicologia cientifica”. In: Obras psicológicas completas de 
Sigmund Freud: edição standard brasileira, vol. I. Rio de Janeiro, Imago, 1996. 
[2] (1919). “O estranho”. In: Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição 
standard brasileira, vol. XVII. Rio de Janeiro, imago, 1996. 
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[3] (1932). “Por que a guerra?”. In: Obras psicológicas completas de Sigmund Freud: edição 
standard brasileira, vol. XXII. Rio de Janeiro, imago, 1996. 
[4] https://www.youtube.com/watch?v=XVFeZ8jj5hA consultado em 12-08-2019 
[5] https://www.youtube.com/watch?v=N0q6UHMv-jA consultado em 12-08-2019 
[6] https://www.youtube.com/watch?v=D_-j32_Ryc0 consultado em 12-08-2019 
  
 
Dados da autora: Psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano Rio de Janeiro. 
 
 
 

JOSEPHINE KING, 
artista e melancólica 
 

Elisabeth da Rocha Miranda                            
                        

Josephine King, 45 anos é uma artista plástica que 
emocionou e impactou Londres com a exposição de seus 
desenhos. Aqueles que foram à galeria ficaram 
emudecidos, sem palavras diante do que viram. Seus 
quadros suscitaram um silêncio que habitou a galeria 
denunciando a presença de um real indizível. O título dado 
à um documentário de 2014, dirigido por Carmen Maia[1], 
revela a forma como a artista sente: “Josephine King: 
Selfish, Bitch, Female, Artist” (Josephine King: Egoísta, 
Vadia, Mulher, Artista). 
 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XVFeZ8jj5hA
https://www.youtube.com/watch?v=N0q6UHMv-jA
https://www.youtube.com/watch?v=D_-j32_Ryc0
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Inglesa, filha de um artista plástico que em sua juventude fez parte do movimento hippie, 

Josephine passou parte de sua infância e adolescência em Amsterdam, cidade que amava. 

“O que eu adoro em Amsterdam é que aqui, quando se é pintora, não se pode evitar pensar 

em Rembrandt, ele viveu aqui, pintou em uma dessas casas, também penso em Veemer e 

na luz”. Esses artistas retratam a luz de Amsterdam, como se pudessem aprisioná-la em 

seus quadros, comenta a artista. Em um depoimento carregado de sensibilidade artística 

Josephine, emocionada, diz: “Amsterdam é um bom lugar para morrer porque além das 

memórias foi aqui que aos 26 anos descobri que a pintura seria meu destino”. Josephine, a 

artista, nasceu em Amsterdam aos 26 anos.  Morrer em Amsterdam uniria nascimento e 

morte, fechando um ciclo pela via da arte, dando sentido à existência de alguém que em seu 

caminho solitário só vagou pela vida, “trancada dentro de um corpo estranho a si mesma”. 

 

 

O irmão lhe dizia “Vá para o quarto dos fundos tranque-se lá e pinte” porque “já não há mais 

o que fazer a não ser pintar” e posteriormente a artista pode dizer “os desenhos a fizeram 

escapar da morte”. Josephine se diz realmente muito doente à época e relata que usava 

uma faca para cortar constantemente os braços. Tentou o suicídio várias vezes e em 2005 

o fez de forma mais violenta e quase teve êxito. Sua amiga de infância faz um relato 

emocionada do estado deplorável em que a artista ficou após esse episódio. 

 
Josephine padece da “dor de existir em estado puro”. Uma dor pura é uma dor não 
significantizada.  É uma dor particular, pungente é a dor de existir em um lugar fora do 
simbólico. É verdade que todo ser de fala padece da dor de existir, todos têm mais ou menos 
acesso a ela, mas há aí uma singularidade; se os neuróticos podem recobrir a dor do 
desamparo inerente a todo ser de fala com o trabalho de simbolização que os salva e permite 
esquecer o nonsense que é viver, para os psicóticos não há esse recurso ao discurso. 
Josephine King nos mostra essa dor em estado puro, ela experencia, vive na carne a 
experiência desse nonsense. Em seu depoimento ela diz: “Transtorno bipolar é minha 
doença, eu tenho”. Aqui não há a possibilidade do recurso à crença e nesse lugar fora do 
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simbólico surge a certeza de que “podem passar meses e anos, mas eu vou me matar. O 
transtorno bipolar me quer morta”. 
 

 

Se para o neurótico o recalque promove a perda da memória das cenas sexuais 

originárias, essa memória pode ser encontrada pela via associativa, o que supõe a presença 

do significante do trauma no simbólico. O recalque é uma ausência de significantes na 

cadeia dos enunciados do sujeito, mas é uma presença marcada no simbólico. Já a 

foraclusão do significante Nome-do-Pai é a ausência total de um significante que inscreva a 

cena de gozo, logo o gozo é experimentado sem estar fixado a um significante, é um gozo 

totalmente no real, não correlato ao simbólico. É um gozo da ordem do real insustentável e 

Josephine, na tentativa de se ver livre do que não consegue nomear tenta o suicídio várias 

vezes. 
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Em dezembro de 2005, é hospitalizada na França, “overdose, cortei os pulsos, psicótica, 
corda, arma, faca, pílulas, gás, álcool, telhado, saco plástico, ponte, droga, a depressão 
maníaco depressiva destruiu minha vida. Hoje posso falar disso intelectualizando, mas não 
sou capaz de dizer como foi que aconteceu, como fui tão longe! ”. O sujeito melancólico, diz 
Lacan, tenta reunir-se ao objeto a cujo comando lhe escapa (Lacan, 2005, p.364). 
 

 

 

Se o melancólico se suicida com frequência é porque o que faz retorno no real do ato suicida 
é justamente a parte excluída no simbólico. O ato suicida se traduz como o retorno no real, 
da perda que não foi efetuada no simbólico e o sujeito é ele mesmo essa perda. As 
mutilações frequentes nas psicoses, são a realização no real da perda que não foi operada 
pela operação do significante. Vemos isso também com muita frequência nas crianças 
autistas que se automutilam. 
 
No referido documentário o pai de Josephine lembra que ela era uma menininha muito brava 
e engraçada. Com três anos tinha verdadeiros acessos de fúria ao final dos quais caía dura, 
desmaiada por um longo período. As pessoas ficavam apavoradas pensando que ela havia 
morrido e após uma sonora gargalhada diz: “ela estava só desmaiada, não toquem nela”. 
Vemos o intenso cansaço que esses surtos provocam na criança. 
 
Josephine escapa, como ela mesma diz, desenhando seus auto-retratos. Em uma ocasião, 
passa dias caída no chão da cozinha de seu apartamento e só se recupera quando 
consegue fazer o contorno do próprio corpo no chão. Josephine mantém um auto- retrato 
na entrada de seu atelier, nele está vestida com as mesmas roupas que usava na ocasião 
de sua entrevista. Antes de entrar no atelier Josephine olha com vagar o auto-retrato. Seu 
olhar o percorre da cabeça aos pés conferindo-o com cada parte de seu próprio corpo. 
Depois se recompõe e entra. No entanto, esses auto-retratos não dão conta de lhe dar um 
corpo livre do sofrimento e ela afirma: “Esse corpo será reduzido a cinzas junto com essa 
depressão maníaca.” 
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Lembramos aqui outra melancólica e igualmente talentosa, a consagrada escritora Virginia 
Woolf. Josephine desenha e pinta o que Virginia escreve. Se a primeira precisa de seus 
auto-retratos, a segunda precisa da letra, da escrita. Virgínia nos diz que “só a escrita lhe dá 
um corpo”. Ao começar um romance sua pena para, estanca, e é preciso lutar contra isso 
porque é só depois que o personagem nasce que ela cria corpo. Quando acaba o romance 
Virginia deprime. 
 

 
 
Josephine não para de pintar e também precisa das palavras que escreve de modo a 
moldurar seus auto-retratos onde podemos ler: lítio- psicose- mulher- dor- internação entre 
muitos significantes que falam de sua dor de existir. 
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Josephine é um sujeito psicótico, mas antes de qualquer determinação estrutural de seu 
aparato psíquico, ela é uma artista e deste lugar, utilizando-se de seus desenhos ela nos dá 
um belíssimo depoimento da dor de existir que a tortura. 
 
Josephine é suicida, melancólica, mulher, vadia, egoísta, mas, sobretudo artista das tintas, 
das telas, e da própria vida. 
 

Diagramação das fotos por Felipe Grillo 

REFERÊNCIAS 
LACAN, J. O Seminario, livro 10: a angustia. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. 
 
[1] Link para o trailer de “Josephine King: Selfish Bicht Female Artist”:  consultado em 
26/08/2019. 
 
Dados da Autora: Psicanalista AME da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo 
Lacaniano, Fórum Rio de Janeiro.  
 
 

 
 
Paz sem amor é 
morte 
 
Marisa de Costa 
 
 
“Paz e amor” é uma expressão que surge nos anos 
60, lema principal dos hippies, mas ainda bastante 
presente na atualidade, sobretudo nos dias sombrios 
que o Brasil e o mundo têm vivido politicamente. 
Sabemos que é o amor nossa arma para lidar com 
tamanho ódio imaginário e louco que vemos por toda 
parte. A despeito ainda dessa expressão entendemos que paz precisa de amor. Fica 
incompleto se dissermos apenas “paz”. Ela sozinha é morte, como podemos entender com 
Freud quando teoriza sobre o princípio da constância, que é essa tendência conflituosa em 
retomar à estados inanimados, à morte, Tânatos[1]. Por outro lado, o amor parece tirar nossa 
paz, como diz a canção de Nando Reis: “eu estava em paz quando você chegou”. 
 
Desde o início da história da psicanálise observamos o quanto Freud, em ato, sustenta e 
defende sua teoria da sexualidade independente dos custos e perdas que isso acarretou, 
qual seja, o rompimento com Breuer, Charcot, Jung, os quais, seja por divergências morais 
ou teóricas, acreditavam que o sexo deveria ficar secreto nas alcovas. Tanto que Freud 
responde em carta à proposta de Jung para suprimir o termo sexualidade dizendo que não 
podemos “poupar a outrem o gosto ácido do instante em que eles mordem a maçã”[2]. 
Melhor assim. Se não houvesse tais rompimentos, não haveria psicanálise. Até porque ser 
psicanalista pressupõe ter sido analisado. E a psicanálise é contrária e avessa a uma série 
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de discursos. Afinal, o efeito de uma análise não é o de tudo suportar, diferentemente, uma 
análise nos ensina inclusive o que não pode ser tolerado[3]. 
 
A implicação entre sexualidade e amor entendidos em uma concepção ampla, faz parte do 
alerta freudiano para a possibilidade de equívoco dos psicanalistas ao esquecer que 
“usamos a palavra ‘sexualidade’ no mesmo sentido compreensivo que aquele em que a 
língua alemã usa a palavra lieben (‘amar’).”[4] Com Lacan sabemos que “falar de amor, com 
efeito, não se faz outra coisa no discurso analítico”[5]. Mas poderíamos inclusive pensar que 
não só na análise, mas também na vida de forma geral, o amor está em tudo – em nossa 
posição política, em nossa escolha profissional. O que nos faz sair de casa diuturnamente 
é o amor, Eros, pulsão de vida. Com Freud, vida é amor. “São a fome e o amor que movem 
o mundo”, diz Freud citando o poeta e filósofo Schiller, destacando a importância do amor e 
também seu aspecto mendicante e pedinte, uma vez que uma demanda é sempre de amor. 
 
O amor aparece na filosofia, na literatura e na psicanálise como impossível e antinômico de 
felicidade – amor platônico, amor cortês, desencontros amorosos, os dramas do amor. 
Desde o primeiro amor temos as primeiras decepções dele decorrentes. Mas é preciso 
lembrar que com a psicanálise “o primeiro amor é sempre o segundo”[6]. 
 
Por outro lado, quando Freud escreve sobre o tornar-se feliz, nos lembra que “assim como 
o negociante cauteloso evita empregar todo seu capital num só negócio, assim também, 
talvez, a sabedoria popular nos aconselhe a não buscar a totalidade de nossa satisfação 
numa só aspiração”[7]. É melhor investirmos nossa libido em vários locais. E isso também 
é o efeito de uma análise, pois “desidentificar o sujeito é também liberá-lo das restrições que 
a repetição impunha a suas escolhas de objeto e abrir para ele uma maior variedade de 
encontros”[8]. E onde colocaremos nossos afetos e nosso amor não são escolhas 
conscientes, é da ordem do inesperado como lindamente escreve Duras: “Um homem 
próximo da morte pergunta a uma mulher: como o sentimento de amar pode surgir? E ela 
responde: de uma falha repentina na lógica do Universo, por exemplo, de um erro, nunca de 
um querer”. Deste feito, entendemos que eleger um amor é da ordem do inconsciente, fora 
do sentido, que desestabiliza o sujeito. 
 
“Não há relação sexual”, afirma Lacan para marcar o descompasso amoroso e do desejo. 
Nesse mesmo sentido, Caetano diz em sua música: “onde queres dinheiro, sou paixão. 
Onde queres descanso, sou desejo. E onde sou só desejo, queres não (...) onde queres 
ternura, eu sou tesão (...) Eu te quero (e não queres) como sou. Não te quero (e não queres) 
como és”. Se o amor escancara nossa posição de castrados, quando isso ocorre apesar da 
relação sexual inexistente trata-se de um milagre[9], um privilégio. 
 
Portanto, dizer que o amor faz suplência à não relação sexual, aponta para uma dimensão 
de necessidade de amor, em detrimento de um distanciamento absoluto dos homens. A 
clínica evidencia que, embora a satisfação no amor não exista, nem por isso, a humanidade 
não continue a tentar, uma vez que atribuímos uma pertinência no amor ao assumir para a 
humanidade um estatuto de via para a felicidade. É relevante que os homens, frente ao real 
da não existência da relação sexual, poderiam se excluir. Diferentemente, as análises 
caminham para um laço, que Lacan chamou de “um novo amor”[10] feliz que viria como 
efeito de final de análise. Uma análise permite “o que há de mais real no amor: a felicidade 
do sujeito”[11]. Pois se o percurso de uma análise passa pelo reconhecimento de que “o 
próprio amor é repetitivo”[12] quando o sujeito consegue dizer não à demanda do Outro, é 
possível dar um passo em direção ao seu desejo, como marca Lacan com a homofonia 
existente na língua francesa entre não e passo[13]. Pois se a entrada em análise é marcada 
pelo discurso da histérica em apontar as faltas no Outro, num amor que não vai bem por 
inúmeros motivos, o final de análise chegaria após dar alguns giros no discurso, 
enumeráveis voltas no Real, um sujeito que ame outro sujeito com suas diferenças e 
singularidades.  
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Por fim, termino com o refrão da música de Gal Costa para dizer que paz com amor é sorte. 
Talvez a sorte, então, seja concluir uma análise: “Meu amor! Você me dá sorte, meu amor! 
Você me dá sorte, meu amor! Você me dá sorte na vida!” 
  
[1] FREUD, Sigmund. “Além do Princípio do Prazer”. In: Edição Standard brasileira das 
obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Vol. XVIII. Rio de Janeiro: Imago, 
1920/1996. 
[2] ROUDINESCO, Elisabeth. A História da Psicanálise na França: A batalha dos Cem Anos. 
Vol. 1: 1885-1939. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1989, p. 127. 
[3] FREUD, Sigmund. O valor da vida. In:  
[4] FREUD, Sigmund. “Psicanálise Silvestre”. In: Edição Standard brasileira das obras 
psicológicas completas de Sigmund Freud. Vol. XI. Rio de Janeiro: Imago, 1910b/1996, p. 
234. 
[5] LACAN, Jacques. O seminário, livro 20: Mais, ainda. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
1972-1973/2008, p. 89) 
[6] SOLER, Colette. A psicanálise na civilização. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 1998, 
p. 367. 
[7] FREUD, Sigmund. “Mal-Estar na Civilização”. In: Edição Standard brasileira das obras 
psicológicas completas de Sigmund Freud. Vol. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1930/1996, p. 
91. 
[8] Ibid 7, p. 368. 
[9] LACAN, Jacques. O seminário, livro 8: a transferência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2a ed. 1960-1961/2010, p. 72. 
[10] Ibid 4, p. 22. 
[11] Ibid 7 
[12] Ibid 7, p. 367 
[13] LACAN, Jacques. “Radiofonia” In: Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
1970/2003. 
 
 
Dados da autora: Psicanalista, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo 
Lacaniano, Fórum Mato Grosso do Sul. 
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 Espelho, espelho 
meu...  

 

Claudia Leone  

 

 
O encontro de três amigas num restaurante mexicano, 
saboreando um delicioso rodízio de vários apimentados pratos 
e bebericando uma sangria pode parecer irrelevante à primeira 
vista, porém a temática girou em torno de dietas e 
emagrecimento. As formas mais variadas de alcançar “o corpo perfeito” são ofertadas e com 
o advento da internet e redes sociais a facilidade é notória e a propaganda é feroz, um 
discurso sedutor e convincente que não captura apenas as mulheres, mas também os 
homens. 
 
O papo é superficial, fútil, coisas de mulher, e tudo mais que escutamos por aí, se não 
revelasse o contexto atual que vive nossa sociedade e que não passou despercebido pela 
escuta atenta que a psicanálise promove. Uma delas relatava uma consulta médica, de um 
profissional famoso, que faz uma promessa convicta de resultados incríveis. Ele pede para 
a paciente dizer qual seria seu objetivo a ser alcançado: bailariana do Faustão, Panicat ou 
mulher do Belo (referência ao corpo musculoso de Gracyane Barbosa). 
 
Eu, incrédula com a “proposta indecente do médico”, fui apresentada ao incrível mundo 
virtual, onde existe um lugar sem limites para todas as formas de consumo. Tudo é permitido, 
é claro, e não é nenhuma novidade, pois é cotidiano surgirem novos escândalos envolvendo 
excessos cometidos por profissionais ou por pessoas que fazem de tudo para alcançarem 
esse “ideal”. 
 
O Brasil é o 2° país que mais realiza cirurgias plásticas, perdendo apenas para os Estados 
Unidos* e também há um expressivo aumento do uso de anabolizantes entre os jovens, 
“constituindo um problema de saúde pública” [1]. 
 
Freud destaca no texto de 1930 [2], “O mal estar na civilização”, três fontes de sofrimento 
para o homem: o próprio corpo, o mundo externo e as relações com outros seres humanos. 
 
O corpo é fonte de sofrimento, “que fadado ao declínio e à dissolução, não pode sequer 
dispensar a dor e o medo, como sinais de advertência”. Nesse texto fundamental da 
psicanálise, o autor discorre que podemos evitar o sofrimento, colocando “o gozo à frente 
da cautela”, mas não sem consequências. Sabiamente ele faz a observação de que “o 
programa de ser feliz, que nos é imposto pelo princípio do prazer, é irrealizável”, ou seja, 
“em nenhum desses caminhos podemos alcançar tudo que desejamos”. 
Não poder alcançar tudo que desejemos não é a melhor maneira de contextualizar nossos 
dias, onde estamos presenciando o pacto entre ciência e capitalismo com imperiosa ordem 
do “goze a qualquer custo”! Nesse contexto a questão do corpo é impositiva, ou seja, 
preserve o corpo saudável, jovem, atlético e etc. 
 
Na sociedade atual, de consumo e do espetáculo, os objetos que se apresentam como 
“necessidade” se multiplicam, e o corpo não foge à regra fetichista da mercadoria a ser 
vendida pela indústria cultural e da saúde. O corpo perfeito está ligado ao corpo saudável, 
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que é o veículo para se alcançar status, felicidade, reconhecimento e amor. Uma cultura um 
tanto paradoxal, uma vez que a busca pelo corpo “ideal-saudável” é pautada nos excessos, 
no uso abusivo de substâncias e no exagero das intervenções cirúrgicas, na qual nosso país 
alcança índices quase de primeiro mundo, comparando sua segunda posição diante dos 
EUA. 
 
O filósofo Guy Debord publica em 1967 [3] “A sociedade do espetáculo”, o livro é uma crítica 
à sociedade e ao consumo promovido pelo ideal capitalista, onde o espetáculo é uma 
relação social entre pessoas disseminado pelas imagens e promovido pelos meios de 
comunicação em massa. O espetáculo “é o coração da irrealidade da sociedade real”, uma 
alienação riscada na aparência e na passividade humana. 
 

A alienação do espectador em proveito o objeto contemplado (que é resultado 
da sua própria atividade inconsciente) exprime-se assim: quanto mais ele 
contempla, menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens 
dominantes da necessidade, menos ele compreende a sua própria existência 
e o seu próprio desejo (p.26). 
 

O termo alienação perpassa a psiquiatria, a filosofia e também a psicanálise com Jacques 
Lacan. O autor propõe que a constituição do sujeito humano acontece por identificação, 
processo na qual o sujeito se aliena em épocas precoces, numa dependência necessária 
para sua constituição subjetiva. 
Os significantes que vêm do Outro antes mesmo do nascimento (nome, sexo, profissão e 
etc) são ao mesmo tempo constitutivos e alienantes, uma vez que têm a “força de 
determinação e se impõem como se fossem uma obrigação que o sujeito deveria acatar 
para se definir”, como cita Quinet [4] em “Os outros em Lacan”. 
 
Mas por se tratar de alienação, esses significantes não conseguem dar homogeneidade 
totalizante ao sujeito, pois ele não é o que o Outro aponta e no trabalho de análise essas 
etiquetas vão descolando, despencando, impulsionando uma abertura, um furo que pode 
ser preenchido por novos significantes. Uma mudança subjetiva que objetiva (pro)mover 
“identidades da ordem do semblante” [4]. 
Uma análise conduzida por uma analista não visa a responder a demanda do analisante, 
justamente ao contrário, frustrando a essa demanda, ele é “compensado pela retomada do 
fio do desejo, do ganho terapêutico, da conquista do saber e da redução do sintoma” [5]. 
 
 
REFERÊNCIAS 
[1] https://domtotal.com/noticia/1279339/2018/07/a-ditadura-da-beleza-no-brasil-e-um-
fenomeno-que-penaliza/; 
[2] FREUD, S. (1930). “O mal estar na civilização”. Obras completas volume 18. São Paulo. 
Companhia das Letras. 2010. (pág 31); 
[3] DEBORD, Guy. “A sociedade do espetáculo”. eBooksBrasil. 2003. (pág. 15); 
[4] QUINET, Antonio. “Os outros em Lacan”. Rio de Janeiro. Zahar. 2012 (págs. 23/24); 
[5] QUINET, Antonio. “A descoberta do inconsciente: do desejo ao sintoma”. Rio de Janeiro. 
Zahar. 2000 (pág. 105). 
  
Dados da autora: Psicanalista, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo 
Lacaniano, Fórum Joinville. 
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 curadoria  
 
Stylete lacaniano 

  
O termo estilo se origina do grego stylus: um instrumento pontudo de metal, punção que 
serve para furar ou gravar. Esse aspecto presente em sua etimologia nos indica sua 
característica de marca, corte, furo, e nos serve para situar o estilo do analista. 
  
O estilo, presente na enunciação, no modo de falar, escrever e mesmo viver, é o que 
Lacan propõe quando ele situa no preâmbulo à Ata de fundação da Escola:  a Escola 
pode ser o lugar de se discutir “o estilo de vida ao qual uma análise leva”, pois o estilo 
é a forma, o jeito, a maneira, que cada uma escolhe viver, sabendo lidar com seu 
sintoma – modalidade singular de cada um de “bem dizer”, que norteia a ética do 
psicanalista. Esse dizer (a distinguir dos ditos) pode ser feito com palavras, atos, 
escritos, posturas, pinturas e músicas, céus e terras, ares e mares. 
  
A revista digital Sty lete lacaniano  se propõe a ser o lugar de gravações e traços, 
marcas e vestígios que se escrevem por aqueles que - cada um com seu stylo (caneta 
em francês), suas tintas e suas cores – estão decididos a sulcarem o campo lacaniano. 
Sempre terreno de aragem, de cortes, ocos, sulcos e plantios.  
  
Conjugado com seu irmão mais velho Stylus, Sty lete lacaniano  recebe curtos 
textos, cortes cirúrgicos, curtidas estilosas além de vídeos, imagens, músicas, áudios, 
imagens-textos, e outras produções que transmitam aquilo que do inconsciente e do 
gozo se deposita para cada um como sublimação ou sinthoma. 
  
Os textos e mídias de Sty lete  podem ser sobre os seguintes temas todos vinculados 
à psicanálise: conceitos, clínica, arte, conexões, sociedade e atualidade.   
  
Sty lete  lacaniano  é uma revista da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo 
Lacaniano – Brasil (ligada à Associação dos Fóruns do Campo Lacaniano). 
Editor Geral 
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Comunicação e mídias 
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José Maurício Loures 
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Barbara Guatimosin 
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Consultor de arte 
  
Antonio Quinet  
Como publicar na stylete lacaniano 

  

 Sty lete  lacaniano  é uma revista digital trimestral. Ela contém seis artigos a cada 
número; 

 Os textos a serem enviados devem ter no máximo 8.000 caracteres incluindo espaço 
e notas no final do texto.  Stylete  não seguirá as normas da ABNT, pois não se trata 
de uma Revista acadêmica. Os textos não precisam ser necessariamente artigos, mas 
podem ser ensaios ou criações a partir da Psicanálise;  

 As referências e notas, quando necessárias, devem vir ao fim do texto, e não da 
página. Devem estar na seguinte ordem: autor (sobrenome e nome), livro em itálico 
(ou artigo entre aspas  seguido do livro em itálico), cidade, editora, ano da edição, 
número da página; 

 Por tratar-se de uma revista online, não serão aceitos textos com casos ou fragmentos 
clínicos; 

 A revista recebe trabalhos dos membros da Associação dos Fóruns do Campo 
Lacaniano e da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano.  O conselho 
editorial fará a curadoria de todos os textos podendo também convidar autores a 
postarem na revista. As respostas desse conselho aos autores que enviarem seus 
trabalhos para a postagem serão: "aceito", "não aceito" ou "reformular”; 

 Sty lete  acolhe também trabalhos em outros veículos que não seja a escrita, como 
vídeos, por exemplo. Os vídeos ou montagens devem ter a duração em média de 3 a 
5 minutos. Eles devem vir acompanhados de carta de autorização de exibição. O 
mesmo vale para imagens e textos; 

 Sty lete  é uma revista de variedades e não tem um tema fixo (ou "varidades" segundo 
Lacan, que condensa a verdade com a variedade). Os trabalhos poderão abordar: 
Clínica psicanalítica; Conceitos psicanalíticos; Arte e Psicanálise; O Laço social; A 
Escola e Atualidades; 

 Enviem seus trabalhos para: styletelacaniano@gmail.com 
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