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Supondo-se que a verdade seja feminina - e não é fundada a suspeita de 
que todos os filósofos, enquanto dogmáticos, entendem pouco de 
mulheres? Que a espantosa seriedade, a indiscrição delicada com que 
até agora estavam acostumados a afrontar a verdade não eram meios 
pouco adequados para cativar u'a mulher? O que há de certo é que essa 
não se deixou cativar - e os dogmáticos de toda a espécie voltaram-se 
tristemente frente a nós e desencorajaram-se. 

NIETZSCHE 

 
The world was moving she was 
right there with it (and she was) 
The world was moving she was 
floating above it (and she was) and she was 

TALKING HEADS 
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A MULHER-MÔNADA 

1 

A Mulher-Mônada está ajoelhada junto a um rio, vertendo em suas águas e na terra 

seca o conteúdo de duas jarras que segura em suas mãos. Ao fundo, uma árvore, às vezes 

flor, em que uma ora ave negra, ora borboleta, observa curiosa. No céu, sete estrelas 

executam seu bale à Nijinski, com passos que se fazem de gestos que se interrompem, ao 

redor de uma oitava, centro luminoso dessa constelação, totalidade inatingível que vem se 

refletir no inacessível vazio do sexo da Mulher. Dessa imagem, o Arcano 17 do Tarô de 

Marselha, André Breton faz uma alegoria da atividade poética: "Há o tremeluzir de uma 

estrela acima de tudo aquilo que tenta, mas logo evita de forma 

selvagem, o contato humano [...] O pensamento poético tem, 

obviamente, uma grande afinidade com essa forma de agir. É 

inimigo da pátria, e está eternamente de sobreaviso contra tudo 

aquilo que pode querer ardentemente apreendê-lo: é nisso que 

ele se distingue, na essência, do pensamento comum. Para 

permanecer aquilo que ele deve ser, condutor de eletricidade 

mental, precisa antes de mais nada carregar-se de energia em 

meio isolado."1 

A Estrela - Tarô de Marselha 
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Para o grão-sacerdote do surrealismo, o Arcano 17 nos 

mostra a mulher-criança, derradeiro avatar da mulher como redentora, aquela que permite 

reconciliar todas as contradições e unir todos os opostos. Essas características paradoxais 

da mulher-criança fazem dela uma personificação bem-sucedida do graal surrealista, aquele 



  

"certo ponto do espírito, onde vida e morte, real e imaginário, passado e futuro, o 

comunicável e o incomunicável, o alto e o baixo, cessam de ser percebidos como 

contraditórios". De Nadja a Elisa, Breton não cessa de procurá-la, a mulher-criança, a 

Mulher-Mônada. Não foi ele, evidentemente, quem a inventou. Nós a vemos retratada com 

os mesmos traços antinômicos, que parecem sempre acompanhá-la, em um suposto epitáfio 

latino conhecido como Enigma Bolonhese, cujas primeiras notícias datam do sec. XVI: 

Aelia Laelia Crispis não é nem homem nem mulher, nem andrógina, nem 
menina, nem jovem, nem mulher velha, nem casta, nem 
meretriz, nem pudica, mas tudo isso. 

Não foi arrebatada nem pela fome nem pela espada, 
nem por veneno, mas por tudo isso. - Não jaz nem no céu 
nem nas águas, nem na terra, mas em toda parte. 

Lucius Agathus Priscius não é nem marido, nem 
amante, nem parente, não está triste, nem se alegra, (erigiu) 
isto (que) não é nem monumento, nem pirâmide, nem 
sepulcro, mas tudo isso. 

Ele sabe e não sabe a quem edificou (e o quê). 
(Isto é um sepulcro que dentro não tem o cadáver. 
Isto é um cadáver que não tem o sepulcro por fora. 
Mas cadáver e sepulcro são a mesma coisa entre si).2 
 

The Star - pintura de D. 
A

No Corpus Inscriptorum Latinarum, esse epitáfio 

aparece sob a rubrica "Falsae". Os alquimistas dos 

séculos XVI e XVII, entretanto, o consideraram um 

enigma, uma alegoria na qual estariam registrados, em 

chave simbólica, os principais arcanos da arte hermética. Se nos lembrarmos que Jung situa 

a alquimia medieval e renascentista como descendente direta dos movimentos gnósticos 

que, no início de nossa era, tentaram unificar cristianismo, paganismo e filosofia grega3, 

não chega a ser uma surpresa que o Enigma Bolonhese ecoe de perto a caracterização da 

                                                                           
1 André Breton, Arcano 17, Ed. Brasiliense, São Paulo. 
2 Citado em C. G. Jung, Mysterium Coniunctionis I, Obras Completas vol. XIV/1, Ed. Vozes, Petrópolis. 
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3 Sobre a filiação gnóstica da alquimia, cf. C. G. Jung, Psicologia e Alquimia, OC vol. XII, e Aion - Estudos 
sobre o Simbolismo do Si-Mesmo, OC vol. IX/2, Ed. Vozes, Petrópolis. 
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Mulher-Mônada que surge de uma escritura gnóstica com o zen-budístico título de Trovão, 

a Mente Perfeita: 

Pois eu sou a primeira e a última. 
Eu sou a reverenciada e a escarnecida. 
Sou a promíscua e a consagrada. 
Sou a esposa e a virgem... 
Sou a infecunda, 

e muitos são os seus filhos... 
Sou o silêncio que é incompreensível... 
Sou a pronunciação do meu nome.4 

 

A Mulher-Mônada é a retina de um olho para o qual confluem as partículas de luz de 

um mundo que se enforma nela e por ela, vindo à 

existência enquanto mundo pela perspectiva que a 

Mulher-Mônada lhe impõe, crivo a ordenar a percepção 

caótica em totalidade organizada, ainda que aberta.5 

The Star - Aecletic Tarot 

Como Helena num bordel de Tiro, de onde foi 

resgatada por Simão Mago6, o conceito de Mulher-

Mônada faz ponto na encruzilhada de três caminhos: a 

psicanálise, a filosofia e a psicologia analítica. Por essa 

trívia, transitam viajantes das mais variadas 

procedencias, estruturalistas, gnósticos, cabalistas, 

atores de mambembe, trovadores, pintores itinerantes, que alimentam com sua semente o 

ventre de Helena, assim como um tratado gnóstico interpreta Jo, VI, 63: "Que será, pois, se 

virdes o Filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava?" 

                         
4 Cit. em Elaine Pagels, Os Evangelhos Gnósticos, Ed. Cultrix, São Paulo. 
5 Sobre a noção leibniziana de crivo, cf. Gilles Deleuze, A Dobra - Leibniz e o Barroco, Ed. Papirus, 
Campinas. 
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6 Para um resumo da epopéia gnóstica de Helena, a Sabedoria divina que se extraviou no mundo material e 
foi decaindo de encarnação em encarnação, de Helena de Tróia à prostituta que o heresiarca Simão resgatou e 
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transformou em consorte e conceito, cf. John Marcus Allegro, O Mito Cristão e os Manuscritos o Mar 
Morto, Publicações Europa-América, Lisboa, pp. 151-159. 

Tzadi is Not the Star - pintura de Heather Evenenstar 
d
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2 

Duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si. O terceiro termo que permite 

aproximar a feminilidade e o real, possibilitando à Mulher-Mônada estar no lugar de 

ambos, é o conceito de vazio semântico, que permite à opacidade do real e à falta de 

inscrição simbólica do feminino se recobrirem mutuamente. 

A Mulher-Mônada pode ser definida, em poucas 

palavras, como a personificação do espaço de 

irrepresentabilidade pura no qual se situam assim a 

feminilidade como o real. Ela não representa o 

irrepresentável, mas sim a irrepresentabilidade do 

irrepresentável. 

The Star — Tarot de Crowley 

Enquanto conceito, a Mulher-Mônada deve não tanto a 

Leibniz quanto à noção pré-leibniziana de mônada, concebida 

não só como una, mas ainda como única, ainda que refletida em infinitos espelhos 

materiais. Os gnósticos, por vezes, a identificavam a Santa Sofia, o princípio feminino 

alienado na physis. Seus nomes são muitos, de Helena a Sabedoria, e sua posição na 

hierarquia celeste varia de sistema gnóstico para sistema gnóstico. De um modo geral, 

contudo, ela está relacionada ao poder criador de Deus, fonte e paradigma da criatividade 

humana, e não raro aparece como a forma personificada desse poder. Marcos, o Mago, 

denominava-a de Graça (Charis), nome que, em grego igual ao português, é feminino e 

designa tanto o dom divino da redenção quanto a harmonia estética8, e à qual ele rezava 

 9 

                         
8 Charis, e. o., é "graça", "prazer, alegria" e "encanto exterior, beleza". Pode ter relação com cheir, que é a 
mão e suas atividades, bem como "presença, atualidade", no sentido que esse termo tem em Aristóteles 



  

esta oração: "Que a Graça incompreensível e indescritível, Ela que é antes de todas as 

coisas, possa torná-los plenos por dentro, aumentando-lhes o conhecimento que têm dela"9. 

Resenhando os ensinamentos de outro heresiarca, o bispo Hipólito a descrevia em termos 

de sua dinâmica interna: 

Em todos há um poder divino existindo em condição latente, um só poder 
dividido em cima e em baixo; gerando-se a si mesmo, fazendo-se a si mesmo crescer, 
buscando-se a si mesmo, encontrando-se a si mesmo, 
sendo mãe de si mesmo, pai de si mesmo, irmã de si 
mesmo, cônjuge de si mesmo, filha de si mesmo, filho de 
si mesmo - por ser mãe, pai e unidade [isto é, mônada], é 
fonte de todo o círculo da existência.10 

 
Na doutrina de Valentino, o movimento circular 

responsável pela criação é apresentado como uma tentativa 

desesperada de Sophia - ela mesma "incompreensível e 

indescritível" - para alcançar a Fonte divina que, apesar de ser 

chamada de Pai, não é masculina nem feminina, e sim o real, 

absolutamente indeterminado. Relata Irineu, em seu resumo das 

heresias gnósticas: 
MisticCat Tarot 

Não conseguindo atingir o seu objetivo, em razão da enorme profundidade e 
incompreensível natureza do Pai, ela se esticou tanto que correu o perigo de ser 
absorvida na suavidade Dele e dissolvida na Sua essência absoluta, até que 
encontrou o Poder que mantém e preserva todas as coisas, chamado «o Limite» [...] 
por meio do qual, dizem eles, ela foi recuperada e amparada. Depois, tendo voltado a 
si com grande dificuldade, ela se convenceu de que o Pai é incompreensível.11 

 

                                                                           
(realidade concreta, existência). Seria, então, a atividade de tornar algo real através da beleza. 
Etimologicamente, deriva do verbo chaíro, "regozijar-se, estar alegre, ter motivo de alegria". Essa mesma 
palavra, substantivada e escrita com kappa em vez de khi, dá kairós, que designa um espaço de tempo 
qualitativamente carregado de significações, a exemplo do tempo messiânico de Benjamin, e que, com o 
advento do cristianismo, adquiriu o sentido de Plenitude do Tempo ou consumação da história (ver Mircea 
Eliade, O Mito do Eterno Retorno, Edições 70, Lisboa). Numa perspectiva fenomenológica, é um tempo 
concentrado em si mesmo, um instante que rompe monadologicamente com o ritmo temporal, quer histórico, 
quer pessoal, e torna-se auto-referente, enquanto que, por outro lado, transforma-se num ímã que atrai para si 
o ciclo do tempo como uma enteléquia, como a causa final do devir. 
9 Cit. em Elaine Pagels, Os Evangelhos Gnósticos, op. cit. 
10 Ibid. 
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11 Cit. em Elaine Pagels, Adão, Eva e a Serpente, Ed. Roco, Rio de Janeiro. 
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Conforme algumas variantes desse mito, a criação é produzida por essa dialética de 

queda e ascensão de Sophia, que funcionaria como uma roda d'água metafísica. Nas Acta 

Archelai maniquéias, trata-se de um artefato construído pelo Salvador para a elevação das 

almas: 

Assim sendo, ele veio e montou um dispositivo para a 
redenção das almas, isto é, uma roda com doze caçambas, movidas 
pela rotação das esferas, que haure as almas dos moribundos; 
depois, elas são colhidas pela luz maior, isto é, o sol, com seus 
raios, que as purifica e entrega então à lua, e é assim que cresce o 
disco da lua, como costumamos dizer.12 

 

Tarot de Oswald Wirth 

Jung associa esse mitologema à concepção alquímica de 

circumambulatio ou rota, movimento circular a que a matéria-

prima é submetida no interior do vaso hermético e "cuja 

finalidade é a mesma que a da sublimação"13. Como se sabe, é à 

metáfora alquímico-química da sublimação que Freud recorrerá 

para descrever a atividade criadora14. É possível, então, traçar a 

genealogia da sublimação, de sua aplicação psicanalítica às artes, passando pela alquimia e 

química, até suas raízes na cosmovisão gnóstica. Nessa linha, o mito gnóstico de Sophia 

pode ser interpretado como uma teoria da criatividade, em que esta é vista como uma 

reversão mediante a qual o enigma da feminilidade (a própria Sophia, lembremos é 

"incompreensível") é sobreposto ao enigma do real, as obras - inclusive as artísticas - 

saltando dessa conjunção como faíscas elétricas. 

                         
12 Cit. em C. G. Jung, Psicologia e Alquimia, OC vol. XII, Ed. Vozes, Petrópolis, p. 396. 
13 Ibid. 
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14 Para uma análise da metáfora química em Freud e em Nietzsche, cf. Paul-Laurent Assoun, Freud & 
Nietzsche - Semelhanças e Dessemelhanças, Ed. Brasiliense, São Paulo, pp. 127-131. Ver também o verbete 
"Sublimação" em J. Laplanche e J.-B. Pontalis, Vocabulário de Psicanálise, Martins Fontes, São Paulo, p. 
638: "O termo «sublimação», introduzido por Freud em psicanálise, evoca ao mesmo tempo o termo 
«sublime», especialmente usado no domínio das belas-artes para designar uma produção que sugira a 
grandeza, a elevação, e o termo «sublimação», utilizado em química para designar o processo que faz passar 
um corpo diretamente do estado sólido ao estado gasoso." 



  

O projeto de Sophia de apreender o inapreensível deve ser necessariamente frustrado, 

mas isso porque é a frustração mesma que o realiza. Em outras palavras, a única maneira de 

dizer o indizível é fracassando no ato de dizê-lo, de modo que o fracasso da representação 

se converte, numa torção dialética, em um índice daquilo que não pode representar. 

 12 

Tarô da Deusa 
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3 

No Livro Secreto de João, é o princípio feminino, sophiânico - aqui, identificado a 

Eva - o responsável pela experiência de iluminação e despertar que também está no centro 

das reflexões de Walter Benjamin. Eva, diz este texto gnóstico, é a "inteligência primorial 

perfeita", que retira Adão, símbolo da psique, do estado de ignorância e esquecimento15 em 

que se encontra: 

Adão e Eva — pintura de Antonio Molinari (sec. XVIII) 

Entrei na sua prisão, 
que é a do corpo. E disse: 
"Quem me ouvir, que 
desperte do sono profundo." 
E ele chorou, derramando 
lágrimas amargas. E as 
enxugou e disse: Quem me 
chama, de onde vem esta 
esperança, estando eu 
acorrentado nesta prisão? E 
eu disse: "Sou a inteligência 
(pronoia) da vida pura; penso 
no espírito virginal [...] Ergue-
te e lembra [...] e segue as 
tuas raízes, que sou eu [...] e 
cuidado com o sono 
profundo.16 

 
Em Benjamin, o despertar é o 

ato pelo qual o sujeito livra-se de sua sujeição ao sonho que é a história: "a recordação e o 

despertar são os parentes mais próximos. O despertar é, com efeito, a reviravolva dialética 

copernicana da recordação". Glosando essa passagem benjaminiana, Olgária Matos 

escreve: "O despertar transporta para o domínio da memória não mais o sonho, mas sua 

recordação. Do sonho, no sonho, restam ruínas, fragmentos de imagens mudas. Mas para 

chegar do sonho ao «cadáver do sonho» (sua recordação), atravessamos esta fronteira - a 

                         
15 Olgária Matos, sobre Benjamin: "O esquecimento é o centro ausente, a energia que flui na direção da 
própria origem, esta esquecida." 
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16 Cit. em Elaine Pagels, Adão, Eva e a Serpente, op. cit. 



  

irrupção do despertar."17 A relevância dessa experiência para um trabalho sobre estética 

fica clara não só se levarmos em conta que as imagens do sonho devem ser lidas (como 

Lebrun diz da arte contemporânea18), mas também porque o paradigma do despertar é 

extraído por Benjamin da literatura: 

O processo que inverte a imagem do sonho em imagem dialética é um 
processo histórico, porque "cada época sonha a seguinte, mas sonhando se esforça 
em despertar"19. A imagem dialética não reproduz o sonho - não se trata de contar 
fielmente os sonhos, como fazem os surrealistas. Ainda uma vez, é Proust o mestre 
desse saber. Em Sodoma e Gomorra, o sono é um segundo aposento para onde nos 
transferimos para dormir, com seus criados, suas visitas, habitado por uma outra raça, 
não sobreposto à categoria do tempo. Esses dois territórios têm em comum uma 
fronteira que se define por uma ausência com respeito a ambos. O limiar é um ponto 
em suspenso, o despertar - a imagem dialética não encontra seu lugar em nenhuma 
realidade. [...] 

 
As implicações políticas que Benjamin descobre ao transferir o 

conceito de memória involuntária proustiano para o contexto 

histórico não estão de modo algum ausentes do pensamento gnóstico, 

que também encarava a iluminação como uma radical subversão da 

autoridade secular20. Por outro lado, as concepções de Benjamin, 

Proust e dos gnósticos compartilham de um ancestral comum - a 

reminiscência platônica. E, embora atentos a suas conseqüências sociais, os gnósticos, 

como Proust, não descuravam do nível subjetivo do processo: "O que os fascinava era a 

psicodinâmica, ou, como eles poderiam ter dito, a pneumatopsicodinâmica: a interação de 

pneuma, elemento espiritual de nossa natureza, e psyche, ou seja, os impulsos mentais e 

                         
17 Olgária C. F. Matos, O Iluminismo Visionário: Benjamin, leitor de Descartes e Kant, Ed. Brasiliense, São 
Paulo, p. 54. 
18 Gérard Lebrun, "A Mutação da Obra de Arte", em Arte e Filosofia, FUNARTE/Instituto Nacional de Artes 
Plásticas, Rio de Janeiro, p. 31: "O esoterismo da arte declinará rapidamente para aqueles cujo «mundo 
sensível» é cada vez mais constituído por sinais e menos por imagens - para aqueles cujo sistema perceptivo é 
modelado pela velocidade numa rodovia expressa, pelo turbilhonamento das luzes numa discoteca, pela 
rajada das imagens televisadas." 
19 Cp. com Joyce: "History, Stephen said, is a nightmare from which I am trying to awake." E com Camille 
Paglia: "A arte é a forma que luta para despertar do pesadelo da natureza." 
20 Cf. os livros de Elaine Pagels, cit. 
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emocionais."21 Fica evidente que toda a mitologia gnóstica sobre Sophia, Eva e outras 

personagens femininas transcendentais é uma expressão alegórica desse dinamismo: 

O autor valentiniano do Evangelho de Felipe, falando na sua linguagem mítica, 
disse, por exemplo, que a morte originou-se quando "a mulher se separou [...] do 
homem" - isto é, quando Eva (o espírito) se separou de Adão (a psyche). Só quando a 
psyche, ou estado comum de consciência, se integra com a natureza espiritual - 
quando Adão, novamente unido a Eva, "torna a se completar" - podemos alcançar a 
harmonia e a integridade interiores. Segundo este autor, só quem "tornou a casar" a 
psyche com o espírito é capaz de suportar os impulsos físicos ou emocionais que, 
incontidos, levam à autodestruição e ao pecado.22 

 
Nos três casos, a relação com a arte - metonimizada via literatura - se coloca. Porque 

Proust fará da literatura não só o telos último da vida de Marcel, mas, de fato, a única 

redenção possível para o narrador, e Benjamin interrogará escritores e poetas - o próprio 

Proust, Baudelaire, Kafka - sobre a iluminação, ao passo que os gnósticos tenderão a fixar 

sua experiência interior de libertação na forma de ficções mitológicas que o bom bispo 

Irineu, cioso da ortodoxia doutrinária, não perderá a chance de censurar. 

Marcel Proust 

Num certo sentido, a obra de Proust deita raízes naquele mundo à parte, inacessível e 

incognoscível habitado pelo feminino, evocando as tentativas 

desesperadas de Sophia para apreender a Si mesma e à Fonte 

primordial. Esse fato foi salientado por comentaristas tão díspares 

quanto o crítico americano Edmund Wilson e o filósofo francês Gilles 

Deleuze. Este último escreve, em seu estudo sobre Proust: 

O ser amado aparece como um signo, uma "alma": expressa um mundo 
possível, desconhecido para nós. O amado implica, envolve, aprisiona um mundo que 
há que se decifrar, quer dizer, interpretar. Trata-se inclusive de uma pluralidade de 
mundos; o pluralismo do amor não só concerne à multiplicidade dos seres amados, 
como à multiplicidade das almas ou dos mundos de cada um deles. Amar é tentar 
explicar, desenvolver esses mundos desconhecidos que permanecem envolvidos no 
amado23. Por essa razão, nos é tão fácil nos enamorarmos de mulheres que não são 

                         
21 Elaine Pagels, Adão, Eva e a Serpente, op. cit. 
22 Ibid. É óbvia a dependência desse simbolismo para com o mito platônico do andrógino primordial. 
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23 A comparar com a noção de compossibilidade de Leibniz: cada mônada, segundo o filósofo, implicaria 
uma infinidade de mundos possíveis, o desdobramento de um dos quais tornaria impossível o desdobramento 



  

de nosso "mundo", nem sequer de nosso tipo. Por isso, também, as mulheres amadas 
estão tão amiúde associadas a paisagens que conhecemos tanto a ponto de desejar 
seu reflexo nos olhos de uma mulher, mas então se refletem de um ponto de vista tão 
misterioso que, para nós, são como países inacessíveis, desconhecidos: Albertine 
envolve, incorpora, amalgama "a praia e a onda que se quebra".24 

 

 
 

Na ótica proustiana, o meio mais eficaz de que o amante dispõe para interpretar os 

signos emitidos pela mulher amada é o ciúme. O componente paranóico do ciúme, 

obcecado por esses "mundos que nos excluem, e que o amado não quer, e não pode, nos 

fazer conhecer"25, desconfia da realidade imediata oferecida pelos signos do amor e, assim, 

penetra mais fundo em sua verdade: 

O que esconde a mentira nos signos amorosos? Todos os enganosos signos 
emitidos por uma mulher amada convergem para um mesmo mundo secreto: o mundo 
de Gomorra, que tampouco depende de tal ou qual mulher (ainda que uma mulher 
determinada possa encarná-lo melhor que outra); mundo que é a possibilidade 
feminina por excelência, como um a priori que os ciúmes descobrem. O mundo 
expresso pela mulher amada é sempre um mundo que nos exclui, inclusive quando 
nos remete um sinal de preferência. [...] Interpretamos cada signo da mulher amada, 
mas ao final dessa dolorosa interpretação chocamos com o signo de Gomorra como 
expressão mais profunda de uma realidade feminina original.26 

                                                                           
dos outros mundos virtuais mas incompatíveis com ele. Ver o cap. 5, "Incompossibilidade, Individualidade, 
Liberdade", de Gilles Deleuze, A Dobra, cit. 
24 Gilles Deleuze, Proust y los Signos, Editorial Anagrama, Barcelona, p. 16. 
25 Ibid., p. 17. 
26 Ibid., pp. 18-19. Sobre a possibilidade de na estrutura da homossexualidade feminina deixar-se entrever 
uma "realidade feminina original", cf. Jacques Lacan, "Ideas directivas para un congreso sobre la sexualidad 
femenina", Escritos, vol. 2, Siglo Veintiuno Editores, Cidade do México, pp. 704-715. À p. 709, Lacan se 
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Sweet Solitude, de Edmund Blair-Leighton (1853-1922) 
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Nu Allonge, pintura de William Henry Clapp (1879-1954) 

"Uma mulher", afirma Edmund Wilson no Castelo de Axel, a léguas e léguas de 

Deleuze, "não viverá nem poderá viver no mundo em que a desejaríamos ter - isto é, o 

mundo em que vivemos, que imaginamos; e o que nela amamos é mera criação de nossa 

própria imaginação: nós mesmos lhe 

atribuímos."27 Daí o ceticismo que permeia 

Em Busca do Tempo Perdido: "A convicção 

de que é impossível conhecer, impossível 

dominar o mundo exterior, impregna-lhe todo 

o livro."28 Na escritura de Proust, essa visão 

cética traduz-se numa mistura peculiar - por 

não nietzscheana - de perspectivismo e 

relativismo: 

Tal convicção é reiterada quase que a cada página, em mil diferentes 
conexões: as mentiras de Albertine; o boato sobre o herdeiro necessário de 
Luxemburgo; os diagnósticos contraditórios dos médicos consultados acerca da 
enfermidade da avó; as atrações de Riverbele e Balbec, mutuamente invisíveis e 
separadas pelo mar; o tiquetaquear do relógio no quarto de Saint-Loup, que o 
visitante não consegue localizar; os nomes, no horário da ferrovia, das localidades 
próximas a Balbec, que, a princípio suscitam românticas imagens na mente do 
menino e cujas etimologias são explicadas pelo cura de Combray, tornam-se, depois, 
para o rapaz, simplesmente estações da ferrovia de Balbec, de modo que adquirem 
sugestividade totalmente diversa. E já mostrei como as personagens mudam de 
aspecto, à medida que muda o ponto de vista do observador.29 

 
Entretanto, assim como, na teoria do universo holográfico de David Bohm, o caos dos 

fenômenos visíveis é a projeção, o desdobramento de uma ordem implicada, implícita, 

                                                                           
pergunta "se a mediação fálica drena tudo o que pode se manifestar de pulsional na mulher e, principalmente, 
toda a corrente do instinto materno. Por que não estabelecer aqui que o fato de que tudo o que é analisável 
seja sexual não implica que tudo o que é sexual seja analisável?" 
27 Edmund Wilson, O Castelo de Axel, Ed. Cultrix, São Paulo. 
28 Ibid. 
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29 Ibid. 



  

também o microcosmo proustiano, em que "tudo que é sólido desmancha no ar", é o reflexo 

de padrões subterrâneos de coerência: 

Isso porque Proust, conquanto suas observações pareçam relativas, edifica, 
como Einstein, uma estrutura absoluta para o seu mundo de aparências. Suas 
personagens podem mudar de más a boas, de belas a feias, tal como as varas de 
medida de Einstein encolhem e esticam ou seus relógios se aceleram ou retardam; 
todavia, da mesma forma por que a aparelhagem matemática de Einstein nos 
capacita a estabelecer certas relações entre as diferentes partes do universo, a 
despeito do fato de ignorarmos como os corpos celestes se movem uns em relação 
aos outros, não importando de que ponto de vista foram feitas nossas mensurações - 
assim também Proust constrói um esquema ético a partir de fenômenos cujos valores 
morais estão sempre mudando.30 

 

Tentando o Impossível, de René Magritte (1928) 

E, num parêntese desgraçadamente não 

desenvolvido, Wilson sugere que, como na 

cosmogonia gnóstica, o ponto arquimediano fixo 

dessa estrutura mutante é de natureza feminina: 

"Talvez a avó do narrador possa ser considerada 

como desempenhando, no caso de Proust, o 

mesmo papel que a velocidade da luz desempenha 

no de Einstein: o único valor constante que torna 

possível o resto do sistema!"31 É graças ao 

"exemplo da mãe e da avó, com sua bondade, 

nobreza espiritual, rígidos princípios morais e 

extremada abnegação", que Marcel, e por 

conseguinte Proust, consegue "dominar o mundo, voltar à realidade que sempre pareceu 

iludi-lo e, opondo-se ao fluir do tempo, estabelecer algo fora dele: uma obra de arte"32. 

                         
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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32 Ibid. 
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D'Ailleurs un Regard une Attente, de Gabriel Bonmatti (1928) 



  

 

4 

O Marquês de Sade, por Beresford Egan (1929) 

Como não reconhecer a Mulher-Mônada igualmente no segundo dos dois tipos de 

retrato que Barthes descobre em Sade, o retrato retórico, em oposição ao retrato libertino? 

"Esses retratos são muito culturais, 

remetendo à pintura («feito para pintar») ou 

à mitologia («o porte de Minerva sob os 

atrativos de Vênus»), o que é uma boa 

maneira de abstraí-los."33 Barthes não o diz, 

preocupado que está com o projeto sádico 

de "conceber o inconcebível, isto é, nada 

deixar fora da palavra e não conceder ao 

mundo nenhum inefável"34, mas o retrato 

retórico visa figurar aquele espaço de pura 

irrepresentabilidade no qual situamos a 

Mulher-Mônada: 

O retrato retórico, na verdade, embora às vezes bastante extenso (pois o autor 
de forma alguma se desinteressa dele), não pinta nada, nem a coisa, nem o seu 
efeito: ele não mostra (e não quer fazê-lo); caracteriza muito pouco (por vezes a cor 
dos olhos, dos cabelos); contenta-se com nomear os elementos anatômicos, cada um 
deles perfeito; e como essa perfeição, em boa teologia, é o próprio ser da coisa, basta 
dizer que um corpo é perfeito para que ele o seja: a feiúra se descreve, a beleza se 
diz; tais retratos retóricos são, pois, vazios na medida em que são retratos de ser; os 
libertinos, embora possam submeter-se a uma tipologia, estão no evento, exigindo 
retratos sempre novos; mas, como as vítimas estão no ser, só podem encontrar 
signos vazios, suscitam sempre o mesmo retrato, que está em afirmá-los, não em 
figurá-los.35 

 

                         
33 Roland Barthes, "Sade I", em Sade - Fourier - Loyola, Ed. Brasiliense, São Paulo. 
34 Ibid. 
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35 Ibid. 
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A sombra da Mulher-Mônada projeta-se também de alguns dos epigramas de Karl 

Kraus: "A sensualidade da mulher é a nascente onde a espiritualidade do homem vai buscar 

renovação."36 E ainda: "Livros e quadros são produzidos pela mulher - não por aquela que 

os escreve e pinta. Uma obra é trazida ao mundo: a mulher engendrou o que o homem 

pariu."37 

Menina, de Egon Schiele (1890-1918) 

Essa correlação entre o fazer artístico e a 

feminilidade, ou da feminilidade como fator 

seminal da atividade estética, pode ser 

associada a outro aforisma, em que Kraus 

observa como "um homem com imaginação 

artística pode se tornar masoquista diante de uma 

mulher autêntica e um sádico ao lado de uma inautêntica. Desta se vai arrancando 

brutalmente a formação antinatural, até que surja a mulher. Contra aquela, que já é mulher, 

nada resta a fazer senão adorá-la."38 Há, nessa fantasia da mulher autêntica, um eco da 

afirmação, comum entre escultores como Michelangelo, de que a escultura já está no 

mármore, cabendo ao artista somente arrancar as excrescências que a recobrem. Vista desse 

ângulo, a arte aparece como uma quest, uma demanda do Santo Graal em que a Mulher se 

coloca como objeto da busca. 

Essa mulher autêntica, a "mulher em si", é situada por Kraus no espaço da natureza, 

"e  o efeito que procede da mulher poderia ser o efeito que se capta de um fenômeno 

natural. Há mulheres que caem como um raio na fantasia erótica, provocam tremores e 

                         
36 Karl Kraus, Ditos e Desditos, Ed. Brasiliense, São Paulo. 
37 Ibid. Note-se que Kraus sutilmente inverte para a arte as posições masculina e feminina da reprodução 
biológica. 
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38 Ibid. 



  

purificam o ar do pensamento"39. A comparação com o raio é uma constante nas frases de 

Kraus: 

Se o valor das mulheres é mensurável de modo absoluto, seguramente é mais 
pela capacidade de doar do que pelo valor dos objetos doados. Nem mesmo a um 
raio que, em vez de cair sobre um carvalho, atingiu um barracão de madeira, se pode 
fazer uma repreensão moral. E, contudo, não resta dúvida que a beleza do espetáculo 
depende em essência do mérito do objeto, ao passo que os raios da sensualidade 
clareiam com tanto mais brilho quanto maior a distância. 

 

Madona, de Edvard Munch (1894-95) 

Entretanto, como na psicanálise (perante a qual Kraus posiciona-se de modo 

ambíguo), a realidade dessa mulher an sich é problemática: "Há uma mulher no quarto, 

antes que alguém entre e a veja? Existe a mulher em 

si?"40 A Mulher-em-si, a Coisa-em-si - de onde o lamento 

elegíaco do amante: "Ó ar sem essência que eu abraço! - 

Eis a confissão de todo requinte erótico."41 Deve-se 

ressaltar, por outro lado, que a mesma "falta-a-ser", por 

assim dizer, estende-se igualmente ao homem: "As 

mulheres têm ao menos o toalete. Mas com que os 

homens cobrem o seu vazio?"42 Pode-se encontrar em 

Karl Kraus a sugestão de uma resposta psicanalítica: 

"Phallus ex machina - o Redentor."43 Essa remissão da humanidade, homens e mulheres, a 

uma essência informalizável que se resolve no vazio provavelmente esclarece a forte 

ambivalência que Kraus demonstra frente à mulher, alegoria privilegiada dessa essência 

paradoxal: "A memória curta dos homens se explica por seu grande distanciamento do 

                         
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
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43 Ibid. 



 23 

sexo, que desaparece na personalidade. A memória curta das mulheres se explica pela sua 

proximidade ao sexo, no qual a personalidade desaparece."44 

Girafas de Fogo, de Salvador Dalí (1936-37) 

Não é preciso nenhuma Camille Paglia para captar a ansiedade implícita em alguns 

dos ditos e desditos: "Mulheres são malas ocas ou malas com anexos. Estas são mais 

práticas, mas nelas cabe menos. Prefiro guardar meu 

conteúdo espiritual nas primeiras, com o risco de que 

ele fique confuso. A mim, incomda-me o anexo, como 

se não fosse parte de mim." Essa desajeitada imagem 

do "anexo" remete àquele "suplemento" feminino que 

simultaneamente atrai a linguagem e lhe faz 

obstáculo45: "Vejam o paralelismo entre o dito 

espirituoso e o erotismo. Ambos nasceram da inibição. 

No primeiro, a inibição é uma barreira ao fluxo da 

língua; no segundo, à corrente do sexo. Se este flui sem impedimento, a força sagrada da 

                         
44 Ibid. 
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45 O suplemento feminino, tal como o apresenta Jacques Lacan, é um gozo que se situa para além da função 
fálica, e que seria exclusivo às mulheres, uma vez que uma parte delas também se situa fora do alcance das 
palavras: "Não há mulher senão excluída pela natureza das coisas que é a natureza das palavras", diz Lacan 
no livro 20 do Seminário: Mais, Ainda (Jorge Zahar Editores, Rio de Janeiro, p. 99). E continua: "Nem por 
isso deixa de acontecer que se ela está excluída pela natureza das coisas, é justamente pelo fato de que, por 
ser não-toda, ela tem, em relação ao que designa de gozo a função fálica, um gozo suplementar." Desse 
suplemento, o homem não pode deduzir a existência a não ser indiretamente, se observar "de tempos em 
tempos, entre duas portas, que há alguma coisa que as sacode, as mulheres, ou que as acode" (ibid., p. 100). 
Quanto às próprias mulheres, elas "o experimentam, mas não sabem nada" (ibid., p. 103) desse suplemento: 
"Há um gozo dela, desse ela que não existe e não significa nada. Há um gozo dela sobre o qual talvez ela 
mesma não saiba nada a não ser que o experimenta - isto ela sabe. Ela sabe disso, certamente, quando isso 
acontece. Isso não acontece a elas todas." (ibid., p. 100.) E, embora se produza ocasionalmente durante a 
relação sexual, esse outro gozo é essencialmente não-erótico. De fato, ele está mais próximo de uma 
experiência mística: "Essas jaculações místicas, não é lorota nem só falação, é em suma o que se pode ler de 
melhor - podem por em rodapé, nota - Acrescentar os Escritos de Jacques Lacan, porque é da mesma ordem. 
Com o que vocês vão ficar todos convencidos de que eu creio em Deus. Eu creio no gozo da mulher, no que 
ele é a mais [...] Esse gozo que se experimenta e do qual não se sabe nada, não é ele o que nos coloca na via 
da ex-sistência? E por que não interpretar uma face do Outro, a face Deus, como suportada pelo gozo 
feminino?" Para uma discussão esclarecedora sobre as relações entre suplemento feminino, angústia 
masculina e experiência mística, cf. Gerard Pommier, op. cit. 



  

natureza nos faz fremir de respeito: a mulher «coita» genialmente... Só mais uma letra no 

meio, uma inibição do cérebro e nos sabemos sob a proteção de uma cultura cujos horrores 

jamais admiramos: a dama cogita genitalmente."46 Daí a conclusão freudiana desse 

pensador avesso ao freudismo47: "Conhecimentos da vida erótica não pertencem à cultura, 

mas à arte."48 

                         
46 Karl Kraus, op. cit. Essa letra-a-mais tem um valor de exorcismo em relação ao mais-da-letra que é o 
suplemento feminino. Ver também: "Toda conversa sobre sexo é um ato sexual." 
47 "Os novos investigadores da alma dizem que tudo deve ser atribuído a causas sexuais. Por exemplo, 
podíamos explicar seu método como erotismo de confessor." 
48 Ibid. 
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Las Demoiselles d'Avignon, de Pablo Picasso (1907) 
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5 

A obra de arte é o corpo que o artista constrói para a Mulher-Mônada: não, bem 

entendido, as personagens femininas que possam aparecer na obra, mas a obra em si. 

Leibniz comparará a mônada à escultura de mármore, e dirá que a interioridade das 

mônadas é uma tela na qual são pintadas as representações49. No microcosmo da obra, a 

Mulher-Mônada é a substância spinoziana, e cada objeto, imagem ou figura, cada pincelada 

de tinta, cada curva da pedra, cada palavra poética é um de seus modos. 

Limitar a identificação da Mulher-Mônada às 

figuras e personagens femininas da obra, à exemplo do 

que fazem os junguianos com a anima (à exceção de 

James Hillman), é tornar meramente contingente o 

vínculo entre ela e a obra de arte, o qual, pelo contrário, 

deve ser tomado como um fator estrutural necessário. Na 

Mona Lisa, a Mulher-Mônada é mais que a Gioconda e 

seu sorriso enigmático: ela está no, ela é o quadro inteiro, 

as montanhas ao fundo, o colorido do ar, a dobra do 

manto, a própria poética do espaço enfim. 

Bem entendido, essa ampliação do alcance do conceito não equivale a desconhecer 

que as personagens femininas operam como uma espécie de foco em que se concentra a 

presença difusa da Mulher-Mônada, como no poema de Murilo Mendes, em que ela 

desempenha o papel de um demiurgo platônico: 

 25 

                         
49 Cf. Gilles Deleuze, A Dobra, op. cit. 

La Mona Lisa, de Leonardo da Vinci 
(1503-1507) 



  

A mulher do fim do mundo 
Dá de comer às roseiras, 
Dá de beber às estátuas 
Dá de sonhar aos poetas. 
 
A mulher do fim do mundo 
Chama a luz com um assobio 
Faz a virgem virar pedra, 
Cura a tempestade, 
Desvia o curso dos sonhos 
Escreve cartas ao rio, 
Me puxa do sono eterno 
Para os seus braços que cantam. 
 

À relação encarnatória entre a Mulher-Mônada e o objet d'art, pode-se aplicar a 

observação do psicanalista Contardo Calligaris: "um enunciado sem sujeito produz um 

Sujeito que não é ninguém e que se veste com um corpo que não é de ninguém. Em todo o 

caso, de nenhum semelhante."50 Evidentemente, é na obra que consiste esse corpo que não 

é de ninguém com o qual a Mulher-Mônada se veste, esse enunciado sem sujeito - posto 

que o sujeito o apresenta, mas não o origina - que produz a Mulher-Mônada como Sujeito 

suposto que emerge do campo de irrepresentabilidade do real51. 

O Estupro, de René Magrite (1934) 

Esse corpo, como todo corpo, é sexuado - e, enquanto corpo feminino, seu sexo é 

uma falta. É o que Calligaris chama de ponctum, recorrendo às 

reflexões de Barthes sobre a fotografia: "Pois o detalhe pungente 

que fere o olhar, ou talvez que fere com um olhar - mas, na 

verdade, é mais complicado que isto: fere justamente pelo olhar 

que isto atraiu - este detalhe pungente está sempre sob o signo do 

incongruente e do discordante, em suma, do que é registrado por 

acaso, à revelia do operador."52 Tal incongruência não é outra 

                         
50 Contardo Calligaris, Hipóteses sobre o Fantasma, Ed. Artes Médicas, Porto Alegre. 
51 Produzir, etimologicamente, é "fazer aparecer". 
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52 Op. cit. Ver também Walter Benjamin, "Pequena História da Fotografia", em Magia e Técnica, Arte e 
Política, op. cit. 
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senão a que o olhar da criança descobre ao deparar, no sexo feminino, com um furo onde 

esperava ver o falo, momento desde então inaugural em que a representação se deixa 

perfurar pelo real53. 

"O ponctum", prossegue Calligaris, "aparece como uma 

fenda na imagem, do lado do real. [...] resta, no entanto, que em 

toda imagem é dado ler aquilo que a fura, ainda que o seja sob a 

forma de seu limite espacial."54 E exemplifica com uma 

recordação de sua infância, quando, para desespero do pai, que 

pretendia educá-lo na contemplação de belos quadros, deixava 

sua atenção flutuar para a moldura, para uma rachadura na tela, 

para um ponto em que a pintura descascava: 
Creepy Sarah, de Sarah 
Michelle Rawson 

Recusava-me a contemplar o lugar onde, sobre a tela, no dizer de meu 
cicerone do momento, as palavras da história e os golpes do pincel copulavam tão 
bem: era-me necessário, a qualquer preço, descobrir um deslize nessa copulação, 
para aí poder alojar meu olhar. Tinha pela beleza a maior repugnância, ela me parecia 
obscena ao bastar-se; aliás, não era por acaso que era inefável.55 

 
Do encontro entre essa lembrança e o fantasma de um paciente, o psicanalista extraiu 

o projeto, não de uma psicologia científica, mas de uma ética da imagem que, no plano do 

imaginário, não é senão a promoção da experiência estética como transformação do 

espectador em voyeur da Mulher-Mônada, que lhe expõe sua nudez paradoxal, em que a 

estrutura da obra se configura com o único propósito de demarcar o que escapa à 

determinação estrutural: "Uma ética do «perfurar a imagem» que substituiria a 

contemplação do belo pela busca de seu acidente. Trata-se de uma ética do espectador, que 

                         
53 Ver Jean Laplanche, Castração - Simbolizações, Martins Fontes, São Paulo. 
54 Op. cit. 
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55 Ibid. 



  

significa recusar o que nos oferece a miragem do gozo bem-sucedido, para buscar o lugar 

na imagem onde, na falha detectada, um olhar pode ser oferecido."56 

O próprio Calligaris se encarrega de mostrar como essa ética vem ao encontro "do 

que se constituiu durante séculos no ideal estético nestas paragens: integrar o olhar na 

imagem, ou mais exatamente, produzir imagens onde o lugar 

do olhar que elas convocam já está designado, ou mesmo 

imagens que se organizam em torno desse lugar, de forma que 

um olhar não possa evitar de alojar-se aí (cf. a invenção 

mesma da perspectiva)."57 

Gradiva, afresco de Pompéia que 
inspirou um célebre romance de 
William Jansen que, por sua vez, 
inspirou um estudo de Freud 

Esse lugar, o do sexo da Mulher-Mônada, não é 

necessariamente centrado genitalmente. Manifesta-se, ao 

contrário, como um reviramento (polimorfo) perverso do 

corpo fantasmático, no qual a representação colapsa, 

revelando o vazio semântico que há por trás. Pode ser o 

sorriso da Mona Lisa, ou os olhos de ressaca de Capitu, 

detrás dos quais se adivinha a tempestade do ser que não pode ser separada da verdade 

inatingível de sua inocência ou culpabilidade58, ou ainda o passo da Gradiva, mais 

                         
56 Ibid. Sobre o uso psicanalítico da noção aristotélica de tyche, ou "causa acidental", cf. Jacques Lacan, O 
Seminário, livro 11: Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise, bem como Luiz Alfredo Garcia-
Rosa, Acaso e Repetição em Psicanálise, ambos por Jorge Zahar Editores, Rio de Janeiro. Para uma 
revalorização psicanalítica da imagem, ver Hervé Huot, Do Sujeito à Imagem - Uma História do Olho em 
Freud, Ed. Escuta, São Paulo. 
57 Ibid. Cf. tb. Jacques Lacan, O Seminário, livro 11, op. cit., p. 85 "A arte aqui se mistura com a ciência. [...] 
É em Vignola e em Alberti que encontramos a interrogação progressiva das leis geometrais da perspectiva, e 
é em torno das pesquisas sobre a perspectiva que se centra um interesse privilegiado pelo domínio da visão - 
cuja relação com a instituição do sujeito cartesiano que é também uma espécie de ponto geometral, de ponto 
de perspectiva, não podemos deixar de ver." Para uma análise benjaminiana da dependência entre o sujeito 
cartesiano e a imagem, ver Olgária C. F. Matos, "Imagens sem Objeto", em O Iluminismo Visionário, op. cit. 
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58 Cf. José Aderaldo Castello, Realidade e Ilusão em Machado de Assis, Companhia Editora 
Nacional/EDUSP, São Paulo, p. 150: "Sabemos que Dom Casmurro é reconhecido como o romance da 
dúvida. [...] Diríamos mais, que é por excelência o romance que exprime o conflito atroz e insolúvel entre a 
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Escultura de Henry Moore 

 

importante no contexto da psicanálise do que na história da literatura59. Esse ponto de 

reviramento, de reversão (epistrophé, diríamos com os neoplatônicos60), que converte a 

positividade do corpo fantasmático em pura negatividade significante, equivale ao objeto a 

lacaniano, o objeto-causa do desejo ou objeto da pulsão, "objeto que de fato é apenas a 

presença de um cavo, de um vazio ocupável, nos diz 

Freud, por não importa que objeto, e cuja instância só 

conhecemos na forma de objeto perdido, a 

minúsculo"61. 

De volta a Calligaris, é de se ver como esse 

direcionamento do olhar expectante para o sexo da 

Mulher-Mônada preside não apenas à experiência 

artística (englobando, complementarmente, o fazer e 

o fruir), mas igualmente à reflexão sobre essa 

experiência, reflexão que veio a se alojar na filosofia enquanto estética: "A redução da 

estética à questão do belo (poderíamos nos ater à sua definição kantiana, pela finalidade 

                                                                          
verdade subjetiva e as insinuações de alto poder de infiltração, geradas por coincidências, aparências e 
equívocos, imediata ou tardiamente alimentados por intuições. Daí os deslocamentos entre ângulos opostos, 
mas justapostos, de visão da realidade objetiva e de revisão da realidade subjetiva. De um para outro, 
perduram os espaços das posições extremas, irreconciliáveis, desde a confiança inconseqüente até a incerteza 
que nunca se desfaz ou nunca se comprova. [...] Mais do que a nossa vontade consciente e as nossas 
esperanças e ilusões, o que parece governar são forças obscuras e caprichosas que nos convertem em 
instrumentos da vida." 
59 Para uma análise do papel da Gradiva na formação do feminino freudiano, consulte-se Renato Mezan, 
Freud, Pensador da Cultura, Ed. Brasiliense, São Paulo. 
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60 "Epistrophé é uma idéia neoplatônica: sua melhor elaboração encontra-se nos Elementos de Teologia de 
Proclus, especialmente a proposição 29. Em resumo, esta idéia considera que todo fenômeno tem um modelo 
arquetípico para o qual deve voltar, reverter, retornar." (James Hillman, Estudos de Psicologia Arquetípica, 
Achiamé, Rio de Janeiro, pp. 65-66.) Seria preciso cotejar essa idéia com a operação topológica de 
reviramento, que Lacan emprega como modelo matemático do modo como a psicanálise revela, para além das 
representações inconscientes, a existência de "um centro exterior à linguagem" que a cadeia significante 
circunda à maneira da alma de um toro (topologicamente, "alma" é o anel que envolve o centro de uma 
estrutura toroidal). Ver Jeanne Granon-Lafont, A Topologia de Jacques Lacan, Jorge Zahar Editores, Rio de 
Janeiro. 



  

interna) testemunha o mesmo projeto: de constituição de uma imagem do Outro que 

contenha o olhar que lhe falta, espécie de ato de fé nas chances do projeto do fantasma."62 
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61 Jacques Lacan, O Seminário, livro 11, op. cit., p. 170. 
62 C. Calligaris, op. cit. 

I Can't Think, de Katie Williams 
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6 

Malin, de Sonja Josefsson 

É Roland Barthes, com O Prazer do Texto, quem melhor capta a obra enquanto 

corpo: "Parece que os eruditos árabes, falando do texto, empregam esta expressão 

admirável: o corpo certo."63 Qual é o corpo certo?, pergunta-se o autor, enumerando, antes 

de mais nada e apenas para descartá-lo, o corpo dos anatomistas e dos fisiologistas, 

equivalente ao fenotexto lingüístico, que é o texto lido por gramáticos, críticos, 

comentadores e filólogos. "Mas", acrescenta, "nós 

temos também um corpo de fruição feito unicamente de 

relações eróticas, sem qualquer relação com o primeiro: 

é um outro corte, uma outra nomeação; do mesmo 

modo o texto: ele não é senão a lista aberta dos fogos 

de linguagem (esses fogos vivos, essas luzes 

intermitentes, esses traços vagabundos dispostos no 

texto como semente e que substituem vantajosamente 

para nós as semina aeternitatis e os zopyros, as noções 

comuns, as assunções fundamentais da antiga 

filosofia)."64 Mais do que metáfora, o que se estabelece é quase uma relação especular entre 

texto e corpo: "O texto tem uma forma humana, é uma figura, um anagrama do corpo? Sim, 

mas de nosso corpo erótico. O prazer do texto seria irredutível a seu funcionamento 

gramatical (fenotextual), como o prazer do corpo é irredutível à necessidade fisiológica."65 

Mais tarde, Barthes acrescenta que "o próprio texto, estrutura diagramática, e não imitativa, 
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63 Roland Barthes, O Prazer do Texto, Ed. Perspectiva, São Paulo. 
64 Ibid. Só para constar: as expressões semina aeternitatis e zopyros são sinônimos neoplatônicos de mônada. 



  

pode desvelar-se sob a forma de corpo, clivado em objetos fetiches, em lugares eróticos". 

No entender desse que foi um terço da trindade estruturalista (ao lado de Lacan e Foucault), 

o prazer do texto põe em jogo uma economia perversa, que nasce da fenda entre duas 

margens (ele usa como exemplo a literatura, mas não se deve esquecer que, para a 

semiótica, "um texto" também pode ser "uma arte, uma pintura"66). De um lado, está a 

sujeição ao uso correto da linguagem, conforme aos cânones e ao vernáculo. Do outro, 

encontra-se a subversão e a destruição desses mesmos cânones. O erotismo inerente à 

fruição estética não estaria em qualquer das duas margens, e sim no espaço entre ambas: 

O lugar mais erótico de um corpo não é lá onde o vestuário se entreabre? Na 
perversão (que é o regime do prazer textual) não há «zonas erógenas» (expressão 

aliás bastante importuna); é a intermitência, 
como o disse muito bem a psicanálise, que é 
erótica: a da pele que cintila entre duas peças 
(as calças e a malha), entre duas bordas (a 
camisa entreaberta, a luva e a manga); é essa 
cintilação mesma que seduz, ou ainda: a 
encenação de um aparecimento-
desaparecimento.67 

 

Under the Shade of the Pyramid Time Stands Still, de 
Michael Tomlinson 

Num recurso à psicanálise, Barthes 

mostra que, por baixo desse corpo erótico, é 

o corpo materno (a língua materna) que se 

oculta: "O escritor é alguém que brinca com 

o corpo da mãe (remeto a Pleynet, sobre Lautréamont e sobre Matisse): para o glorificar, 

para o embelezar, ou para o despedaçar, para o levar ao limite daquilo que, do corpo, pode 

ser reconhecido [...]"68 Numa direção paralela, ainda que em sentidos divergentes, vai a 

abordagem kleiniana da arte por Adrian Stokes, resumida por Sir Herbert Read: 

                                                                           
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
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68 Ibid. 
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Em cinco livros publicados na última década, todos relacionados entre si, 
Stokes, aplicando as doutrinas psicanalíticas de Melanie Klein, demonstrou que a 
busca de coerência ou clareza de forma é o impulso básico na criação artística, e que 
esse impulso é uma tentativa inconsciente de restabelecer ou reconstruir a unidade 
harmoniosa do relacionamento primário entre mãe e filho. Trata-se de uma colocação 
um tanto simplificada de uma teoria bastante complexa, pois o que se reconstitui não 
é tanto um laço emocional, mas uma percepção sensória do que se chama objeto-
total, sendo este uma lembrança inconsciente do seio materno.69 

 

I Control a Part 
of Her, de Scott 
Hutchinson 

Her Former Self, de Scott 
Hutchinson 

Nenhuma corrente psicanalítica deu tanta ênfase à obra de arte 

como representação imaginária do corpo materno quanto a vertente 

kleiniana. Para os discípulos de Melanie Klein, "a sublimação como 

princípio da criação nas Belas-Artes" representa "um esforço restitutivo 

do sujeito em relação à fantasia lesada do corpo materno". Como observa 

Lacan, essa é uma abordagem restritiva do problema, que dá margem a 

um procedimento altamente personalista, que 

reduziria a obra a uma espécie de 

psicobiografia do artista. "Não obstante", 

prossegue Lacan, "há aí uma tentativa de abordar as relações 

do sujeito com algo primordial, seu apego ao objeto 

fundamental, o mais arcaico, do qual meu campo, 

operacionalmente definido, do das Ding, confere  contexto."70 

Quer dizer, por trás da imago materna, encontra-se a Coisa em 

seu duplo estatuto, o de enigma da feminilidade - na medida 

em que a maternidade, a representação da mulher com a criança, é invocada como solução 

provisória para a questão do desejo feminino71 - e de lugar do real como exterior à 

cognição. Completar a imago do corpo da mãe, na fantasia kleiniana, equivaleria a atingir 

                         
69 Herbert Read, As Origens da Forma na Arte, Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1981, p. 8. 
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70 Jacques Lacan, O Seminário, livro 7, op. cit., p. 134. 



  

aquela totalidade impossível que não cessa de não se escrever, como desejo, no umbigo do 

sonho. 

São Paulo, setembro/outubro de 1993 
dezembro de 1994 
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71 Gerard Pommier, op. cit. 
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ENCORE: 
DEVANEIO MÍSTICO-ERÓTICO-METAFÍSICO 

1 

Sim, Baudrillard tem razão, o que fascina na mulher é o jogo das aparências a que 

se chama sedução (esse Lacan a quem ele tanto critica já vira isso, e até aqui seu Da 

Sedução é eminentemente lacaniano, cp. "A Significação do Falo" e o livro 20 do 

Seminário: Mais, Ainda). Mas fascinaria da mesma forma se essas aparências se 

justificassem, se não recobrissem o vazio da indizível incerteza sexual de que fala 

Baudrillard? Se a Mulher pudesse ser dita, se sua irredutível diferença fosse determinável, 

seriam os homens tão magneticamente, tão estranhamente atraídos por Ela? 

Baudrillard comete o mesmo erro dos estruturalistas, que confundem a afirmação de 

que o centro é uma falta com a falta de centro. Não falta centro: o centro é a falta. Da 

mesma forma, dizer que a sedução é um efeito do puro jogo dos signos aos quais falta um 

referente é simplificar a questão, que em verdade se duplica: a sedução tem um referente. 

Esse referente é a falta de referência. Que já está em Saussurre, não se deve esquecer o 

Curso de Lingüística Geral: a referência só participa indiretamente da significação, ela está 

ausente da produção do signo. O que não significa que ela não exista, significa apenas que 

ela não se significa. 
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Todo signo sempre se esforça por capturar o referente, e sempre falha nesse esforço. 

Dessa falha, o vazio do sexo feminino faz-se signo, e é a esse signo que remete sempre o 

jogo da sedução. Baudrillard menciona o travesti como emblema máximo da sedução, e se 

esquece de notar que o fascínio exercido pelo travesti sobre a sociedade vem do fato de, 

nele, o próprio signo da ausência estar ausente. Do contrário, por que Roberta Close teria 



  

praticamente desaparecido da mídia depois que uma operação lhe emprestou essa falta, 

tornando-a uma mulher entre outras? 

2 

Sempre se recorda que sedução vem do latim seduco, "desviar", com a conotação de 

afastar do reto caminho. Grosseira simplificação, que elide toda a riqueza do termo latino, a 

qual permite inclusive reverter essa leitura inicial e enxergar na sedução precisamente 

aquilo a que se pretendia opô-la. 

O reto caminho de que a sedução afasta, pelo menos no caminho religioso, não será 

o caminho da salvação? Mas, senhores doutores da igreja, respeitáveis apologetas, 

ignorarão acaso que o verbo seduco, para além de "desviar", quer dizer igualmente  "salvar 

de"? Seria plausível e até justificável, por conseguinte, ler o caminho como a senda do 

mundo ilusório, de que a sedução viria precisamente nos salvar. 

Se se considerar tal leitura absurda, é favor repassar a história das relações entre 

sexualidade e religião: à margem da ideologia sexual dominante no cristianismo, no interior 

do próprio discurso cristão - falemos de certas seitas gnósticas e dos cátaros, dos trovadores 

e de algumas práticas ascéticas medievais (ascéticas, sim!) - mas sobretudo nas formas 

orientais de religiosidade - do tantra ao taoísmo - encontraremos sempre uma utilização 

ritual da sexualidade. Ora, essa ritualização do sexo é a essência mesma da sedução: "Esse 

é o tema central da sexualidade libertina do século XVIII, de Laclos a Casanova e Sade 

(incluindo Kierkegaard no Diário de um Sedutor), para quem a sexualidade é ainda um 

cerimonial, um ritual."1 
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1 Jean Baudrillard, Da Sedução, Papirus Editora, Campinas. 
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Saberão os cristãos que os poucos escolhidos, dos muitos que serão chamados, são 

precisamente os seduzidos - posto que seduco também é "chamar de parte, tomar à parte"? 

Que ao rezarem o Pai-Nosso, e uma vez que seduco significa "livrar de", estão pedindo a 

Deus para que os seduza? 

3 

Sentimento religioso por excelência, o numinoso não é um terror sagrado inspirado 

por uma presença absolutamente transcendente. É antes a vertigem que se produz na 

ausência dessa presença: a presença de uma ausência, a mover metonimicamente o desejo 

de objeto em objeto, a cada qual endereçando a mesma pergunta, destinada a permanecer 

sem resposta, ainda que sob uma multiplicidade de respostas. 

Fantasma errante entre errantes fantasmas, o sujeito desliza em pós de sua própria 

impossível aniquilação, que estaria no encontro entanto faltoso com um real que sempre se 

furta porque, embora retorne sempre ao mesmo lugar, criminoso em local de crime, nunca 

contudo está lá. Encontraremos seu rastro, o real esteve aqui: este objeto que amo é sua 

pegada; encontraremos seu anúncio, o real em boa-nova: este objeto que desejo é sua 

promessa. Suspenso entre uma promessa e uma pegada, espectro - ghost - construído de 

anúncios e rastros, o real nunca se encarna no objeto senão como o que, do objeto, ao 

objeto falta. 
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Simulação da existência de sua própria inexistência, é através desta que o ser se 

desenha em filigrana, uma tapeçaria que Parmênides nunca bordou, porque o ser não é, e é 

em não sendo que o ser é. Não ao intelecto oferece essa dialética, o eleata ainda - encore - 

de escanteio: é no gozo que o ser se oferece enquanto o que se furta ao oferecimento do 

gozo. 
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O orgasmo, ei-lo: o pontual, evanescente reconhecimento de seu próprio 

desconhecimento, o umbigo do sonho a engatar - como dizem os portugueses - o sentido 

sempre fálico ao não-sentido que o nega por suplementá-lo: esse Outro gozo, extático e 

místico, que entrevemos vagamente, como num espelho obscurecido, mas que, suspeita-se, 

as mulheres - ainda que não-todas as mulheres, ainda que as mulheres não-todas - possam 

às vezes enxergar face a face. Porque algo na mulher, e é o que a faz não-toda, resiste à 

simbolização que sujeita o homem por inteiro, é o que diziam os iluministas (como sempre, 

sem saber o que diziam) ao afirmar que a mulher nunca era por inteiro civilizada, um 

resíduo essencial permanecia sempre em estado de natureza, esse estado que - nunca é 

demais recordar, com os momentos de lucidez de Rousseau - só é real por não ter existido: 

"Não se devem considerar as pesquisas em que se pode entrar neste assunto como verdades 

históricas, mas somente como raciocínios hipotéticos e condicionais, mais apropriados a 

esclarecer a natureza das coisas do que a mostrar a verdadeira origem..." 

Natureza que não passa, nas palavras de Starobinski2, de um "fantasma do desejo", 

que disso mesmo extrai seu valor, do ato de ser sustentado ainda que nada permita atingi-

lo, senão talvez - e era o anelo de Rousseau - depois da morte, que todavia é igualmente 

não-toda, característica que compartilha (não é o orgasmo uma pequena morte, não será a 

morte um grande orgasmo?) com a mulher e com a verdade, com o gozo e com o ser, 

termos todos de uma série que converge ao infinito. 

São Paulo, 20 e 29 de junho de 1992 

 
2 Jean Starobinski, Rousseau - A Transparência e o Obstáculo, Companhia das Letras, São Paulo. 


