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Entre a petrificação e o abismo: texto (de)com/posição 

 

  Manuela Borghi Crissiuma 

 

Em 2018, na abertura do projeto Vociferarte “Arte, mal estar e cultivo do 

estranhamento”, Daniele Sanches e Luiz Eduardo Vasconcelos contam que o título 

daquele encontro havia sido pensado em conjunto com dois artistas convidados. Eles 

disseram o que enfatizamos da articulação da psicanálise com o campo artístico é o fato 

de que algumas produções artísticas, não todas, tem uma certa potência de afetação do 

sujeito e uma possibilidade de causar um desconforto que mobiliza a economia psíquica 

de tal maneira que não é necessário ninguém discursar sobre isso. Segundo eles, o campo 

artístico para eles não é do belo, do contemplável, é a arte que faz referência a um certo 

estranhamento, a um desencaixe.  

A vociferação vai ser trabalhada aqui no texto em conjunto com a ideia do Alain 

Didier Weil da fixação significante diante do olhar de um Outro que tudo vê, não 

deixando espaço para o invisível próprio da noção de sujeito em Lacan.  

Se  parto dessas questões do Vociferarte é porque esse trabalho foi pensado após 

uma visita com uma analisanda à uma exposição da artista Maria Martins no MASP. 

Acompanho essa analisanda, que chamarei  de Beatriz, há praticamente uma década. 

Comecei como sua acompanhante terapêutica e após alguns anos passei a ser sua analista. 

Tentarei articular nesse trabalho o estranhamento e a surpresa que essa experiência do 

encontro de Beatriz com as obras de Maria Martins me evocaram.  

Primeiro, farei um breve recorte do processo de análise de Beatriz para então 

propor o que poderíamos pensar a partir do encontro com a arte o que isto pode produzir. 

No percurso desse texto também me inspiro naquilo que Alain vai aproximar como sendo 

a responsabilidade do analista e a do artista, a de  “resistir contra o desfalecimento do 

verbo (p. 23, 2014)” bem como de “lutar, à sua maneira, contra toda a ameaça que paire 

sobre a existência da palavra (p. 23)”. Trabalharei com a ideia de que o olhar meduseante 

- tomado aqui como um olhar onipotente - paira sobre o falasser e  impede que o invisível 

exista, petrificando o sujeito diante de uma imagem Toda, sem condições de elaboração 

e nem de deslocamento.  
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Relato clínico 

Beatriz tem síndrome de down e nas escolas que frequentou era sempre a única 

que tinha essa síndrome. Ela se angustiava com os olhares das pessoas desde muito nova 

e dizia que todo mundo olhava para ela. Como a síndrome de down tem características 

fenotípicas bem evidentes, as pessoas logo a reconhecem, mas não é minha intenção 

entender esse seu incômodo apenas como esse efeito, mas também como o anonimato 

que o saber científico que se pretende absoluto carrega sobre esse corpo, com poucas 

possibilidades de subjetivá-lo e particularizá-lo. A descoberta da mutação genética acaba 

por soterrar muitos mistérios da existência dessas pessoas portadoras da síndrome, que 

não se reduzem a isso somente. Proponho, neste texto, dar um outro sentido para a palavra 

“mutação”.  

Em uma primeira reunião com sua mãe e com a escola, me é advertido que Beatriz 

podia ser agressiva e grossa. A mãe conta que, no dia anterior, elas tinham ido ao 

supermercado e uma senhora sorriu para ela. Beatriz ficou implicada com isso o dia 

inteiro dizendo que a senhora havia rido da cara dela, que estava zoando dela. Ao receber 

esses olhares, era frequente ela tentar se esconder, se sentir paralisada  e/ou a se deter em  

uma posição um tanto paranoica. Nesses momentos, mesmo a risada mais distante se 

tornava fonte de angústia e a certeza de que estavam rindo dela. O olhar não era preciso 

acompanhar a risada, só o som já a incomodava e desencadeava a cena que a angustiava. 

Nesses momentos, ela queria desaparecer, se tornar invisível, fugir.  

O maior desejo de Beatriz era ter amigas, mas  quando as pessoas se aproximavam 

dela ela logo virava a cara, pois já antecipava a cena da rejeição e exclusão. Ela dizia que 

preferia excluir antes de ser excluída, não queria nem cultivar esperanças porque já sabia 

que não iam gostar dela. Era comum nos recreios ela se trancar no banheiro para fugir e 

não lidar com a frustração de não ter amigos, mas novamente como uma fuga para sair da 

condição de ser olhada o tempo inteiro desse mesmo lugar. 

 Aqui, recorro novamente a Alain Didier Weil (1997) para tentar circunscrever o 

que seria essa experiência de estar sendo sempre acompanhada pelo o olhar desse Outro 

absoluto -onipresente, onisciente e onividente  que seria justamente aquilo que Alain 

chama do “mau olhado”. Ele utiliza a metáfora da Medusa para chamar isso de olhar 

meduseante. Sua hipótese é que, diante desses casos, podemos supor que há um 
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troumatisme, pois há falta de garantia e de saber no Outro, que aparece como um buraco. 

Nesse momento, Didier diz que há uma falta de apelo, pois o sujeito vive essa descoberta 

como uma traição. O sujeito aqui perde a condição do grito que estava presente no 

momento anterior a esse. O grito era possível como apelo ao Outro, pois era uma ausência 

da mãe. No entanto, nesse momento do “mau olhado”, o que está em jogo é a ausência 

na mãe; nessa experiência, ele é reduzido a um silêncio absoluto que o subtrai a qualquer 

apelo possível, não existe um Outro bastante confiável para ser chamado (p. 273). Ele 

diz que a castração aqui é diferente daquele momento da distinção simbólica  entre 

presença e ausência; ele fala que aqui reaparece o que ele chama de “uma indistinção 

originária entre o real e o significante'' (p. 273)”. Segundo ele, o trauma não leva ao mal 

entendido (mal ouvido) mas a um mal visto: a um mal olhado (p. 274).  

Beatriz passou a frequentar também um grupo que conduzo com outras colegas, 

chamado Equipe Ponte. Um dia, fizemos uma oficina de maquiagem e pintura com as 

integrantes. Nesse dia, ela se recusou a colocar qualquer tipo de pintura, mas quis pintar 

todas as integrantes. Digo pintar, porque ela mesmo dizia que queria que a gente parecesse 

palhaças, que ficasse feio, esquisito, estranho. Nesse dia, também nos contou a história 

da loira do banheiro. Na sua versão, teríamos que entrar no banheiro escuro e gritar três 

vezes “loira do banheiro”; quando ela aparecesse, a gente provavelmente morreria. 

Beatriz gargalhava muito nos expondo a essas situações. O olhar da Medusa aparece 

como a Loira do banheiro, segundo Alain diferente de um furo bordeado, como o é o furo 

de uma janela, nesse momento, o furo do troumatisme é inabordável simbolicamente 

porque, como o abismo, não tem borda nem fundo: ele encarna esta desordem absoluta 

que é o mal (p. 274, 1997). Ele diz também que o olhar da Medusa significa Nada seu 

poderia ser escondido de mim e, também, Nada em você poderia contradizer minha 

onisciência. Além disso, a cena corrobora o que dizia Alain, há a suposição de que o apelo 

ao Outro, aqui, pode ser respondido como morte do sujeito. 

Nesse mesmo dia, ao me aproximar da janela do consultório, ela me disse rindo 

você viu o cara passando ali? Ele estava olhando para você e rindo da sua cara, zoando 

da sua feiura. Estamos aqui num ponto do tratamento onde a oposição entre quem olha e 

quem é olhado se alternam, só que ao reproduzir a cena ali, está como sujeito e não como 

objeto submetido ao olhar. Deslocamento aparentemente sutil, mas já se trata de uma 

elaboração dialetizada da cena inconsciente e da possibilidade de criar a cena e não mais 
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estar submetida e paralisada a ela. Volta a aparecer a dimensão do apelo a um Outro, 

nesse caso, a analista.  

Beatriz começa a se interessar por alguns programas que a ajudam a se enlaçar; 

ela começa nas brincadeiras de faz de conta a ser outros personagens, traz também barbies 

de um desenho chamado “Monster High”. Ela dizia que se identificava com esse desenho, 

já que elas eram todas monstros e humanas ao mesmo tempo; elas eram esquisitas mas 

também eram bonitas. 

Após um trabalho longo como acompanhante terapêutica, alternando cada vez 

mais minhas ausências e presenças, decido, então, me ausentar de vez. Não sem antes 

Beatriz obstinadamente voltar a afirmar que era burra e feia. Após perceber esse seu 

movimento de regressão, pergunto a ela porque você está fingindo que não sabe?; para a 

nossa surpresa, ela diz porque as pessoas só me amam quando conseguem me ajudar. 

Quem vai estar comigo depois que você for embora? Segundo Alain, no olhar 

meduseante, há a perda da incógnita; podemos supor que aqui ela sai da petrificação do 

Ideal e se instala no “Che vuoi?”. Fica clara sua hipótese, então: “eu só posso ser amada 

se sustentar uma posição de burra e feia” ou outra versão`; “só me amam porque me 

ajudam, logo sempre preciso dizer que não sei, mesmo sabendo que sei”. Segundo Lacan, 

o sujeito só afirma a dimensão da verdade como original no momento em que se serve 

do significante para mentir (p. 230, sem. 8).  

Alain pergunta: “o analista poderá matar o mau-olhado que medusa o 

analisando?” Ele diz que o que petrifica o sujeito é a morte dele como outro, como divisão, 

é a impossibilidade de viver sua falta a ser; o sujeito petrificado é o que só pode ser Um. 

Ou o sujeito está petrificado olhando para a borda do abismo sem conseguir se deslocar 

dessa beira, desse único lugar ou ele está a cair nesse nada. 

 Para sair dali, diz Didier, ele precisa ir além da imagem, ir à palavra. Sem saber 

disso na época, no meu último dia de A.T., eu entreguei à Beatriz um diário com uma 

tranca e disse que agora ela poderia escrever ali os seus segredos. Na minha ausência, ela 

tinha a palavra; com essa companhia, ela não se sentiria tão sozinha. Segundo Didier:  

Que lhe seja possível não ser petrificado por este olhar que petrifica 
o analisando tem a ver com o fato de que o desejo do analista - por 
pouco que ele exista - só se articula por sua relação com sua própria 
falta: encontrando esta falta pela qual é significado que o sujeito do 
inconsciente é “não todo” olhável, a onisciência e a onipotência do 
olhar da Medusa serão destituídas. (p. 278)  
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Como haver falta se esse olho Tudo via? Beatriz era olhada o tempo inteiro pela 

perspectiva da ciência médica; o insondável mistério do ser era respondido por uma 

mutação genética. Inúmeras vezes, quando perguntada o que era ter síndrome de down, 

Bianca tinha essa resposta padrão. Além disso, tudo seu era sempre vistoriado, pois havia 

um controle supostamente justificável também pelo fato de ela ter a síndrome. Diante 

desse olhar meduseante sair correndo para se tornar invisível, tentar achar um esconderijo 

para barrar esse olhar não tinha nada demais sensato. É justamente por não ter nenhum 

ponto de seu ser que não fosse visto que ela precisava se retirar Toda da cena. A direção, 

nesses casos, segundo Alain, é apostar que há um ponto do ser não todo visto ao olhar do 

Outro; há uma falta a ser que justamente limita esse Olhar Todo. 

Tornei-me sua analista e o trabalho continuou, eu não seria mais a testemunha 

ocular de sua exclusão,  de seus sofrimentos, e do preconceito pelo qual ela passava. A 

cena seria sustentada agora só pela palavra falada. Segundo Alain Didier: 

é arrancado do campo do olhar, sob o qual ele era malvisto, para ser 
designado no campo de uma escuta pela qual o mal cessa de ser visto, 
para ser ouvido: esse tempo de mal-entendido é o primeiro tempo da 
latência psíquica onde o sujeito, ouvindo que há significante, dispõe 
pela primeira vez, do meio de ouvir - e não de olhar - que existe, 
simultaneamente, ausência e presença no significante. (p. 282) 

Levando suas anotações, seus diários e seus textos, Beatriz começou a propor uma 

brincadeira com as palavras: ela escolhia duas palavras aleatórias e dessas duas fazia uma, 

que seriam as duas, mas já transformadas em um outro significado. Inclusive, as palavras 

da própria síndrome: down é para baixo, up para cima, down pode ser algo que caiu 

também ela dizia. Por exemplo, as palavras amor e empatia, ela transformava em 

amopatia, como uma espécie de neologismo. Antes, o Um era a petrificação, agora, ela 

podia fazer dois, mas na condição de voltarem a serem um depois de misturados, mas 

produzindo um outro significado, não mais o mesmo. 

Nesse época, folheando um livro sobre mitologia, ela se interessou pela Medusa 

e foi pesquisar. A origem do mito desse monstro Medusa, ao longo do tempo, foi tendo 

várias versões. Beatriz conta a versão de que ela e suas duas irmãs eram sacerdotisas do 

templo de Atena. Sua beleza era tão grande que os homens iam para o templo de Atena 

não para cultuá-la mas, sim, para se encantarem com a beleza de Medusa. Uma das 

versões, então, é que Poseidon, seu tio, estupra a Medusa dentro do templo de Atena. A 

Deusa, então, transforma Medusa em monstro: seus lindos cabelos se transformam em 



CRISSIUMA, Manuela Borghi. Entre a petrificação e o abismo: texto (de)com/posição. 
Biblioteca Virtual do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. Apresentação oral nas 
Jornadas do Vox sobre o Seminário 8 de Lacan. 8-21 de março de 2022. 
 
 

www.voxinstituto.com.br  6

serpentes, seus dentes em dentes de javali e sua pele brilhante passa a ter um horrível 

aspecto e é dirigida a ela a maldição de as pessoas não poderem mais olhá-la; caso a 

olhassem, virariam pedras. Isso faz com que ela se isole, tente desaparecer, se tornar 

invisível, vivendo longe em uma caverna. Após a violência, ela é condenada à solidão. 

Perseu, então, como um herói, tem a missão de matar esse monstro; ele conta com a ajuda 

de Zeus e Atena que lhe dão o poder de ficar invisível. Com esses poderes, ele consegue 

decapitá-la e sua cabeça se torna o seu escudo. As vitórias decorrentes desse herói contam 

com o fato de ele ter esse escudo, afinal, quando os inimigos olharem para isso, se 

tornavam pedras.  

Hoje em dia, a Medusa se tornou um símbolo de vários movimentos feministas. 

Elas dizem que esse mito descreve a cultura do estupro, justamente por mostrar como a 

vítima acaba sendo aquela que é punida. As vítimas se sentem culpabilizadas e se isolam; 

sentem que perdem o valor e se retiram numa caverna, não podendo dirigir seu olhar a 

mais ninguém.  

 

O impossível de Maria Martins 

Tania Rivera em seu livro “Psicanálise Antropofágica (2020)” diz que há uma 

“ética do estranho” na arte, no sentido de que ela é o que deve conduzir-nos a 

experimentar o lugar do outro. Lembrando como comecei meu texto, isso está em 

consonância com a proposta dos eventos do Vociferarte. Tratar as vociferações é ir em 

busca de encontros que permitam um estranhamento que possa provocar a noção do Eu, 

do si mesmo, do ser petrificado, rígido, forte para que, nessa experiência, o sujeito possa 

se encontrar com um outro dentro dele, aludindo à proposta do êxtimo que Lacan nos traz. 

Isso possibilitaria uma experiência da qual sou menos eu mesmo e mais o outro. A 

experiência da outridade é sempre estranha e por isso mesmo também ética, ela borra a 

ilusão do indivíduo autônomo. A dimensão da diferença como inerente ao próprio eu, não 

seria essa a função de uma análise: “o desejo do analista não é um desejo puro, é o desejo 

de obter a diferença absoluta" (p. 260, sem 11).  

No seminário 8 Lacan faz referência a dois quadros, um é Eros e Psique de 

Zucchini e o outro é o quadro nascimento de Vênus de Botticelli, em ambos ele aponta 

algo semelhante que está em uma frase na sua última lição. Ele diz “o falo se encarna 

justamente naquilo que falta à imagem (p. 373)” ou aquilo que ele diz que é uma 
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“presença invisível (p. 375)”; isso é, segundo ele, o que “dá ao que se chama de beleza 

o seu brilho (p. 373)”. Não à toa as figuras femininas das obras são aquelas que ou 

desvelam a falta (quadro de eros e psique) ou ela é a figura de devoção, exaltação, ou seja, 

a mulher na posição de degradação ou magnificação. Se essas duas estão ligadas não é à 

toa, há aí uma banda moebiana em relação a essas representações dA Mulher. O livro de 

Hélène Cisoux chamado, a riso da Medusa tem uma frase que amarra as questões que 

venho tentando esboçar acima; ela diz que as mulheres foram “presas em dois mitos 

horripilantes: entre a Medusa e o abismo (p. 45)”. Não à toa uma das secções da 

curadoria da exposição se chama Monstros e Deusas, título de um dos poemas de Maria 

Martins.  

Me sirvo de sua obra agora para trabalhar com a ideia da quebra com a harmonia 

trazida pelas obras dessa artista. Me parece que a ideia de seu trabalho é descristalizar a 

forma  e a harmonia do que, até então, se entendia ser a representação do corpo feminino. 

Sobre isso, um dos comentaristas da exposição diz: “trata-se de uma forma feminina 

muito distante da feminilidade da beleza idealizada e venusiana tradicional (p.61)”. Ao 

dizer sobre algumas obras dela, o crítico ressalta que, em muitas das formas híbridas e 

antropomórficas, revela-se uma presença tão reprimida pelos contornos convencionais 

que há algo que decide se manifestar. Segundo ele, “é como se uma interioridade 

despertasse (p. 61)”.  

O nome da exposição de Maria Martins de 2020 foi o “Desejo imaginante”, já a 

de 2013 foi “Metamorfoses”. Vou abordar o título da exposição do Mam, pois ela 

conversa de uma forma interessante com as ideias deste texto. A palavra metamorfose 

vem do grego (metamórṗhosis, "transformação"), formada pelos radicais (prefixo meta-

), "mudar" + (sufixo -morfo), "forma". Além disso, essa palavra faz referência ao livro 

de Ovídio, que é reconhecido como sendo uma obra que fala de um mundo que está em 

estado constante de mutação, aí também aparece o mito de Medusa. 

Lacan apresenta, na aula 6 do Seminário 8, o discurso de Aristófanes sobre o mito 

das metades que se completam, o que ele assinala como um discurso risível, emitido por 

um bufão. O título dado ao capítulo não à toa é: a derrisão da esfera. Por um lado, o riso 

da Medusa em Cisoux, por outro, o estranhamento das formas convencionais e padrões 

das esculturas de Maria Martins. A maioria de suas esculturas têm uma superfície 

acidentada, cheia de cavidades e intervalos; a boa forma da escultura é aqui subvertida. 
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Ela usa um material que mantém a marca de suas mãos e justamente por isso uma certa 

deformação nas linhas e nos contornos. Parece que, na sua composição, há algo em 

decomposição. Um crítico ressalta que as figuras parecem não estar a perder forma, mas 

a mudar de forma. Diferente da busca por reencontrar a forma perdida ou a parte perdida 

do mito de Aristófanes. Sobre sua escultura mais famosa “O impossível” (década de 

1940) uma das resenhistas do livro sobre a exposição do Masp diz:  

o monstro é contra naturam, uma ameaça à ordem natural e moral. 
Na arte, o monstruoso com frequência carregou uma marca de 
gênero no que diz respeito a abjeção feminina (...) além da figura 
literária e cinematográfica da femme fatale. (p. 107) 

(...) 

ao encenar a busca surrealista pelo “invisível”, em toda a sua força 
mitológica, com um casal- entendido como a união dos opostos no 
discurso surrealista-, Martins voltou a insistir num processo 
sinergético (no qual os opostos se fundem) como o único caminho 
para a iluminação (p. 112, 2020)”.  

A subversão proposta, então, é justamente com a forma, não se opondo a ela, mas 

apontando na sua deformação a impossibilidade de cultivarmos um ideal de belo, de 

forma, de imagem. As suas esculturas berram ao mesmo tempo que se deformam, parece 

que estão agoniando para saírem dessa mesma matéria que as constitui; a dimensão da 

voz em seus trabalhos também insiste; não à toa, sua última exposição será justamente 

acerca desse tema.  

Passadas algumas semanas após a exposição, Beatriz me manda um poema com 

o título monstros mistos; recorto uma parte dele aqui: 

(…) 

Um monstro misto  

com sentimentos que faz em mim uma ou várias sensações 

no meu corpo e mente. 

E faz tremer as minhas pernas. 

É esse sonho que é meu. 

o pensamento que a minha imaginação comporta.  

 

Me parece preciso, quando Alain Didier Weill diz “pareço belo quando não sei o 

que sou (p. 279)”.  
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Recentemente, Beatriz repetiu sua frase chavão do que é ter síndrome de down, 

mas, dessa vez, ela escuta seu lapso “uma mutação do chronossomos”, ela dá risada e diz 

“você viu o que eu disse? Chronos o Deus do tempo”. Damos risada e penso agora ao 

escrever: o ser são mutações ao longo do tempo.   

Aqui lembro mais uma vez de Alain: 

Como pode um sujeito, na verdade, assumir o reconhecimento de 
que é instituído não pelo domínio do que pensa, mas pelo que diz, já 
que, do momento em que ele se permite falar verdadeiramente, 
descobre que não é senhor da palavra, pois é esta que é sua senhora? 
É a palavra que dispõe do poder criador de transgredir o código e de 
deixar aparecerem significações inéditas (p. 20, 2014). 
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