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OS LIMITES DA UMA ERÓTICA CONTIDA II! 

 

 

LITERATURA E/ OU PSICANÁLISE (?) 

 

(Fontes admitidas e fontes não assimiladas pelo Lacan do Classicismo) 

 

Nota Final: 

 

1. Pensamento, mentalidade, Paidéia (Jaeger) Ática 

 

1.1 Dois modelos de transmissão: 1º) Suposição de saber: desconstituição do agalma 

(sedução) + ignorância platônica (não-saber) + “convivum” dos seletos + pederastia Ática  

<=> ao modelo filosófico (Dialogal)/(“A República” e “O Banquete”) que é maiêutico, ou 

seja: socrático-platônico. Consequências: via Lacan ⇔ à transferência psicanalítica, que tem 

origem clínica no Amor de Transferência (Freud), de fato um Amor à verdade (Ubertragung, 

1912), enquanto SUPOSIÇÃO DE SABER (cf. “Sobre a Transferência”). Lacan, a infere, ali, 

da relação entre Sócrates/Agaton/Alcebíades, por oposição aos poetas (modelo anterior, 

condenado(s) em “A República”) ∴ Platão/crítico da épica (Homero) advogava a expulsão 

dos poetas da “pólis” idealizada; 2º) Emanado dos poetas como intérpretes do Oráculo 

Délfico. Extensivo aos “Aedos” (poetas populares da oralidade mítica). Malgrado, na épica, 

estes terem que se abster do “canto das sereias” (do binômio: sedução X êxtase). Ali se 

encontra um modelo singular de transmissão onde, com origem épica (epopéia), temos 

GNOSIS em EROS, ou melhor, GNOSIS é EROS. Transmissão de autoria poética (com 

gênese sublimatória) compatível com o gozo (L’une-bèvue). Até agora, infelizmente, ignorado 

pelo saber psicanalítico, que tentou fundar “sua” erótica, não a partir dali, mas via Comédia 

/Drama/ Aristófanes (e com isso o Discurso do Mestre). A sua via nos conduziu, inclusive, 

também, por inversão do Desejo hegeliano de Saber da Histérica, ao “Mestre Castrado” (por 

ilação do “jovem Hegel” de Jena, cf. “O Avesso da Psicanálise” de Lacan). Já em Freud, uma 

Erótica possível nos remetia, paradoxalmente, ao Drama (Tragédia) Ático de Sófocles (Édipo 

Rei) que era ali acrescido da temática egípcio-judaica do Monoteísmo. Esse tema, bem como 

a Castração, foram apostos no lugar original e escópico do “enceguecimento”. O mesmo se 
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deu no pensamento de Lacan, que a isto adicionou, via “jovem Hegel” de Kojève, o tema do 

“Mestre Castrado”. Lacan, também, apresentaria um outro modelo oriundo de Sófocles, 

trágico, ainda Dramático: a sua Antígona, para ele, a própria Ética da Psicanálise (“não ceder 

sobre o próprio Desejo”). 

 

 1.2 Logo, a Psicanálise omite essa 2ª forma de transmissão Ática, justamente a que 

funda, na Épica, uma Erótica explícita, preferindo, para tanto, tentar a correção da declinação 

epistemológica do Drama, um caminho “adaptável”, encontrado, inclusive, em Shakespeare. 

Então, nela (Épica), como no pensamento helênico, o Discurso do Amor era a resultante da 

fusão de ÁGAPE com EROS, ao contrário da mentalidade clássica (quinhentista), mesmo 

épica, que os dissociava. 

 

 Portanto teremos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Período Ático (Idade 
Clássica), vigente como 
Paidéia (conjunto de 
saberes, até o século V) 

II – A 
transmissão 
poética da 
erótica épica: 
Gnósis ⇔ 
Eros ≠ 
Agalma 
(sedução: 
canto das 
sereias) 

b) Período Quinhentista 
(Classicismo, 
Maneirismo) 

1) “Os Lusíadas” (o Ocidente, depois do 
século V):  
a) dissocia Agape/Eros; b) de Eros, por isso, 
infere Psychê. 
2) “A Ilha dos Amores”: Eros, invocador de 
Psychê, conjugado como abundância do 
Desejo (o reconhecimento desejante pela via 
do Amor). 2.1 Vertente não incorporada 

pela Psicanálise dos campos 
freudiano e lacaneano. 

I – A transmissão 
Filosófica da 
erótica pela via 
socrática do 
convívio dos 
seletos 

a) Período 
Ático (Idade 
Clássica: 
pederastia 
ática como 
discurso seleto 
da beleza) 

1) Platão 

2) Homero 

1.1 Diálogo 
1.2 Banquete: Gnosis (saber) ≠ 
Agalma (sedução) ⇔ Suposição de 
Saber como efeito da ignorância 
platônica (não saber) 

2.1 “A Ilíada”: Eros, subdito a Tanatus, 
conjugado como penúria do Desejo. (“O 
elogio da guerra”) ∴[o fracasso e as 
vicissitude do Desejo) 
2.2 “A Odisséia”: Eros, subdito à 
memória de Agape, conjugado como 
sublimação do Desejo (reconhecimento 
amoroso para além do Desejo). 
2.3 Obs: Na comédia (Aristófanes) dá-
se a “volta ao lar” como “repúdio da 
guerra apenas”. 
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Obs: (Os Homens, na estética Épica quinhentista, são introduzidos na Castração 

(“reconhecimento da impossibilidade do gozo”) pelo discurso utópico das mulheres (“Flamma 

Feminina”), isto é, pelo reconhecimento (escolha) amoroso, tanto do sublimatório Deus 

(monoteísta, gótico e cristão), quanto da helenista Vênus. Tal ato os autoriza a conjugar a 

utopia desejante e experimentalista na “insula” paradisíaca; ou seja, quando, no Amor, Agape 

separou-se de Eros, paradoxalmente, abriu espaço e campo para que, em nome de sua 

memória, de Eros surgisse, como sua outra face-forma escópica, a feminina Psychê (na exata 

acepção do poema pessoano), ou seja, trata-se de um ato e/ou discurso onde, qual o dito pelo 

Lacan de: “Os Não-do-Pai”, o orgasmo das mulheres as remete, literalmente, à angústia, 

enquanto o falicismo masculino do sintoma do homem o irá suturar pela ilusão imaginária da 

potência; já a histeria o dissimulará pela impotência. 

→ Orgasmo (gozo): real está aquém da potência (simbólica) e comparece no falante 

($) como angústia, i. é, invasão do real no imaginário (do corpo), (princípio 

universal) que está na além do desejo: 

1. Porque o desejo é sustentado pela fantasia (a ◊ $) e nela pelo objeto que o causa ao incidir 

no circuito pulsional? Isso teve origem quando o caráter pulsional do Ics ($ ◊ D), a 

fantasia Ics análoga à escrita da pulsão, universalizou o JΦ. O desejo é o Desejo do Outro 

(Ics) e rechaça o gozo. 

2. O gozo manifesta-se, fenomenologicamente, no nível do furo do Imaginário, tanto no 

êxtase, quanto na pulsão escópica: formas de + gozar. E não há contato corporal e sim 

escópico em ambos. Logo, o orgasmo quando efeito do voyer ou da ejaculação mística 

não articula o objeto a  ao corpo (sexo). 

 

Esse princípio universal é, contudo, vertido pelas singularidades da posição estrutural 

(edípica) face a castração. E, de saída, projetam-se 3 possibilidades: 

 

 

1) O Sintoma do Homem:  

 

 

 

 

a) para todos há função fálica: ϕ (significação do falo, falo 
significante); 

b) traduzido por - ϕ  (falo I) na castração. Logo, a potência (S) 
torna-se a equivalência pênis/falo. E esta potência 
Imaginário sutura a angústia do orgasmo, e este é visto 
como fruto apenas do desempenho sexual. O orgasmo, dito 
prazer, é visto, então como efeito do desejo sob o prisma 
das identificações egóicas.. 
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2) A Histeria:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) O Discurso das Mulheres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) O desejo de potência como inversão da própria potência. Acata a 
⇔ penis/falo, mas a negativiza, daí “a inveja do pênis”, ou seja, se a 
potência é masculina, ela, no lugar de desejada, torna-se seu objeto. Então, 
ela irá suturar pela impotência (que qualifica toda vez que o parceiro não 
corresponde ao orgasmo impossível com o pai potente) a angústia do 
orgasmo. Para tal, converte a angústia, que estruturalmente anula o objeto 
a , em sintoma,  

como Freud a viu, e a coloca como fruto de 
ϕ−

a
                                  ; mas, se 

na angústia, o objeto a  é anulado, a histérica o “reinventa” como o lugar de 

desejada. Assim, se a fantasia perversa (a ◊ $) sustenta o desejo, a angústia a 

irá anular a ◊ $; e a histérica, daí falarem, desde Charcot, em sua  
 

“frigidez”, apresentará, dissimulada pela impotência, a impossibilidade, 
tanto da procriação Simbólica (de que é supostamente privada pela mãe), 
quanto do orgasmo visto como expressão máxima da lei do gozo, então, 
atingi-lo seria condenar-se à perversão. 

n 

(objeto de desejo) 
(pai potente) 

e 

a) Não repetem a posição masculina exclusiva (mas, se 
referem ao gozo fálico), nem a do SH (suposição ⇔ entre 
pênis/falo). 

b) Tampouco a ilusão de falicidade histérica, que lhe foi 
atribuída por Freud (“inveja do pênis”). 

 
Isto porque: referem-se ao mesmo tempo a: 
 

EROS 
(JΦ) 

Psichê (feminina, JA: I � R, logo  
R � I: angústia ) (gozo do furo, 
conversão da “manque” (falta 
real) em falha do todo; e não toda 

desejo 
Orgasmo (para além, embora constituído 
no para aquém do desejo)  

e elas o irão suturar por serem sintoma para o 
Homem, desde que esses a amem, o que 
definirá para Lacan, em “L’Etourdit” a 
posição heterossexual. 
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Efeito: 1) o orgasmo: angústia � JA � amor (sintoma) � que apresenta e autoriza o Desejo: 

2) Do ponto de vista do 

homem/posição heterossexual: “ama-se as mulheres”  

indo-se do tesão (libido + desejo) ao amor (pela ≠ ) � 

sintoma 

 

 

 

(tempo): nunca ao mesmo tempo 

pelas mulheres 
“uma a uma” 

mulheres: 

(desejadas 
e 

amada) 

Vai-se ao 
Amor 

(psychê) 

Desejo (tesão) 

(traduzem para si, 
o fato de serem 
Sintoma para o 
Homem) 

(- nunca ao 
mesmo tempo) 


