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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 Stylete  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, Stylete 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 Stylete  podem ser sobre os seguintes temas todos 
vinculados à psicanálise: conceitos, clínica, arte, conexões, sociedade e 
atualidade.   
  
Stylete lacaniano  é uma revista da Escola de Psicanálise dos Fóruns do 
Campo Lacaniano – Brasil (ligada à Associação dos Fóruns do Campo 
Lacaniano). 
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 Como publicar na stylete lacaniano 
 

 Stylete 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”; 

 Stylete acolhe também trabalhos em outros veículos que não seja a escrita, 
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editorial  
História. 
  
Francina Evaristo de Sousa* 
 

"Aquilo foi somente um prelúdio; 
onde se queimam livros, ao final queimam-se também pessoas." (Heinrich Heine, 

Almansor: Eine Tragödi, 1821) 
  

“Todos os esforços para estetizar a política convergem para um ponto. Esse ponto é a 
guerra.” (Walter Benjamin, Estética da guerra, 1935/36) 

 
 

A recente e abjeta encenação nazifascista protagonizada pelo, agora, ex-
Secretário de Cultura, Roberto Alvin, evidenciou de forma clara e direta, se é que 
havia ainda dúvida, a perspectiva totalitária a partir da qual governa-se hoje o 
Brasil. Digno do mais veemente repúdio, sintoma do pior, tal episódio convoca-
me a um breve resgate histórico. 
 
Em janeiro de 1933 Hitler subiu ao poder. Grupos estudantis ligados ao Partido 
Nazista, apoiados pelo Ministério da Propaganda de Hitler, comandado por 
Joseph Goebbels, que foi quem o ex-Secretário pretendeu mimetizar, 
promoveram então uma campanha com discursos públicos, publicações e 
propagandas de difamação, de acusação e de perseguição a intelectuais e 
artistas (sobretudo escritores), com o objetivo de incitar a população a expurgar 
a produção intelectual e artística que divergisse da ideologia e dos valores 
nazistas. 
 
O ápice desta campanha deu-se na noite de 10 maio daquele mesmo ano, noite 
que ficou conhecida como “A grande queima de livros”: em várias cidades da 
Alemanha, multidões se reuniram para queimar livros em praça pública. Karl 
Marx, Thomas Mann, Albert Einstein, Franz Kafka, Ernest Hemingway, Robert 
Musil, Marcel Proust, dentre muitos outros, e, é claro, Sigmund Freud, foram para 
a fogueira. 
 
A propósito deste evento, Freud escreveu, com um tom de ironia, de Viena a 
Ernest Jones: “Quanto progresso! Na Idade Média, teriam me queimado; agora 
limitam-se a queimar meus livros”. Freud, que àquela altura já havia escrito 
“Psicologia das massas e análise do eu” e “O mal-estar na civilização”, talvez 
não tenha avaliado bem a dimensão e gravidade da situação. Ele sabia que o 
homem é lobo do homem, sabia da inclinação do humano e da civilização em 
autodestruir-se. Mas sempre apostou na palavra, no amor, nas artes, na ciência, 
no saber. 
 
O escrito ultrapassa o escritor e estar em meio ao olho do furacão pode nublar a 
visão, até mesmo do gênio, quando a tempestade se avizinha. A fumaça 
daquelas fogueiras de livros era apenas o prenúncio dos gases que em breve 
intoxicariam a Europa e, em certa medida, outros continentes. A verdade é que 



muitos não puderam compreender que, naquele momento, os limites da barbárie 
estavam prestes a ser reatualizados. 
 
Em 1938, a simples notícia de que Hitler estava a caminho da Áustria para 
anexá-la, foi suficiente para que massas compostas por austríacos atacassem 
brutalmente judeus, comunistas e sociais-democratas (também austríacos, é 
bom lembrar). O espirito nazista já os havia contaminado, a violência estava no 
ato.   
 
Graças aos esforços internacionais, sobretudo de Marie-Bonaparte, Sigmund 
Freud e seu núcleo familiar conseguiu escapar da morte exilando-se em Londres. 
No entanto, o fim de parte de sua família não foi diferente daqueles livros 
queimados em praça pública. 
Hoje, o fenômeno das fake news faz incessante eco da famigerada frase de 
Goebbels: “uma mentira contada mil vezes, torna-se uma verdade.” Na 
“Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola”, Lacan 
prevê, atrelado ao laço social promovido pelo discurso capitalista, uma 
“ampliação cada vez mais dura dos processos de segregação”. Quanto às 
propostas de extermínio sistemático da diferença, representada na lógica nazista 
pelo judeu, não nos esqueçamos de que o lugar da diferença a ser submetida e 
em última instância desumanizada, segregada e expurgada, corresponde a um 
vazio passível de ser ocupado por qualquer significante: ativistas em defesa dos 
direitos humanos, pobres, indígenas, negros, mulheres, lgbtq+, artistas, 
refugiados, comunistas, umbandistas, ateus, etc, etc, etc... 
 
 
Nesta edição: 
 
Em seu escrito, Antonio Quinet lança um olhar para o personagem Hamlet, de 
Shakespeare, a partir de seu aspecto adolescente. E desemboca no amor, este 
que faz brilhar “todas as metáforas no firmamento infinito da linguagem”. “To be 
or not be in love sem adolescer?”, eis o texto em questão; 
  
“O tempo no laço social: da aceleração ao discurso do analista”, texto de 
Osvaldo Costa Martins, é uma digressão na qual o autor discorre sobre o tempo. 
Cronos, “oponente cruel” que nos devora, mas do qual se tem fome, “fome de 
tempo”, tempo que, ele próprio astutamente tornado mercadoria, parece sempre 
faltar. 
  
Em “A vida, insistência”, texto rico em miudezas no qual, paradoxalmente (ou 
não) é da pobreza que se escreve, Pricila Pesqueira de Souza, servindo-se da 
literatura de Guimarães Rosa, Graciliano Ramos e Clarice Lispector reflete sobre 
a pobreza, e não apenas a material, afinal “existe a quem de fato falte o delicado 
essencial”. 
  
Por que Paula Rego? Através de uma produção audiovisual e desenvolvendo 
esta questão, Yara Lemos transmite algo de seu encantamento e pesquisa sobre 
a obra da pintora portuguesa cuja arte, na hipótese da autora, teria servido à 
artista como “tratamento do gozo”. 
  



Em “Sobre a queda do(s) objeto(s)[i] e a animação ou Sobre o “Garfinho” do 
filme: Toy Store 4”, Daniele Baggio parte da animação Toy Store 4 para falar de 
mudanças e seus impactos subjetivos. Escreve sobre a solidão de uma criança 
que “se vê de fora, despertencente” e que pôde encontrar em um brinquedo-lixo, 
ao adotá-lo, um objeto no qual investir algo de si, algo de sua libido. 
  
E por fim, é sobre o amor, ou antes, sobre o feminino e o amor que se dá a 
styletada de Claudia Wunsch, que passa da voz poética para a prosa técnica, 
psicanaliticamente orientada, para dizer de algo que toca no corpo, de como o 
amor pode ser vivido como aflição, dor cardíaca. Mas a autora não nega o amor, 
segue Freud: devemos amar para não adoecer.   
... 
  
Na galeria de artes, Pedro Moraleida Bernardes, apresentado por José Alberto 
Nemer: 
  
Nascido em Belo Horizonte em 1977 e falecido, aos 22 anos, na cidade em que 
viveu, o artista Pedro Moraleida Bernardes rapidamente emergiu como um dos 
mais talentosos artistas de sua geração. Em sua curta experiência de vida, 
trabalhou com vigor e urgência, acumulando uma obra surpreendente em 
quantidade e qualidade. Experimentou várias linguagens artísticas, como 
desenho, pintura, vídeo, texto, sempre marcados por forte conotação erótica, 
escatológica, irreverente. Perpassada por um clima catártico, a figuração de 
Moraleida ilustra uma inquietação visceral, que corresponde a uma transgressão 
plástica sem rodeios, selvagem e lírica ao mesmo tempo. Em desdobramentos 
narrativos, quase cinéticos, das histórias em quadrinhos, o artista acumula 
colagens, frases e figuras, como que ordenados por campos de cores vibrantes 
e sábias. Tudo resulta numa fusão delirante de construção e entropia. 
 
*Psicanalista, membro da IF-EPFCL e da Escola de Psicanálise dos Fóruns do 
Campo Lacaniano, Fórum Mato Grosso do Sul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



To be or not to be in love sem 
adolescer?  

 

Antonio Quinet 

 

 
 
 
O solilóquio to be or not to be, do adolescente Hamlet, apresenta o sujeito 
dividido entre, por um lado a ordem supergóica de matar seu tio, rei e marido da 
mãe e, por outro lado, o horror ao ato – eis o paradigma da divisão subjetiva que 
adolescentemente nos habita. Como toda obra prima, Hamlet é sujeita a 
múltiplas interpretações. Por um lado, temos o imperativo do fantasma do pai 
como uma ordem do supereu, advinda do pai real, pai de gozo, morto na flor de 
seus pecados e cujas atrocidades cometidas em vida fariam "saltar os olhos de 
suas das órbitas”. Hamlet poderia desconsiderar a ordem do fantasma, perceber 
que foi uma visão alucinatória de seu desejo, deixar sua mãe viver a vida dela, 
namorar Ofélia e, quando tivesse a idade de ser rei da Dinamarca, destronar o 
tio Claudio e se declarar rei. Certamente, nesse caso não haveria tragédia, nem 
estaríamos falando dele até hoje e tampouco celebrando mais de 400 anos de 
Shakespeare. Mas não. O adolescente Hamlet, em pleno conflito de se desligar 
do Outro parental, ataca violentamente sua namorada Ofélia e em seguida a 
mãe, chamando-as cada uma, a seu modo, de vagabunda, prostituta e 



promíscua. Rompe com Ofélia e se entrega à tortura da divisão subjetiva do ser 
ou não ser, estar ou não estar, se separar ou se alienar, viver ou morrer, lutar ou 
se acomodar. 
  
Hamlet dubitativo se pergunta: 
“to be or not 
to be or not 
to be or not to be 
not to be 
to be 
or 
not to be 
not to be 
not to be 
to be 
to be 
to be or not to be 
that is the question! 
  
será mais nobre sofrer na alma 
pedradas e flechadas do destino atroz? 
ou pegar as armas e combater o 
mar de problemas dando-lhe um fim?” 
  
O conflito de Hamlet é: aceitar o destino e deixar-se levar pelos desígnios que o 
Outro lhe destinou ou lutar contra isso e agir? Formulando de outra forma: 
alienar-se pela aceitação do status quo ou separar-se por meio do ato? Há uma 
terceira saída: 
“Morrer, dormir – nada mais 
E com o sono dizer que se termina com a angústia e com os milhares 
Choques naturais que a carne herdou 
Eis um final que se deve ardentemente buscar”. 
  
Eis a saída pela fuga: jogar-se na cama de depressão e dormir ou pôr um fim à 
própria vida. Mas, se ele não se matar por resolver ceder à covardia do desejo, 
e deitar-se na cama e dormir, poder vir um sonho de angústia, um pesadelo, e 
trazer o real do conflito. 
“Dormir, talvez sonhar. 
Pois naquele sono da morte os sonhos que poderão vir, quando tivermos largado 
este invólucro mortal, devem nos fazer hesitar. Essa reflexão dá vida longa às 
desgraças da vida”. 
  
Ao dormir, ele pode ter pesadelos que o fazem despertar para o real. Pois o 
sonho é a Outra cena privilegiada da tycké – o encontro com o real. 
“A reflexão nos faz todos covardes. A cor natural das decisões adoece com a 
palidez do pensamento e empreendimentos oportunos de grande impacto se 
extraviam e perdem o nome de ação”. 
  



Quarta saída: a neurose. Ficar pensando, refletindo, ruminando ao invés de partir 
para o ato. Hamlet não é apenas paradigma da adolescência, é paradigma do 
sujeito dividido, o sujeito da palavra. 
  
Hamlet é um sujeito devastado. Devastado, nos indica Freud, pelo desejo 
incestuoso e por ele mesmo impedido de matar o tio que ocupou o lugar do pai 
na cama junto à mãe. Sim, o tio, e não ele. Eis a interpretação freudiana de 
impedimento à ação para manter em vida aquele com o qual pela via do desejo 
Hamlet se identifica. 
  
Nessa tragédia, o sujeito é devastado pela alienação no Outro materno, e rompe 
com sua namorada Ofélia. Esta, por sua vez, também adolescente, indo contra 
os desígnios do pai, havia se entregado sexualmente ao namorado. E, quando 
vai terminar o namoro com Hamlet a mando do pai, é xingada de puta pelo 
mesmo homem que a desvirginou. Ofélia não enlouquece por Hamlet ter 
terminado com ela, mas pelo ataque superegóico do fantasma do próprio pai 
que, diferente de Hamlet, não aparece, mas é tão real quanto. Ela se mata por 
ter perdido a castidade – o bem mais precioso...do pai. Ambos se suicidam: 
Hamlet se fez matar por Laerte, irmão de Ofélia, em seu túmulo de morte, e 
Ofélia, em sua cena de loucura, desvela que foi desvirginada por Hamlet para 
logo ir se deitar no leito do rio da morte, onde jaz Polônio, seu pai. Esses 
adolescentes devastados não se desligaram da autoridade do desejo do Outro 
parental a não ser pela morte. Foram devastados pelo amor... incestuoso. 
  
O que se verifica na adolescência é o despertar do amor, que comporta o 
desligamento do Outro parental e a recomposição do Outro... do amor erótico. 
Mas, como nos diz Sonia Alberti em seu livro Esse sujeito adolescente, “a 
adolescência como despertar da primavera, implica muito mais o confronto com 
o real do sexo que questiona toda a existência do sujeito do que a capacidade 
de amar”. 
  
A adolescência é, efetivamente, o momento de reatualização do traumatismo do 
sexo, que verdadeiramente é o trauma do encontro com a impossibilidade de se 
escrever a relação sexual. Por isso seu descompasso: é excessivo ou faltoso. O 
“não-há-relação-sexual”, real impossível, se realiza justamente quando há 
possiblidade de ato sexual. O que não aconteceria na infância. Na adolescência, 
vem o despertar do corpo púbere, há essa possibilidade. Mas não! Justamente 
aí na adolescência que aparece a ab-sense. Afirma-se, então, de forma 
traumática, a ausência da relação sexual de complementação dos sexos, não só 
entre o rapaz e a moça, mas também entre os rapazes entre si e as moças entre 
si. O despertar do real sexual dos belos adormecidos que são os adolescentes, 
provoca o confronto com a impossibilidade real do sexo e também sua suplência: 
o amor. 
  
O amor 
A adolescência é o momento do despertar do amor. Mais do que cronológico, 
momento estrutural, pois o despertar do amor nos transforma todos em 
adolescentes. E parte-se para fazer amor que, como diz Lacan, não é praticar o 
sexo e, sim, fazer poesia. O fazer sexo atualiza o real do impossível de um atingir 
plenamente o outro. O impossível de fundir-se com o outro. O impossível de uma 



penetração perene do Outro. O impossível de eternizar-se no âmago do outro. 
Daí parte-se para a poesia. O amor torna-nos a todos poetas. A ab-sence da 
relação sexual é ausência de intersubjetividade sexual, psíquica e corporal, e 
também ausência de sentido: a falta não é só de complementariedade, é também 
falta na linguagem de sentido a dar ao sexo. 
  
Falta a palavra certa que possa falar o real. O amor como suplência da relação 
sexual cria o poeta – aquele que faz amor com as letras. E, assim, os 
apaixonados adolescentes poetizam, trocam juras de amor, torpedos, 
mensagens apaixonadas por e-mail, whatsapp e cartas que não enviam, 
músicas compostas que chegam a seu destino e outras que vão parar na lixeira. 
Ao escrever, o adolescente poeta tenta fazer algo do real do gozo daquele sexo 
que não entende, que não tem sentido. À incompreensão do real do sexo vem 
suprir a certeza do amor sentido – o que se sente e o que faz sentido. E brilham 
todas as metáforas no firmamento infinito da linguagem. “Duvide que as estrelas 
sejam fogo, duvide que o sol se mova, duvide que a verdade seja mentira, mas 
nunca duvide do meu amor”, escreve Hamlet para sua amada. Mas sempre falta 
à poesia ser mais poética para dizer o amor: “Ó querida Ofélia, sou péssimo em 
versos, incapazes de versificar meus suspiros, mas acredita que meu amor é o 
máximo. O máximo dos máximos, acredita. Adeus. O para sempre teu, enquanto 
esta máquina lhe pertencer. Hamlet”. (Ato II, cena 2). 
  
O apaixonado quer que seu corpo pertença ao outro como corpo desse outro, 
parte integrante do outro, em suma, como objeto que falta ao Outro. Mas a 
certeza do amor pelo amado é acompanhada da incerteza do amor que advém 
do ser amado. Será que ele me ama? Por que não me ligou? Por que não me 
mandou mensagem? Por que me mandou uma mensagem tão fria? Daí a 
necessidade constante de se ouvir declaração de amor... para suprir a falta da 
relação sexual que se repercute no amor sob a forma de incerteza... incerteza 
de ser amado. 
  
O amor adolescente é sempre poeta, e prefere ficar em casa a escrever para 
atingir com a pena sua amada ou seu amado do que ir para a rua deslizar nas 
pistas de gozo e nas baladas de corpos e balas. Os apaixonados Hamlet, Ofélia, 
Romeu e Julieta não são como Laerte, irmão de Ofélia que, segundo Polônio, 
seu pai, é acometido de “desejos frívolos, malucos e comuns que acompanham 
conhecidamente a juventude e a liberdade, como a jogar, beber, esgrimar, dizer 
palavrões, brigar, andar com mulheres”, enfim, todos esses “lampejos e 
explosões de uma mente fogosa, selvageria de um sangue inexperiente de que 
todos os jovens são vítimas” (Ato II, cena 1). O desvario pulsional típico da 
adolescência encontra um alvo quando desperta o amor. Este vem domar a 
selvageria do corpo fogoso para explodir na linguagem poética. Doravante, o 
amor é que vira selvageria. O deslizamento metonímico de parceiros, drogas e 
aventuras, cede o lugar ao caminho metafórico da poesia que visa cingir o objeto 
amado do desejo. E o amor “adolesce”, adoece da língua, e se torna criativo – 
inventando palavras, neologismos que formam nomear o ser amado. Os novos 
nomes, amores dos parceiros que são trocados debaixo dos lençóis, são 
secretos (para não parecerem ridículos fora da alcova). Esses nomes do amor-
parceiro são invenções da lalíngua de tentar nomear o parceiro do impossível. O 
despertar do amor é sempre adolescente, e o despertar da poesia também. A 



língua do amor é poesia, ou seja, palavras que bailam ao som da música que 
procuram dizer o imaginário do encontro dos corpos falantes e fixar o real do 
gozo sexual, que é sem medidas. 
 
 
Dados do autor: Psicanalista, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do 
Campo Lacaniano, Fórum Rio de Janeiro. 
 
 
 
 
 

O tempo no laço social: da 
aceleração ao discurso do analista  
 
Osvaldo Costa Martins 
 
 

 
 
 Muito se tem questionado sobre determinada condição contemporânea em que 
a celebração da liberdade dos indivíduos escamoteia uma forte dominação pela 
via do tempo. As sociedades modernas estão subjugadas, sob a regência da 
aceleração social, a um rigoroso regime temporal que não é articulado em termos 
éticos [1]. Nas últimas décadas, porém, escancarou-se uma contradição: cronos 



é simultaneamente um oponente cruel contra o qual se luta e também algo 
extremamente valioso de que se sente “fome”. Um leito de Procusto está à 
espera de todos quando a questão é o tempo: os imperativos de produzir e 
consumir, cada vez em maior número, têm que se conformar a um tempo que é 
sempre o mesmo. Um dia segue sendo um intervalo com as mesmas vinte e 
quatro horas, mas as demandas cotidianas aumentaram em proporções inéditas. 
A temporalidade 24/7 e o modo de regulação dos ritmos sociais que ela impõe 
atestam isso atestam esse fato. 
  
Com o transbordamento das barreiras do discurso do mestre que promove o 
discurso do capitalista, o tempo saiu de uma condição de oferta e disponibilidade 
para uma de comando e imposição. A tendência mutante do discurso do 
capitalista confere contornos dramáticos à máxima sertaneja segundo a qual do 
boi só se perde o berro. Agora, sob novo imperativo, do boi não se perde nem o 
berro. Tal circunstância não alcança só os semoventes, por óbvio. Do 
trabalhador e, em geral, do ser falante, nada se pode perder, e o tempo torna-se 
um elemento estratégico no ritmo insaciável e acelerado do capitalismo que, na 
modernidade tardia, não admite restos. 
  
O avanço da economia capitalista e a capilaridade de sua ideologia têm por 
consequência a transformação de tudo o que existe em potenciais mercadorias 
e, também, a monetarização do tempo.  Essa tendência fez com que o mundo 
ganhasse uma volatilidade inédita. Tudo deve entrar no fluxo de trocas de 
consumo e circulação financeira. É essa mudança que Lacan anuncia nos anos 
1970 ao propor o discurso do capitalista como uma perspectiva do discurso do 
mestre. Naquele, a insaciabilidade é uma marca dominante. O tempo, que era 
um equivalente do dinheiro, passa a ser ele mesmo uma mercadoria [2]. Assim, 
o capitalismo, com seus mecanismos de competição, vai promovendo sua 
autoaceleração. 
  
Não podemos nos enganar, porém, de que seja isso o único fundamento da 
pressa e da fome de tempo que grassa entre nós. A submissão às imposições 
da cultura está longe de significar passividade. As injunções operadas pela 
aceleração social só logram seus êxitos porque servem ao ser falante como 
metáfora de sua condição irremediavelmente faltosa e dividida. Dá-se nome e 
máscara a algo que, sendo estrutural, é tomado como contingente. O tempo aqui 
é tomado como demanda do Outro. Ocupar essa posição de submissão e 
alienação, no entanto, tem suas consequências. 
  
A hegemonia do discurso do capitalista solapou o tempo livre e apartou os 
indivíduos de aíon e cairós. Esses que abrem a possibilidade de o sujeito se 
reinventar na sua relação com a verdade e a causa de seu desejo. Sonhar, 
devanear ou elaborar questões que balizem a vida são movimentos que 
requerem uma outra temporalidade. Esta inclui a dimensão cronológica, mas vai 
além, ela requer também aíon e cairós de modo que o sujeito possa avocar sua 
condição desejante. É exatamente isso que os imperativos de massificação e 
aceleração tendem a abolir. Eles se regem pelo gozo que, em termos temporais, 
é presidido pela imediatez. 
  



Diante desse cenário, Lacan retira a seta da impossibilidade para escrever o 
discurso do capitalista. Sem esta, cria-se a ilusão mortífera de que se pode ter 
acesso imediato ao objeto. Servindo-se de tal premissa, o discurso do capitalista 
tenta trapacear com o objeto para sempre perdido e fulgurá-lo nas ofertas de 
consumo e promessas de felicidades que tamponam a divisão subjetiva. Ante a 
tendência à abolição da barreira de gozo, as vias do desejo se obstruem. Por 
óbvio, toda uma questão com a temporalidade está concernida nessa 
circunstância.  Nesse caso, pode-se falar em gozo do tempo: do tempo 
acelerado. 
  
A condição temporal para que essa lógica funcione é a inflação da dimensão 
cronológica em detrimento das outras temporalidades, posto que aquela se pode 
universalizar e regular. O tempo, tornado um gadget do capitalismo moderno, 
sob a lei do time is money, torna-se assim um instrumento de dominação a partir 
de uma artimanha: a ideia de que ele falta. 
  
O discurso do analista, por outro lado, assume a condição primordial de haver 
um objeto para sempre perdido. Tal objeto implica que o deslocamento 
metonímico que se fará na direção de seus substitutos tenha a mesma natureza, 
isto é, de ser para sempre. É esse “para sempre” que determinará o tempo do 
desejo como aiônico[3]. O objeto perdido é, por essa perspectiva, para sempre 
buscado ou para sempre substituível justamente porque nunca será plenamente 
substituído. O discurso do analista convoca esse movimento, isto é, o desejo, 
recorrendo àquilo que o causa, o objeto a. 
  
Isso também significa que o discurso do analista não visa a elidir a falta: ele a 
afirma e a assume como condição do movimento do desejo. De saída, implica-
se aí a ideia de fome ou falta de tempo sob uma outra perspectiva. Nominé [4] 
defende que o “real do tempo não tem nada a ver com as armadilhas do discurso, 
que faz você crer que falta tempo”, assim, “o discurso capitalista vende o tempo 
que falta, quando, na verdade, não é o tempo que falta”. 
  
Tal é análogo à posição da criança que, mediante uma operação simbólica, 
transforma em falta a inexistência de pênis em alguns corpos e cria a ilusão de 
que pode perdê-lo ou conservá-lo. Essa operação produz uma lógica que serve 
de solução a um impasse que, de outro modo, presentificaria o real da castração. 
O tempo é um “puro símbolo” e guarda em si algo de Real, de castração [4]. 
Assim, podemos dizer que existe uma dimensão temporal que é imaginária 
porque espacializada, o tempo cronal; e outra que é real-simbólica, à qual 
imputamos aión e kayrós, porque diz respeito a um tratamento simbólico que se 
opera sobre o real da falta.  
  
O tempo será sempre limitado porque o corpo é finito, e as possibilidades do 
desejo, não. O cerne da questão em uma psicanálise é não fazer disso uma 
impotência. O tempo cronológico há de faltar, mas o tempo para a escrita do 
desejo, não. No discurso psicanalítico, o tempo supostamente faltante é vertido 
em causa do desejo. O tempo, tanto em sua dimensão cronológica como aiônica, 
é posto como agente do discurso: 
  
  



 
O manejo do tempo em uma psicanálise articula cronos, aíon e kairós – sendo 
este o que marca a tempestividade do ato e das manifestações do inconsciente. 
O analista encarna, às vezes, um enigma para o analisante: “quanto tempo eu 
tenho?”. Do ponto de vista do tempo lógico, trata-se, em algumas circunstâncias, 
de fazer com que o tempo de compreender não se torne sintomaticamente 
dilatado e, em outras, que ele não seja angustiadamente achatado como 
acontece nos casos em que a alienação à demanda e ao discurso do Outro 
impõe a pressa e a aceleração. 
  
Afirmamos também que uma análise pode levar a um arranjo singular entre o 
sujeito e seus tempos. Conduziria, assim, a uma conciliação com o impossível 
que, indiretamente, produz uma tempestividade. Gesta-se um saber que admite, 
por fim, que nunca se terá “todo o tempo do mundo”, nem para poupá-lo nem 
para gastá-lo, e que a vida é ela mesma um tempo restante. O tempo que resta 
é o único possível, aquele que terá sido, desde o início, resto da operação que 
inseriu o sujeito na linguagem 
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Atravessando uma rua rumo à análise, caminho que faço há anos, percebo, só 
agora, muitas pessoas vendendo coisas no sinal. Em cada semáforo, um sujeito 
calejado pelo sol, às vezes com um olhar de súplica, lutando para sobreviver. 
Com Guimarães Rosa, sabemos que “somente com alegria a gente realiza bem 
– mesmo até as tristes ações.”[i]. Essas pessoas sabem disso e sabem também 
que “com cansaço é que se tapa o desanimo”[ii]. Ânimo para sobreviver, que é 
diferente de viver. Bem sabemos. 
  
Perceber isso agora, para além das minhas questões subjetivas, revela o 
insuportável desse ano e infelizmente dos próximos: a pobreza aumentando e 
obrigando as pessoas a exporem o corpo, com a cara e a coragem já que 
“carece  de ter coragem...”[iii], na esperança de que alguém queira uma água 
fresca ou qualquer outra coisa que o faça ganhar uns trocados para matar a sede 
e a fome, a sua e dos seus. 
  
É sobre a pobreza que quero escrever. Dessa pobreza de bens materiais, mas 
não só essa, também aquela de cada um de nós, e ainda da pobreza maior “... 



porque todos nós somos um e quem não tem pobreza de dinheiro tem pobreza 
de espírito ou saudade por lhe faltar coisa mais preciosa que ouro – existe a 
quem falte o delicado essencial. ”[iv]. Para isso, me servirei de “Grande Sertão: 
Veredas”, “Vidas Secas” e “A hora da estrela”. Também será uma homenagem 
aos nordestinos, nas figuras de Guirigó, Fabiano e Macabéa. Sigamos. 
  
Em “Grandes Sertões: Veredas”, a pobreza é só mais um tema, junto com tantos 
outros. Riobaldo, o jagunço narrador, nos conta sobre o menino Guirigó, que ele 
encontrou em suas andanças e quis levar consigo em sua última empreitada: 
“Tão magro, trestriste, tão decriado, aquele menino já devia ter prática de todos 
os sofrimentos. Olhos deles eram externados, o preto no meio dum enorme 
branco de mandioca descascada. O couro escuro dele era que tremia, constante, 
e tremia pelo miúdo, como que receando em si o que não podia ser bom. E 
quando espiava para a gente, era de beiços, mostrando a língua à grossa, colada 
no assoalho da boca, mas como se fosse uma língua demasiada demais, que ali 
dentro não pudesse caber; em bezerro pesteado, às vezes, se vê assim. Menino 
muito especial. Jagunço distraído, vendo um desses, do jeito, à primeira, era 
capaz da bondade de desfechar nele um tiro certo, pensando que padecia 
agonia, e que carecesse de ajuda, por livração.”[v] 
  
Após essa descrição da pobreza de Guirigó, o autor fala da riqueza desse 
menino, que era a própria vida, e, por causa dela, o recurso de se negar, isso 
ele podia! “O pretinho espichado no chão sacudia a cabeça, que não que não, 
que parecia ter gosto de poder negar assim -  ‘Mas o de comer todo se 
acabou...’Havia de negar tudo, renegava: até que tivesse tido mãe, nascido dela, 
até que a doença brava estivesse matando o povo do Sucruiú, os parentes todos 
dele. A gente queria que aquele traste de menino sentisse em si, e se 
entristecesse, por tantas suas desditas chorasse uma lágrima, a lagrimazinha 
só, por um momento que fosse. Ah, ele fizesse logo isso, a gente ficava 
desconsolado e legítimo no triste, a gente ficava tranquilizados. Qual, o menino 
preto negava. O que ele afirmava, no descaramento firme do seu gesto, era que 
nem era ninguém, nem que aceitava regra nenhuma devida do mundo, nem 
estava ali, defronte dos cascos dos cavalos da gente. Ah, queria salvar seu 
corpo, queria escape. Se abraçava com qualquer poeira.”[vi] 
  
Em “Vidas Secas”, Graciliano Ramos fala da pobreza, da miséria, da secura do 
solo e das pessoas, que dificultam, e às vezes impedem a vida. Ele fala da 
travessia de uma família no sertão em busca da sobrevivência. Fabiano sentia-
se um sujeito de “imaginação fraca”[vii], “dava-se bem com a ignorância”[viii]. “E, 
pensando bem, ele não era homem: era apenas um cabra ocupado em guardar 
coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os 
cabelos ruivos; mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, 
descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra.”[ix]Mas 
tinha “muque e substância”[x]. Seguia  desejoso de salvar a vida e a família. 
Seguia fazendo o que ele sabia fazer: ser um sujeito forte frente à dureza da 
seca, do sertão e das pessoas. 
  
Sobre os urubus, mas penso aqui no soldado amarelo, Graciliano diz: “o que 
indignava Fabiano era o costume que  os miseráveis tinham de atirar bicadas 
aos olhos de criaturas que já não se podiam defender.”[xi]Às vezes é muito difícil 



se defender da canalhice, como a do soldado amarelo, do dono da fazenda e do 
governo. Mas Fabiano resistia. Certa feita, teve oportunidade de matar o soldado 
amarelo. “Fixou os olhos nos olhos do polícia, que se desviaram. (...) Inutilizar-
se por causa de uma fraqueza fardada que vadiava na feira e insultava os 
pobres! Não se inutilizava, não valia a pena inutilizar-se. Guardava sua força”.[xii] 
  
Guardava sua força para viver. “As palavras de sinhá Vitoria encantavam-no. 
Iriam para diante, alcançariam uma terra desconhecida. (...) e andavam para o 
sul, metidos naquele sonho. (...) E o sertão continuaria a mandar gente pra lá. O 
sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, sinhá 
Vitoria e os dois meninos.”[xiii]. A jornada é sempre longa. “Caminhariam meses. 
Ou não caminhariam? Sinhá Vitoria achou que sim. Fabiano agradeceu a opinião 
dela e gabou-lhe as pernas grossas, as nádegas volumosas, os peitos cheios. 
(...) Era. Estava boa, estava taluda, poderia andar muito. Sinhá Vitoria riu e 
baixou os olhos. Não era tanto como ele dizia não. Dentro de pouco tempo 
estaria magra, de seios bambos. Mas recuperaria carnes. E talvez esse lugar 
para onde iam fosse melhor que os outros onde tinham estado (...)O mundo é 
grande. Realmente para eles era bem pequeno, mas afirmavam que era grande 
– e marchavam, meio confiados, meio inquietos.”[xiv] 
  
Agora é Macabéa. A estrela. Moça que não tinha sequer “pobreza enfeitada”[xv], 
que “vive em um limbo impessoal, sem alcançar o pior nem o melhor. Ela 
somente vive, inspirando e expirando (...). Na verdade -  pra que mais que 
isso?”[xvi]. Além do que era incompetente: “incompetente para a vida. Faltava-
lhe o jeito de se ajeitar. Só vagamente tomava conhecimento da espécie de 
ausência que tinha de si em si mesma.”[xvii].  Havia nascido com “maus 
antecedentes” e quando passava “ninguém olhava pra ela na rua, ela era café 
frio”[xviii]. Macabéa: um “parafuso dispensável” em uma “sociedade técnica”[xix]. 
Na infância, não teve bola e nem boneca. Não se queixava de nada. “Nunca 
tinha tido coragem de ter esperança”.[xx] 
  
“A única coisa que ela queria era viver.”[xxi] E de vez em quando, comprava uma 
rosa. “ela era calada (por não ter o que dizer) mas gostava de ruídos. Eram 
vida.”[xxii] E ainda: “Esqueci de dizer que era realmente de se espantar que para 
corpo quase murcho de Macabéa tão vasto fosse o seu sopro de vida quase 
ilimitado e tão rico como o de uma donzela grávida, engravidada por si 
mesma.”[xxiii] 
  
A pobreza habita cada ser humano, o que fazer com ela? O que é possível fazer 
com a miséria, às vezes extrema, que nos atravessa? O menino Guerigó, 
Fabiano e Macabéa nos ensinam que viver, por si só, já é uma riqueza. Lacan, 
no seminário RSI, fala “é claro que fracasso, mas não é razão para não tentar. 
Nem que só para demonstrar o estopim do impossível, minha 
impotência.”[xxiv]Sigamos tentando. Mejorará.“Natureza da gente, mal 
completada...”[xxv] 
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Por que Paula Rego? 
 
Em 05 de maio de 2019, visitei a Casa das Histórias Paula Rego, inaugurada em 
2009, em Cascais, em homenagem à obra pictórica da artista, com exposições 
de seus trabalhos e das histórias de sua vida. Entre surpresa e encantada com 
tão bela montagem, foi iniciada uma pesquisa em seu acervo sob o ponto de 
vista psicanalítico. 
 
Na época, a curadoria optou pela temática “No tempo em que os animais 
falavam” (coletânea de obras dos anos 80, que foram reunidas), por dar ênfase 
aos quadros em que os animais são tomados como personagens humanizados. 
Em toda a sua trajetória, o inverso também se faz representar: mulheres 
animalizadas, com a ferocidade de quem quer morder. “Ela tem a força para 
saltar e morder, porque ela está presa” – explica Paula Rego sobre a imagem da 
“mulher cão” ao jornalista Paulo Magalhães, da TVI[1]. Não havia ali uma 



fronteira entre o humano e o animal e o animal e o humano – recurso estético 
para mostrar um mundo desumanizado. Neste ponto, vale ressaltar que essa 
“não fronteira” provoca a conexão horror/belo, obrigando a sociedade a refletir 
acerca das imagens do corpo e da política do corpo. 
 
A propósito, em 1986, inicia a sua série de quadros a que dá o título de Menina 
com cão. O cão aparece à mercê dos cuidados de uma menina, ao mesmo 
tempo que é de estimação (como uma boneca); parece um bebê ou mesmo um 
homem, assumindo papel humano ou divino. 
 
Já no meio da década de 90, ela desenvolve as séries Mulher cão (1994) e O 
aborto (1997), tendo, em ambas, a modelo Lila Nunes, com quem trabalha até 
hoje. 
 
Com a série Mulher cão, Rego apropria-se da história de uma mulher que vivia 
sozinha com seus animais numa casa enorme, perdida no meio das dunas. Ao 
ouvir a voz de uma criança que lhe dizia que matasse todos os animais, ela 
enlouquece e os devora a todos. Ao estar desenhando, essa história lhe vem à 
mente e pinta a figura que resultou na “mulher cão”, usada em um novo ciclo de 
mulheres solitárias, de feroz aparência, cuja natureza visceral e sexual se impõe. 
Em contrapartida, a série Mulheres avestruzes[2] revelam aspirações espirituais 
que se afastam da “mulher cão”, conforme explica Cantinho (2003)[3]. 
 
Paula, de início, tornou-se uma artista consagrada em Portugal, seu país de 
origem, e na Inglaterra, país do coração, para vir a ser internacionalmente 
conhecida, com vários prêmios de destaque e títulos desde 1966, quando expõe 
individualmente na galeria de Arte Moderna da Escola de Belas-Artes de Lisboa. 
Interessante dizer que, para os ingleses, ela é cidadã inglesa, por morar em 
Londres e por ter toda sua formação artística feita ali. Os críticos discordam, 
justificando que sua obra é matizada por temas portugueses. Paula justifica não 
morar em Portugal por ser “perto demais dos meus medos”. 
 
A fim de contextualizar sua trajetória, faz-se necessário um breve retrocesso 
cronológico. 
 
Em 1956, retorna ao seu país grávida do namorado Victor Willing, após ter feito 
vários abortos clandestinos que colocavam sua vida em perigo. Em 1959, casa-
se com Victor – um estudante destacado dos demais pela beleza da sua arte e 
técnica – e com ele constitui uma prole de 3 filhos. Ele foi o grande incentivador 
de Paula, ouvindo-a em suas angústias e orientando-a na construção de sua 
obra. 
Com dificuldades financeiras devido à falência da fábrica que Victor dirigia, a 
família mudou-se para Londres. Entre 1963 e 1975, Paula, então, passa a ir e vir 
entre esta cidade e Lisboa, onde ganhara uma bolsa de estudos pela Fundação 
Calouste Gulbenkiam, para pesquisar contos tradicionais populares 
portugueses. 
 
Toda sua obra tem como tema histórias originárias desses contos e lendas, onde 
os personagens “são figuras perversas, cruéis, porque a vida é cruel”, afirma 
Paula Rego em entrevista. São histórias violentas, reconstruindo memórias de 



infância que a aterrorizavam, cuja temática varia entre encantamento, amor, 
sedução e terror, segundo pôde-se colher em diferentes momentos desta 
pesquisa. 
  
Paula é considerada uma contadora de histórias. Após longas pesquisa, em 
1965, compõem as pinturas “Salazar a vomitar a pátria” e “Os cães de 
Barcelona”, onde se pode identificar o desejo de usar personagens para fazer 
justiça social, num engajamento político. 
  
Em 1983, torna-se professora convidada de pintura na Slade School of Art, onde 
fez a sua formação inicial. De um modo geral, sua pintura é considerada como a 
que desperta incômodo, inquietação. As figuras são consideradas grosseiras, 
até mesmo grotescas, e “é no campo de uma indecibilidade entre o humano e o 
animal que elas emergem, configurando-se como seres habitados por uma 
espantosa força sexual” (Cantinho, 2003)[4] – indecibilidade essa que traduz 
uma incapacidade de definição. 
 
Os quadros de Paula, quando tocam a questão da “identidade”, são construídos 
pela luta, ou seja, pelo conflito. Cantinho (2003)[5] destaca uma fala da artista 
sobre o prazer da criação aliado ao da destruição, ao explicar que tal conceito a 
aproxima de George Bataille: “Para a arte o desejo de destruir é maior do que o 
de decorar o vazio do suporte onde emerge a obra”. Por outro lado, seu filho Nick 
Willing (2017) acentua uma fala corrente da mãe: “Fazer arte é uma merda”. 
 
“Uma raiva destrutiva que é fonte e magma da criação, raiva que é posta como 
ruptura fundante” – diz Cantinho (idem), ao explicar que não se pode desprezar 
o gosto e o fascínio da pintora pela violência. 
 
Paula Rego possui uma narrativa esteticamente forte; dos seus quadros 
emanam uma grande força impressiva que remete para temáticas 
emocionalmente turbulentas, como, por exemplo, as pinturas “Aborto” ou 
“Possessão”. Gil[6] explica que sua estética se insere na corrente modernista 
chamada “Arte Bruta”, designação criada por Jean Dubuffet, conhecido pessoal 
de Rego, no sentido de que a arte pictórica não tem a obrigatoriedade de ser 
agradável e que deve igualmente poder expressar um estilo mais cru, primitivo 
e bruto. “Em minha opinião, Paula Rego conseguiu alcançar, com absoluta 
mestria, o desiderato dessa estética tão irreverente e acutilante”, declara Antônio 
Gil[7]. 
 
Um outro exemplo desse horror/belo, arrebatador e provocativo é também a série 
O aborto, onde as figuras narrativas estão sozinhas com o seu corpo, com seu 
destino e com expressões que se confundem entre o prazer, a dor, o medo – 
sentimento que, desde pequena, a consome: “Eu sou montada no medo”, 
proclama. Aliás, ainda sobre a infância chama atenção do filho Nick para uma 
doença que a acometera naquela fase e que permanece até os dias atuais: a 
depressão. Em 2007, trancou-se no quarto por oito meses, para “pintar a cara 
da depressão”. 
 
Sobre o assunto aborto, a própria Paula o traz à tona quando afirma que nunca 
sentira culpa pelos que fizera, porque era muito comum na sociedade da época 



adotá-lo. Não havia alternativas diante da ameaça da condenação pelo estigma 
e da consequente exclusão familiar e social advinda, ou seja, o sentimento de 
culpa e o supereu tirânico vêm como marcas da depressão. 
 
Para Freud (1930), o sentimento de culpa decorre por medo da perda do amor. 
O sujeito só se permite agir mal quando tem segurança que a autoridade não 
saberá; tem apenas medo de ser descoberto. 
 
Essa relação da artista com causas políticas expostas em seus quadros remetem 
à Política do Corpo, na medida em que as imagens são usadas para controlar 
opiniões ou influenciar ações, como no caso da campanha que endossou pela 
legalização do aborto em Portugal, com referendos nos anos de 1998 e 2007, 
nos quais teve influência decisiva pelo sim. 
 
A arte de Rego transcende quaisquer correntes artísticas; elas expressam 
critérios de beleza desconstruídos, ao mesmo tempo em que representam algum 
tipo de resistência, como se observa no vídeo aqui postado com o título “Paula 
Rego: “AbortArt” 
 

 Vídeo Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=mH8OCT1-lIg> 

 
Neste ponto, vale dizer que, como do início de minha pesquisa sobre o assunto, 
levanto aqui, mais uma vez, a possibilidade de sua arte ser um tratamento do 
gozo. 
 
Para ela, muitas vezes já se está a desenvolver um trabalho quando encontra a 
história “no caminho”. Daí a casa em sua homenagem chamar-se “Casa das 
Histórias” – ainda bem que, por sua produção incessante, ainda haverá muitas 
delas a serem contadas. 
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Sobre a queda do(s) objeto(s)  e a 
animação ou Sobre o “Garfinho” do 
filme: Toy Store  
 
Daniele Baggio 
 

 

 

O filme “Toy Store 4” fala sobre mudança.de cidade, de escola, de amigos, de 
perspectiva, de viagem! 
  
Andy, o protagonista dos filmes anteriores, cresce e vai para faculdade; doa seus 
brinquedos a Bonnie, sua vizinha, uma criança, que está também às voltas com 
a mudança de cidade e escola, em decorrência do trabalho dos pais. 
  
Na escola nova, a sensação de deslocamento e estranheza de estar em lugar 
novo, sem amigos, causa-lhe angústia. 
  
Na aula, Bonnie se vê fora, despertencente. Olha para baixo, para o lixo e 
alcança, não sem uma mãozinha do amigo Wood (o cowboy), um garfo 



descartável - “Forky”, a este objeto, elege um lugar. O “faz” amigo e o anima! 
Quer dizer, o tenta fazê-lo. Coloca nele braços, pernas, rosto, nome, dá a ele um 
lugar: o de amigo e protagonista. Uma linda adoção! Pela psicanálise, sabemos 
que a - “dotar” um sujeito, é dotá-lo de algo, o amor, o lugar, a nomeação. 
  
Porém, o que mais chama atenção é que “Forky” o Garfinho, não consegue, 
ocupar este lugar, que os tantos outros brinquedos queriam. “Wood” (o cowboy), 
também em crises existenciais, não sabe como lidar com o não protagonismo. 
Conversa com Garfinho, ampara-o, coloca-o no colo e caminha na intenção de, 
lado a lado, poder explicar de que ele tem “sorte”, foi eleito a ser o brinquedo 
preferido, o amigo da vez. Tantos outros brinquedos passam pela existência de 
não ter sua função exercida. No filme, fica claro que o sonho de todo brinquedo 
é fazer uma criança sorrir, pelo menos por um tempo. 
  
O filme critica sutilmente o capitalismo e os brinquedos descartáveis. Mas, neste 
trabalho não há como se deter a esta questão, porque daria outro estudo. E, 
neste, gostaria de falar do sem- lugar, objeto-lixo, descartável, tão bem 
representado pelo Garfinho. 
  
A sabedoria do texto/ roteiro do filme é de impressionar. 
  
Garfinho, sabendo que é “objeto”, insiste em “cair” (psicanalistas entenderão). E 
a função do objeto não é justamente esta? 
  
Descartável e lixo como se sente, não quer o lugar que lhe deram. Quer voltar 
para o lixo. Ali consegue dormir, ali consegue exercer sua subjetividade. Até que, 
por contingência da vida fica preso em um armário, com uma outra boneca que 
nunca teve sua criança. E, pelo olhar de desejo daquela boneca (Gabi-Gabi), 
que passa a vida achando que não foi “eleita” por que não tinha uma caixa de 
voz adequada, passa o filme, ou melhor, a vida, tramando roubá-la de Wood até 
que, numa negociação à lá “Mercador de Veneza”[i] pela libra de carne ou, 
melhor dizendo, para salvar o Garfinho do aprisionamento, Wood cede a caixa 
de voz. Rasga-se, arranca-a e costura-se de novo. Nessa versão costurada, 
encontra um Amor, antigo? Beth, a pastora de ovelhas, que se redescobriu após 
a saída do quarto para um parque de diversões, oferece a mão a Wood, e 
entendem que seus sentidos de vida, ou melhor dizendo, o que os anima 
é:  alegrar as crianças, agora num parque de diversões. 
  
Garfinho nos dá uma lição, quando olha (Gabi Gabi) que, também com a ajuda 
de Wood, consegue cair e, na queda, o encontro com uma criança perdida no 
parque; “perdidas” se dão as mãos e seguem num abraço. 
  
Após assistir todas estas cenas, Garfinho finalmente se anima em seguir viagem 
com Bonnie e outros brinquedos. 
  
Quantas reflexões esse filme traz! A que mais marcou foi: todo desejo é desejo 
do Outro. [ii] Um “amigo estou aqui”, faz toda diferença! E a Re-existência, de 
um sujeito, só ocorre a posteriori, depois de tantas “quedas” de objetos. O 
sentido surge no “só depois”, no inédito e na singularidade de cada ser. Mas 



ainda bem, que nas quedas de objetos e/ou ilusões existem também 
“animações”. [iii] 
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Do amor, como recuar?  
27  
Claudia Wunsch 
 

 

 

 

Em um despretensioso mês de abril, os olhos de uma moça se embriagaram em uma 
simplicidade que 

Trazia riquezas, uma voz que arrebatava suspiros, um coração inteiro e de pedaços, que 
abrilhantou os 

Olhos daquela moça com alma apertada. 
Não se podia! Já estava dito! Mas os olhos já não viam mais aquarela em outros caminhos. 

A secura onde pisava floresceu. 
Em meio à multidão, sentiu o abraço mais fiel, seu corpo desmoronou em aflição, pois o mais 

sincero sentido partia. 
Um nó no peito sem sossego de que lhe era imposta a partida a fez ir. 

Com pernas bambas e coração abatido, achou que sofria uma doença cardíaca. 
Nessa estrada, alguém lhe pergunta: E desde quando dói seu coração? 

Desde um despretensioso mês de abril. 
E quem nunca achou que poderia morrer de amor? 

 
  

Haveria outra saída para uma mulher senão se angustiar em não ser o objeto 
amado?  O amor ocupa um lugar de “aquarela” na vida psíquica de uma mulher, 
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traz invenções para seu ser, recheia sua libido no objeto amado. Amar, ser 
amada, ser desejada, SER.  Ser “vista”, “admirada”, “escolhida”. 
  
No amor heterossexual, uma mulher escolhe um homem para desejar ser sua 
escolhida. Um homem precisa possuir algo do seu fantasma, do seu imaginário, 
a partir disso, uma mulher consente ser o objeto do fantasma de um homem. Ser 
a escolhida de um homem. E não é qualquer homem. “Um homem se faz 
desejável, um e não qualquer um” (GALLANO p.205). A mulher ama o que está 
por trás do véu fálico de um homem, a castração dele, o brilho fálico está em sua 
palavra. O desejo nasce do que ele diz.   
 
Se para o homem uma mulher tem que ter “uma beleza que vem da tristeza de 
se saber fazer mulher” (Vinícius de Moraes), para uma mulher um homem tem 
que ter “um coração inteiro e de pedaços”. Assim se pode amar. É aí que ela 
encontra seu ser para o Outro. No amor, nesse encontro, a função fálica opera 
do lado feminino. Por essa razão, quando uma mulher perde um amor, é como 
perder algo de si mesmo. “Não ser mais nada” (SOLER p.56). “Ser amada” 
equivale a “ser o falo”, na medida em que é a partir da própria falta que se pode 
amar. Amamos como sujeitos da falta, por isso, quando um homem ama é como 
mulher, como sujeito da falta. 
 
O amor representa o valor fálico, o ter e o ser fálicos. As mulheres com a angústia 
de não ser o objeto de amor e os homens com a angústia de castração. “Quando 
falamos do ser da mulher, não nos esqueçamos de que este é um ser dividido 
entre o que é para o Outro e o que é como sujeito do desejo, entre seu ser 
complementar da castração masculina, por um lado, e seu ser como sujeito 
inconsciente, por outro. (SOLER p.67). 
 
Na ausência de ser para o Outro, na ausência de amar, “seu corpo desmoronou 
em aflição”. As aflições das mulheres no amor, quando se ama e quando o amor 
não é “recíproco”. Porém, Lacan nos ensina: “O amor, certamente, faz signo, e 
ele é sempre recíproco”. O desejo do homem é o desejo do Outro, nos mostra o 
inconsciente. Demandamos amor. “O amor demanda amor”. (LACAN p.12). Não 
amamos sozinhos. 
 
“O amor é o modo de o homem suportar o mundo” (GALLANO p.21). Escolher 
um objeto é escolher um objeto que ocupe o lugar do objeto que falta ao mundo. 
“O amor é causa humana por excelência” (JAIRO apud p.240). Freud apostou 
no amor como uma boa saída para a saúde mental. “Devemos começar a amar 
a fim de não adoecermos” (FREUD p.74). Amar é compor um objeto libidinal, é 
esvaziar o eu da libido é abrilhantar os olhos de uma menina. 
 
E uma mulher poderia simplesmente amar? Sem nó no peito? Freud aposta que: 
o que uma mulher pode avançar em uma análise é em sua maneira de se 
relacionar com o penisneid. Experimentar-se como outra, como outra privada do 
significante que simboliza o sexual. “Dar provas do amor feminino, dar suas 
provas de mulher “é amar um homem sem saber o que fará” (GALLANO p. 219). 
É amar sem dores cardíacas? 
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