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O retorno dos sexos pelo erotismo 

 

Cristina Guimarães 

 

 O título dado ao trabalho trouxe para mim um estranhamento. Resolvi mantê-los, título e 

estranhamento. Apostei na necessidade que tenho tido de abordar as questões presentes em se fazer 

um homem e se fazer uma mulher, considerando que, no ser humano, diferentemente dos animais, o 

sexo lhe traz um enigma. Voltar aos fundamentos da psicanálise pode trazer contribuições para essa 

discussão tão presente em nossa experiência clínica e também no discurso social. 

 Vou me deter na questão do complexo de édipo, que está no centro desta discussão uma vez 

que é a partir dele que se o sujeito se estrutura, assim como sua relação ao sexo. Um é íntimo do 

outro. As discussões acerca de gênero, feminismo, machismo, heteronormatividade e suas derivações 

sobre as questões da experiência sexual, da definição sexual de cada um, trazem inúmeras 

inquietações para nós analistas e destaco algumas: Por que dizer da primazia do falo? Por que 

admitimos que exista uma premissa universal do pênis? Isso organiza uma sociedade comandada pelo 

machismo? Como não condenar a mulher entendida a partir de uma conotação de menor valia uma 

vez que a ela lhe falta o pênis? O que significa inveja do pênis?  

 Observo que, a partir desse tipo de interrogação, discute-se a importância do empoderamento 

feminino com desdobramentos acerca da abordagem do homem à mulher no tema do assédio, da 

intimidação, do estupro. Um universo enorme de questões muito importantes para o momento atual 

e penso que a psicanálise está sendo diretamente interrogada; parece- me importante consentir nessa 

interrogação que vem pelos jovens analistas, estudantes que se colocam implicados e interessados 

verdadeiramente na psicanálise e nas questões que os provocam.  Por que não basta as respostas que 

nós mesmos temos dado? Uma resposta mais apressada seria atribuir à pouca experiência com a 

teoria, mas, ainda que a experiência com a teoria tenha seu peso, há uma verdade para ser escutada.. 

Até porque muitas vezes a crítica que recai sobre a psicanálise é que esta estaria ultrapassada para 

explicar estas questões de gênero e sexualidade. Sendo que no âmago de sua teoria encontramos um 

sujeito do desejo. 
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 Neste sentido, retomar os fundamentos permite destacar a importância primeiramente de saber 

lê-los e então refazer alguns caminhos que permitam, por exemplo, cernir o que é o sexual do ponto 

de vista analítico para abordar esses temas.  

 Trabalhando o Seminário 4 de Jacques Lacan - A relação de objeto - na lição "Ensaio de uma 

lógica de borracha”, encontrei, nesse estranho título, a dimensão da borracha, desse material elástico, 

pois o material linguageiro permite inúmeras possibilidades de conformação/significação para o 

processo de estruturação de um sujeito, processo este, determinado pelo complexo de Édipo. Isso 

vincula a experiência de advento do sujeito a uma posição sexual. Mas como é pensar o complexo de 

Édipo por meio de lógica de borracha? Quantas possibilidades de se dizer no sexo? O que significa 

tal elasticidade? Isso implica em impossibilidade de se dizer plenamente pelo sexo? Como entender 

e sustentar tal impossibilidade? E, mais ainda, por que é importante sustentar essa impossibilidade?  

 Lacan diz que a experiência analítica nos permite “reconhecer que se devemos à análise algum 

progresso é muito precisamente no plano daquilo que devemos, realmente, chamar pelo seu nome: o 

erotismo.” E continua:  “..plano onde as relações entre os sexos são efetivamente elucidadas…” (p. 

384/385). 

 Dessa forma me vi capturada pela questão do erotismo e fui buscar as referências em Bataille, 

O erotismo, de maneira a explorar o que pode ser revelador da relação entre os sexos. Então dividi o 

texto em duas partes, sendo a primeira para abordar a questão do complexo de édipo e a segunda 

trazendo os pontos por mim destacados na leitura de Bataiile. 

 

Eixos para retomar o complexo de édipo 

 

 O mito de Édipo revela a existência do inconsciente enquanto um saber que não se sabe e que 

nos orienta.  Laio, rei de Tebas, consulta um oráculo que lhe diz para não ter filhos, pois se tivesse 

um filho esse iria matá-lo e desposar a mãe. Ele desobedece ao dito do oráculo, mas quando nasce 

seu filho ele leva a criança para longe e o abandona, com os pés pregados ao chão para que perecesse 

mais rapidamente. Ocorre que esse bebe é recolhido por pastores que o entregam ao rei de Corinto. 

O nome Édipo vem dos ferimentos em seus pés, Édipo é aquele que tem os pés inchados, é aquele 

que manca. Ele é adotado pelo rei como filho legítimo. 

 Passado o tempo, Édipo consulta o oráculo e este lhe diz que ele irá matar seu pai e desposar 

sua mãe. Diante dessa revelação ele abandona a cidade para fugir de seu destino porém no caminho 

encontra-se com Laio, trava com ele uma luta mortal e com isso começa a cumprir seu destino: mata 
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seu pai. Chega em Tebas que está sofrendo a ameaça da Esfinge. Ele responde ao enigma da Esfinge 

e livra a cidade. Com isso, é tornado rei de Tebas e casa-se com Jocasta, viuva de Laio, sua mãe. 

Cumpre o seu destino: mata o pai e casa-se com a mãe.  

 O destaque aqui é ao "não saber" que atravessa a experiência humana que divide o homem. 

Tal “divisão" implica em uma total diferença em seu modo de estar no mundo. Diferença em relação 

aos outros seres viventes. Essa divisão, que também chamamos de falha, de falta, determina que nossa 

apreensão de nós mesmos e de tudo com o que nos relacionamos esteja marcada por um elemento de 

desconhecimento, de não complementariedade, de não harmonia. 

 Continuando, sabemos que na saga de Édipo, vai se abater em seu povo uma peste e então ele 

faz nova consulta ao oráculo. É assim que toma conhecimento do ocorrido, face ao horror de seu 

destino, se cega e Jocasta se suicida. Evidencia-se a impossibilidade de fugir da marca do não-saber 

e introduz a dimensão da castração.  Lacan falou no binômio: édipo-castração.  

 Uma diferença se dá nesse universo humano marcado por linguagem e no universo animal, 

que opera por instinto. O instinto é justamente um saber que o determina, o orienta a fazer. Toda a 

sua existência está determinada por uma relação de saber que os antecede e determina. Só há 

copulação nos períodos determinados para cada grupo animal. Não há excedente nem falta nesse 

encontro que se faz dentro de um ritual. Nada escapa, o encontro satisfaz. Não há escolha. O sexo 

não comparece como questão. 

 Mas, como dizíamos, não é isso que vemos operar na experiência humana. O movimento do 

desejo é fundado por uma falta que está na origem. Não há encontro que satisfaça plenamente; há 

sempre um além daquilo que você encontra. Por isso, há um relançamento da busca e isso define um 

ser de desejo. 

 Voltando ao Seminário 4 - “A relação de objeto", Lacan afirma que a questão do objeto é que 

esse é de saída perdido. Que não temos como pensar em uma relação dual, complementar. Esse 

encontro deixa um resto, algo que excede, algo que falta, mas, de qualquer maneira, não se 

complementa. Portanto, não existe uma relação natural entre um e outro. 

 Quando vemos de forma tão comum, até mesmo banal, dizer-se do " enamoramento" por parte 

do filho para com o genitor do sexo oposto, o menininho com a mãe e a menininha com o pai, 

primeiramente é preciso registrar que esse aspecto fenomênico não é o que rege a interpretação ou a 

leitura que interessa ao psicanalista. Importa, sim, notar que esse encontro que é pretendido pleno, 

entre o filho e a mãe e também na versão da experiência da menina, encontra o fracasso. Não há como 

fazer essa junção que restauraria uma plenitude, que restauraria a falha.  
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 Então, o complexo de édipo dá a ver o fundamento da divisão e da busca por uma restauração 

dessa falha. Melhor dizendo, do fracasso na restituição de qualquer sentimento de unidade. O interdito 

que organiza a experiência edípica mostra a divisão que nos habita e nos determina. O pai interdita à 

mãe e ao filho.  À mãe “no sentido de não absorver o seu próprio produto" e ao filho fazendo-o 

renunciar ao encontro suposto pleno, que o incesto representa. Interdição paterna, nesse sentido é o 

representante da lei, que incide para todos. Falta para todos. Falta para ele, pai, também, uma vez que 

esse é o representante da lei… e não a lei. 

 Vamos, então, nos guiar que, ao falar de complexo de édipo, estamos falando da 

impossibilidade de fazer Um. A proibição do incesto é dizer que não há possibilidade de encontro 

pleno, de fazer Um.   

 Nesse sentido, é que vamos ter que entender a expressão "se fazer homem e se fazer mulher 

no sexo”, ou ainda que o biológico por si só não promove uma definição de como será esse homem 

ou essa mulher. Nesse sentido, também que não cabe associar o pai enquanto interditor como algo da 

mesma natureza do pai no patriarcado, em sua representação mais imediata do social. O pai de que 

estamos falando aqui é operador de uma função. 

 Com isso, a noção da díade mãe-bebê passa a ser pensada como uma tríade: a mãe, a criança 

e o falo, sendo o falo, representante de haver desejo na mãe. Isso significa que, no encontro da mãe 

com a criança, algo excede ou falta, fazendo com que esse desejo esteja sempre além da criança. 

Porque se partimos do princípio de que a falta está na origem e o desejo sempre comparece como 

enigma; digamos que do encontro com o objeto do desejo, lugar que a criança vem a ocupar, resta 

algo por vir. Vale lembrar que, para a criança, o mesmo também vai se dar. Portanto, a marca desse 

encontro será a incompletude humana. 

 No contexto do Seminário 4, Lacan diz ainda, que, se o complexo de Édipo tem um sentido, 

“é porque ele dá como fundamento de nossa instalação entre o real e o simbólico e de nosso progresso 

a existência daquele que tem a palavra, daquele que pode falar, do pai.” p (383). O pai enquanto uma 

função é uma função problemática em si mesma. Temos, na função paterna, a dimensão de interdição 

a um gozo que aspira a plenitude. Lacan afirma que, no centro da experiência analítica, a interrogação 

“o que é o pai?” mantêm-se não resolvida. 

  Em contrapartida, a tradição religiosa foi a única a tentar estabelecer uma conjunção 

harmoniosa entre os sexos apoiada e mediada pelo amor. Lacan observa que, fora a tradição religiosa, 

toda concepção de relação de objeto implica uma terceira dimensão. Na literatura analítica a dimensão 

da privação está colocada para ambos os sexos como condição de assumir o próprio sexo: complexo 
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de castração e penis-neid. Mas o fato é que, nessa tradição analítica, está presente de forma mais ou 

menos camuflada a ideia de uma maturidade sexual passível de ser alcançada, e que haveria no limite 

a possiblidade de um encontro bem sucedido entre o homem e a mulher. Dessa passagem destaco a 

crítica de Lacan que vem ao encontro dos questionamentos aqui levantados já que é também nesse 

momento que ele chama à "realidade da experiência”, aquilo com que lidamos na nossa prática 

introduzindo a dimensão do erotismo: 

 
 Este é o plano onde as relações entre os sexos são efetivamente elucidadas, na medida 

em que se encontram a caminho de uma resposta à questão formulada a propósito de 

seu próprio sexo pelo sujeito, na medida em que ele é ao mesmo tempo algo que entrou 

no mundo e que jamais é satisfeito, a saber, a famosa oblatividade perfeita entre o 

homem e a mulher. jamais encontramos essa harmonia senão num horizonte-limite, que 

sequer nos permite designa-la como o objetivo a se realizar pra análise.” (p. 384)   

 

 No Seminário 7 sobre a Ética da Psicanálise, logo na apresentação do programa, Lacan 

comenta: “Parece que a partir da sondagem, do flash que a experiência freudiana lançou sobre as 

origens paradoxais do desejo, sobre o caráter de perversão polimorfa de suas formas infantis, uma 

propensão geral levou os psicanalistas a reduzir essas origens paradoxais para mostrar sua 

convergência em direção a um fim de harmonia” (pg 13). Chama a atenção que ao dar seguimento a 

esse tipo de teorização estaríamos conduzindo: "ao que poderemos chamar de um moralismo mais 

compreensível do que nenhum outro existente até hoje. A psicanálise pareceria só ter com objetivo 

apaziguar a culpa.” (Ibid).  

 A análise estaria, então, a serviço de domar esse gozo perverso. Por isso, retornar ao sexos 

pelo erotismo implica a maneira de deixar no centro da experiência o que determina nossa existência. 

Ainda no Seminário sobre a Ética da Psicanálise, ressalta que a nossa experiência nos levou a 

aprofundar o universo da falta, o universo mórbido da falta. A atração da falta. 

 

 

Sobre o erotismo 

 

“O espírito humano está exposto às mais surpreendentes injunções. Incessantemente, ele tem medo 

de si mesmo: seus movimentos eróticos o aterrorizam. A santa se desvia com pavor do voluptuoso: 
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ela ignora a unidade entre as paixões inconfessáveis deste e as suas próprias” (O erotismo, Bataille, 

29). 

 A palavra erotismo - eroticus em latim e no grego erotikos significa estado de excitação 

sexual, tendência a experimentar a excitação sexual mais prontamente que outras pessoas; tendência 

a se ocupar com ou de exaltar o sexo na literatura, arte ou doutrina; estado de paixão amorosa. 

 Na tradição grega, está ligada a Eros, o amor sexual personificado num deus menino, alado e 

travesso, cujas flechas ao atingir as pessoas, estas eram tomadas, consumidas pela paixão.O fato de 

ser um menino, uma criança travessa me parece importante, uma vez que  coloca a sexualidade numa 

referencia mais ampla que aquela referida ao ato sexual, a copulação e se extende para um sentimento 

que implica a excitação dos corpos ou nos olhares, nas insinuações, o que vemos comparecer 

predominantemente nas artes, seja na pintura, na escultura como também na  literatura.  

Primeira “definição” de erotismo que Bataille abre o texto: “o erotismo é a aprovação da vida 

até a morte” (p35). Como entender essa afirmação? Acompanhando sua reflexão, nota-se que ele 

coloca inicialmente o erotismo em uma relação de independência à reprodução - o gozo erótico não 

está ligado à reprodução. Entretanto, ele observa que a reprodução é a chave do erotismo. Esse 

paradoxo é lido mediante a referência da reprodução sexuada e da assexuada. Não cabe aqui entrar 

na explicação que ele faz sobre isso, mas vou resumir muito da seguinte maneira: os seres que se 

reproduzem sexualmente são distintos uns dos outros, tal como os assexuados. Cada um é único e por 

mais interesse que possa ser compartilhado entre os seres, eles são únicos. Há um abismo entre eu e 

o outro, há uma descontinuidade. A morte está ligada primeiramente a esse abismo que separa cada 

um de nós: abismo vertiginoso, vertigem face ao abismo - fascínio (* esclarecimentos na p. 37/38). 

 O outro aspecto da morte está no sentido de continuidade do ser. Considerando sermos seres 

descontínuos que surgimos da união de dois que se faz um (e aqui ele se refere ao encontro do 

espermatozóide com o óvulo, seres descontínuos que se unem); para isso, houve morte, para haver a 

transformação em um. Então, temos essa presença da morte na vida.  

Somos seres descontínuos, indivíduos que morrem isoladamente numa aventura 

ininteligível, mas temos a nostalgia da continuidade perdida. Suportamos mal a situação 

que nos prende à individualidade fortuita, à individualidade perecível que somos. (p. 39) 

 Para ele, essa nostalgia determina três tipos de erotismo: dos corpos, dos corações e o sagrado. 

O que há de comum entre eles é a substituição do isolamento do ser, da sua descontinuidade para um 

sentimento de continuidade profunda. Outro aspecto determinante é a violência elementar presente 

em todo movimento do erotismo, que visa atingir o ser no seu mais íntimo, visando nessa fusão à 
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dissolução da estrutura do ser fechado, é chegar no outro, tomar e ser tomado pelo outro. Experiência 

que confere uma dissolução de cada um.  

 A interpenetração dos corpos, a nudez, opondo-se à descontinuidade do ser. Ocorre que no 

erotismo essa busca da continuidade se faz atualizando a dimensão do descontinuo, da morte, ou seja, 

a vida descontinua não é condenada, censurada, mas colocada em questão, perturbada na busca de 

continuidade. O erotismo é uma experiencia da vida interior, ou seja, na busca por um objeto exterior, 

o que está em jogo diz respeito à interioridade do desejo. Bataille comenta que, mesmo quando esse 

objeto buscado é compartilhado com muitos, enquanto um índice de objeto de desejo, mesmo assim 

ele responde à interioridade de cada um, responde a uma condição singular.  

 O erotismo distingue a atividade sexual dos homens da atividade sexual dos animais 

justamente por responder a essa dimensão de uma complexa vida interior e observa que nem toda 

atividade sexual dos homens é necessariamente erótica, mas apenas quando deixa de ser rudimentar, 

simplesmente animal. 

 Nesse ponto, podemos retomar as questões iniciais: Como circunscrever a dimensão dessa 

vida onde cada um para se realizar precisa se encorajar a uma abertura ao desejo? Entendendo que, 

para isso, de saída, há uma escolha, uma sustentação de presença, a fim de que haja consentimento 

em primeiro lugar a essa dimensão humana - pois pode não haver tal consentimento e o sujeito viver 

uma vida - poderíamos chamar - de sub-humana? Ou desumana? … 

 Até que ponto determinadas condições da vida atual, condições muito discutidas acerca do 

efeitos nocivos do capitalismo na organização do laço social, apelo ao consumo, globalização, não 

imprimem justamente um limite, um impedimento talvez, do acesso ao erotismo tornando as relações 

esvaziadas? 

 Entendo o momento dessa jornada como um primeiro passo na construção de um caminho, 

pela psicanálise, para abordar a questão. 
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