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Editorial 
Maria Rita Guimarães 

Estimado leitor, 
A 2ª Manhã de Trabalhos do CIEN-Brasil aconte-

cerá no dia 19 de novembro de 2010 em São Paulo, 
com o tema A disciplina dos corpos e suas respos-
tas, por ocasião do XVIII Encontro Brasileiro do 
Campo Freudiano – Escola Brasileira de Psicanálise. 

A questão proposta é de tal envergadura que esta 
edição do CIEN-Digital se robusteceu no afã de pro-
por uma reflexão, preparatória ao evento, que inda-
gue quais são as mudanças epistemológicas, políti-
cas, jurídicas, sociais, clínicas e artísticas que movi-
mentam o estatuto do corpo humano na contempo-
raneidade. E, ademais, como as práticas de distintas 
disciplinas se posicionam na “mão” ou na “contra-
mão” da preocupação apontada por Giorgio Agam-
ben, ao nos lembrar que certos umbrais no controle 
e manipulações dos corpos não podem ser ultrapas-
sados sem penetrar em nova biopolítica, sem fran-
quear um passo a mais no que Michel Foucault 
chamava uma animalização progressiva do homem, 
realizada através das técnicas sofisticadas. 

 
Constança Lucas 

Nosso convite é que você encontre em uma das 
rubricas dessa publicação o ponto de interesse – ou 
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de múltiplos interesses – para nossa experiência 
com crianças e adolescentes, que favoreça a neces-
sária responsabilidade pela política do corpo, de tal 
modo que tal política não se reduza ainda mais “no 
exíguo espaço de uma palavra sem corpo e de um 
corpo sem palavras”.1 

 

                                                      
1 AGAMBEN, Giorgio. Non au tatouage biopolitique. Le Monde (jornal fran-
cês), 11 jan. 2004. 

Editorial 
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Apresentação 

A DISCIPLINA DOS CORPOS E SUAS RESPOSTAS 
Cristiana Pittella de Mattos 

O que é um corpo? 
Como cada saber concebe o corpo? 
A 2ª Manhã de Trabalhos do CIEN-Brasil acontecerá no 

dia 19 de novembro de 2010 em São Paulo, onde nos reuni-
remos para conversar sobre A disciplina dos corpos e suas 
respostas, também ocasião do XVIII Encontro Brasileiro do 
Campo Freudiano – Escola Brasileira de Psicanálise. 

Vários são os campos de saber que tentam disciplinar o 
corpo. Cada vez mais nos deparamos com exigências de 
normalização do corpo através de condutas preventivas, me-
dicamentosas, de correção e/ou punição: corpo que se mani-
pula, que se silencia, que se controla e impõem obrigações, 
treinamento, limites e proibições. 

Encontramos estas ações também nas estratégias para 
tornar o corpo ainda mais saudável e capacitado. Mais útil e 
mais dócil. Da excelência no desempenho intelectual e físico à 
fascinação performática, o corpo acaba se tornando um corpo 
consumido pelo saber, técnicas, esforço, trabalho e vaidade. 

O corpo está cada vez mais qualificado, mensurado, avali-
ado e hierarquizado face às gestões do comportamento. Não 
é isso mesmo que nos diz Foucault? O homem, durante milê-

nios, permaneceu o que era para Aristóteles: um animal vivo 
e, além disso, capaz de existência política; o homem moderno 
é um animal, em cuja política, sua vida de ser vivo está em 
questão (FOUCAULT, 1984, p. 134). Uma política que consis-
te num trabalho sobre o corpo, numa manipulação calculada 
dos seus elementos, gestos e comportamentos: o corpo entra 
numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e 
o recompõe. 

 
Oficina de Agosto 
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O saber traz consigo um poder que incide sobre o corpo. 
Por outro lado, o corpo e seus modos de satisfação produzem 
saber. O que a psicanálise tem a dizer? 

Se por um lado os discursos incidem regulando o corpo, 
por sua vez, há em nossos dias uma exigência e injunção pa-
ra se obter e alcançar cada vez mais satisfação acarretando 
uma desregulação. 

Cada Laboratório do CIEN está convidado a investigar 
qual tratamento é dado ao corpo em suas práticas e campos 
interdisciplinares. E também a pensar sobre as questões tra-
zidas pela disciplina dos corpos, procurando localizar as mani-
festações e respostas das crianças e adolescentes verificando 
se elas encontram um lugar para alojar seu corpo ou ainda, 
construí-lo. 

Lançamos algumas interrogações, certamente inúmeras 
outras surgirão na rotina dos laboratórios e em nossa manhã 
de trabalhos: 
• Diante da exigência e expectativa de um gesto eficiente, 

há lugar para a ginga nos esportes e para as palavras na 
dança da vida? 

• Jacques-Alain Miller ressalta o quanto o estágio do espe-
lho nas mãos de Lacan ilustra os poderes da imagem, ora 
da imagem de si, ora a imagem do outro (Opção Lacania-
na, n. 54, p. 15). As crianças e adolescentes fazem uso da 
imagem para construir um corpo transformando-se. 
- Corpo como forma total, forma adorada? 
- Corpo como um ordenamento da imagem pelas in-

sígnias e emblemas? 
- Ou ainda, corpo como um modo de satisfação? 

• A forma, a aparência, os apetrechos colados, acomodados 
e inseridos nos corpos, as imagens e escrituras gravadas 
na pele, teriam funções em sua disciplina? 

 
• Em nossas práticas podemos acompanhar as invenções e 

os diversos modos que as crianças e adolescentes encon-
tram para ter um corpo. Como podemos reconhecê-las? 
Elas permitem um laço social ou elas rompem com essa 
possibilidade? 

• Como podemos criar espaços que acolham o modo de ca-
da um regular seu próprio corpo? Possibilitando-lhes um 
tempo para encontrar seu próprio jeito e ritmo, sua manei-
ra de se virar e se fazer presente junto ao saber, aos se-
melhantes e às autoridades. 

• O corpo da criança/adolescente é, em algumas situações, 
visto como um corpo vitimado e muitos são os dispositivos 
criados para lhes dar um espaço de tratamento. Esses es-
paços possibilitam a emergência do sujeito, de um trabalho 

Apresentação 
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que o permita dar uma significação a sua existência e 
construir uma ficção? 

• As crianças e adolescentes respondem aos espaços em 
que reinam a biopolítica, as técnicas disciplinares, o olhar 
sobre seu corpo, os discursos e estratégias higienistas. 
Quais recursos encontram e quais respostas constroem 
para que seu corpo não seja reificado, tomado como um 
organismo e seus processos vitais? 

• Quais as brechas os laboratórios do CIEN encontram, em 
suas práticas interdisciplinares, para o desejo e a palavra 
da criança? E para a sexualidade e suas respostas? Espa-
ços que levem em conta a história de cada um e suas pos-
sibilidades de subjetivação. 

• E ainda: o que podemos aprender com algumas práticas, 
disciplinas e saberes que incluem em seu fazer o tempo e 
o saber-fazer com o corpo de cada criança e adolescente? 
Aprender com aqueles que não reduzem a condição hu-
mana ao estado de animal laborans (ARENDT, 2002) e 
criam espaços de experiência formativa, onde o desejo 
reina sobre as necessidades vitais. 
Alguns campos poderão nos orientar neste trabalho: 
A disciplina dos corpos nos espaços da Educação, da Sa-

úde, das Artes, dos Esportes, da Religião e nos espaços Jurí-
dicos. 

 
Que a partir das pesquisas e do trabalho de cada um, de 

cada laboratório e dos colegas das disciplinas as mais diver-
sas – interessados na infância e adolescência –, possamos 
compartilhar em torno do CIEN nossos achados. 

 

Apresentação 
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Hífen 

NÃO FAÇA ISSO, NÃO FAÇA AQUILO... 
O corpo e suas fórmulas2 

Um corpo corre, vive e se agita. Ele deseja também, se so-
frimento e mal-estar não paralisam o movimento. O furet 3cor-
re sob a palavra. O que lhe escapa pode, no entanto, desen-
cadear-se para além dos prazeres: emoções incontroláveis, 
comoções e brutalidades mostram a fragilidade e a necessi-
dade das fronteiras entre os corpos. Como alojá-los, modulá-
los, modificá-los? 

                                                      
2 Nossos agradecimentos à comissão do VI Colóquio do CIEN francófono – Não 
faça isso, não faça aquilo... O corpo e suas fórmulas –, que VI Colóquio do 
CIEN francófono acontecerá em 5 de junho 2010, pela autorização da publica-
ção deste argumento que, também, poderá orientar nossas pesquisas. 
3 NT: Furet é o termo usado para designar o objeto que passa de mão em mão 
no jogo conhecido como “passa-anel”. Segundo o Petit Robert, trata-se de um 
jogo de sociedade onde os jogadores assentados em círculo passam rapida-
mente de mão em mão um objeto, o furet, enquanto outro jogador, no meio do 
círculo, deve adivinhar em qual das mãos ele se encontra. 

Um corpo vive e padece a partir dos significantes, de pala-
vras ditas sobre ele, por aqueles que o colocaram no mundo, 
o acolheram, de modo sempre singular, e inscrito em um dis-
curso que não cessará de se repetir e de se transformar. 

 
Edgar Souza 
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Cada um herda sem se dar conta, essas marcas primordi-
ais sobre seu corpo: cabe a ele lidar com as conseqüências 
de satisfação ou de interdição. Assim, fragmentado entre pa-
lavras e discurso, capturado nas redes da língua, o corpo se 
experimenta e busca passar entre o que o mortifica e o que o 
vivifica. 

Como se constrói um corpo hoje? Com quais dispositivos, 
quais aparelhagens? 

Criar espaços e um tempo próprio, no vivo do corpo, tem 
uma função essencial, “heterotópica”, teria dito Michel Fou-
cault [1], a de não esmagar o finito sobre o infinito. Sendo fa-
lado, um corpo não escapa ao poder mortificante de um dis-
curso já dado, normatizado pelas rotinas de linguagem. 

Tratar-se-á então de declinar as oportunidades de enunci-
ação inventiva que autorizam palavras vivas. Exemplos: a ex-
periência de coreógrafos como Pina Bausch, a dos dançarinos 
de rap, de hip-hop, do slam, mas também os intrincados mais 
íntimos entre palavra e motricidade. Essas colocam o corpo 
em jogo de outra forma que os feitos esportivos, suas perfor-
mances e seus efeitos de massificação. 

Quais são as conseqüências disso sobre o laço social? A 
conjunção dos discursos científico e capitalista fez “surgir no 
mundo coisas que não existiam de maneira alguma no nível 
de nossa percepção” [2], os gadgets, dizia Lacan, que nos re-
duzem ao estatuto de “proletário” [3], engendrando individua-
lismo radical e solidão abissal. 

De fato, o apego aos objetos agalmatizados da engenharia 
contemporânea transforma a “satisfação” do “ser falante” e 
subverte seus usos, freqüentemente indo ao vício, como tes-
temunham muitos jovens, mas não só. 

Um conjunto de textos de referência pode orientar esta re-
flexão: de Jacques Lacan, “O estágio do espelho como forma-

dor do Eu” [4] demonstra a alienação fundamental do corpo a 
sua imagem e re-envia ao texto de Freud, “Introdução ao nar-
cisismo” [5]; texto de Jacques – Alain Miller, “A imagem do 
corpo em psicanálise” [6], leva esses avanços ao mais vivo de 
nossa atualidade; a conferência de Jacques Lacan, “A tercei-
ra”, situa o discurso analítico como lugar ligado e suscitado 
pela não relação sexual, todo “ser falante” está confrontado a 
uma castração irredutível. 

As luzes de todos aqueles que são sensíveis a isto (artis-
tas, médicos, professores, juristas, filósofos, educadores...) 
permitirão sustentar nossos avanços. 

O V Colóquio abordou o exílio de cada um na língua. Este 
VI Colóquio propõe estudar as formas contemporâneas de 
construção dos corpos que sofrem de sua amarração: seus 
impasses, seus achados, seus modos, civilizados ou incivili-
zados. 

 

Hífen 
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A partir dos trabalhos dos laboratórios, principalmente, ele 
visará encontrar as aparelhagens, como tantos temperamen-
tos para o gozo que os anima e às vezes os mina, para me-
lhor apostar no vivente e em sua dignidade. 

Seis eixos são propostos para investigação: 
1- Os cuidados do corpo, entre gestos e palavras 

O saber médico “acerta no alvo com palavras”. Qual língua 
ele fala quando tende a reduzir o corpo humano a (pedaços 
de) um organismo? Ele dá lugar ao corpo enquanto falante e 
falado? Quando as aparelhagens modernas sustentam o cor-
po e quando elas o atrapalham? Elas conseguem deslocar as 
fronteiras entre doença, handicap e saúde? 
2- As imagens do corpo e a vida 

O corpo próprio é transbordado por sua imagem no espe-
lho ou ele a transborda? O que escapa à imagem no espelho? 
Que lições tirar do “estágio do espelho” sobre a estrutura do 
sujeito? Faça isso, não faça aquilo ou as diversas incidências 
da forma e de suas normas. Como conjugar esta forma dada 
pela imagem do outro com o que a transborda necessaria-
mente? A qual parâmetro a justa medida se refere na crítica 
contemporânea: pelo excesso, pela falta? Quais os novos sin-
tomas hoje? 
3- Fragilidade e estranheza da relação com o corpo 

Tais são os efeitos da mordida da linguajem sobre o corpo. 
Que utopias oferecem as invenções dos artistas do efêmero? 
O que ensina a dança aos que praticam essa arte? E àqueles 
que são seus espectadores, por vezes fascinados? Ela ainda 
suscita fantasias? Qual a diferença entre o que se experimen-
ta e o que se decifra? Quais as disparidades entre as presen-
ças na dança clássica e nas escolas contemporâneas? Que 
limites os dançarinos procuram ou conseguem rejeitar? Suas 

vestimentas singulares indicariam modos de gozar diferentes? 
Um artista poderia discernir o modo de gozo de seu próprio 
corpo? Qual diretor, coreógrafo, poderia apreendê-lo na pre-
sença singular do corpo dos outros? 
4- As extensões contemporâneas do corpo 

À questão “o que é um objeto?”, Marcel Duchamp respon-
de: uma peça destacada. Como são bricoladas as vestimentas 
do corpo com as peças avulsas modernas (celulares, MP3, ví-
deo games, computadores, técnicas da informação e da co-
municação...)? Elas aumentam o mal-estar? Elas visam um 
estar melhor ou um controle de si? Elas permitem novos en-
contros com o outro sexuado ou são um modo diferente de 
escapar deles? Que deslocamentos essas peças sonoras ou 
visuais produzem sobre a palavra? E no laço social? E sobre 
o discurso educativo? Que surpresas elas nos reservam? 
5- Corpos à prova: “insurgentes do corpo” 

 
Lygia Clark 

Hífen 
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Cicatrizes sobre os corpos, marcações, ritualizações, tatu-
agens, condutas e atividades de risco entre a vida e a morte, 
entre o masculino e feminino, são tantos modos de se ligar, de 
se assemelhar aos outros, sem passar pela palavra. São pas-
sagens necessárias para seguir pelos desfiladeiros da língua 
ou para escapar disso? Quais as continuidades, quais as rup-
turas entre as marcas na carne e o que disso se dirá ou se 
escreverá (slam, rap, poesia, declamação...)? 
6- Conversações dos laboratórios 

Tradução: Cristiana Pittella de Mattos; 
Revisão: Maria Bernadete de Carvalho 

 

[1] FOUCAULT, Michel. Le corps utopique, les hétérotopies. 
Nouvelles éditions lignes, 2009, p. 7-36. 

[2] LACAN, Jacques. Le Séminaire. L'envers de la psychanalyse, 
Livre XVII Paris, Seuil, 1991, p. 184. 

[3] LACAN, Jacques. Conférence “La troisième“. Lettres de l'EFP, 
n. 16, nov. 1975. 

[4] LACAN, Jacques. Le stade du miroir comme formateur de la 
fonction du Je. Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 93-100. 

[5] FREUD, Sigmund. Pour introduire le narcissisme La vie sexuelle. 
Paris: PUF, 1969, p. 81-105. 

[6] MILLER, Jacques-Alain. L’image du corps en psychanalyse. La 
cause freudienne, n° 68, Paris, Navarin Éditeur, 2008, p. 94-104. 
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Entre-Vista 

O CORPO CIDADÃO 
CIEN-Digital: O que é o Corpo Cidadão e qual a relação com 

o Grupo O Corpo? 
Márcia Lobato4: O Corpo Cidadão é uma entidade sem fins 

lucrativos criada pelo Grupo Corpo. Em 1998 os baila-
rinos da renomada companhia de dança, sensibilizados 
com a situação dos moradores das comunidades, tais 
como Vila Fátima e Vila Fazendinha – que fazem parte 
do Aglomerado da Serra- mas também bairro Ribeiro 
de Abreu, Ibirité, Cascata, Jardim das Rosas e Petro-
vale, resolveram desenvolver um projeto que, por meio 
da arte, fosse possível promover a cidadania e a me-
lhoria da qualidade de vida destas pessoas. O projeto, 
que ficou conhecido pelo nome ‘Sambalelê’, gerou ex-
celentes resultados e, no ano 2000, ganhou identidade 
própria, quando foi instituído o Corpo Cidadão. A orga-
nização ainda é coordenada por alguns integrantes do 

                                                      
4 Márcia Lobato é psicóloga. Coordenadora de Projetos no Corpo Cidadão., re-
presenta aqui seus colegas que participaram das respostas da Entre-Vista. 

Grupo Corpo, e tem como seu presidente o coreógrafo 
da companhia, Rodrigo Pederneiras. 

CIEN-Digital: O Projeto Corpo Cidadão oferece às crianças e 
jovens várias oficinas. 
As crianças que participam delas, encontram uma ori-
entação, um modo novo de vida? 

Márcia Lobato: Pelas vias da ética, da estética e do trabalho 
cooperativo, o Corpo Cidadão cria novas oportunida-
des de ação, construção simbólica e sociabilidade para 
os jovens. Nesse sentido todos ensinam e aprendem 
juntos em um caminho de mão dupla, em que os edu-
cadores, sem abrir mão de serem mediadores de sabe-
res e conhecimentos, abrem-se ao mundo dos jovens 
e, com este gesto, inauguram uma relação dialógica. 
Assim, juntos, se transformam e reavaliam o significa-
do de suas concepções de mundo. 
É, pois, na relação dialógica que se configura o senti-
mento de pertencimento ao Corpo Cidadão, comparti-
lhando valores e princípios, tendo como meta o desen-
volvimento da vida de todas as pessoas envolvidas, 
tanto do ponto de vista humano, como do sociocultural. 
Portanto, um dos esforços está em tornar esses jovens 
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em sujeitos pró-ativos, para que sejam valorizados e se 
percebam produtores de cultura, para que possam so-
nhar seus próprios sonhos e trazer consigo os da sua 
família, os da sua comunidade e os da sociedade, pa-
ra, assim, transformá-la. 

 
CIEN-Digital: Poderia nos dar exemplos de situações em que 

uma criança ou jovem encontra a possibilidade de 
transformação e criação a partir do encontro com o 
Corpo Cidadão? 

Márcia Lobato: O cotidiano do Corpo Cidadão é repleto de 
surpresas. Há criança que, antes, era inquieta e dis-
persa. Na medida em que ela se envolve nas diversas 
atividades oferecidas, ela se torna mais centrada, mais 
comunicativa. Isto acontece em razão das oportunida-
des de participação nas rodas de conversação e pela 

convivência em um ambiente que respeita as diferen-
ças e promove o desenvolvimento das habilidades. 
Todos os anos são realizados espetáculos que propor-
cionam a todos a chance de exercer seus talentos e, 
ao mesmo tempo, conquistar o respeito e a admiração 
dos familiares e vizinhos. Estes eventos demonstram 
as transformações, os potenciais passam a ser reco-
nhecidos publicamente, o que eleva a auto-estima e 
promove a inclusão social. No palco, eles descobrem 
que é possível escolher os caminhos que possibilitam a 
cada um reescrever sua própria história. 

 
Alguns jovens que já foram atendidos pelo projeto se 
tornaram agentes multiplicadores deste conhecimento, 
e atuam hoje como arte-educadores nas oficinas do 
Corpo Cidadão e em outras entidades parceiras. 

Entre-vista 
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CIEN-Digital: Em 2006 o projeto dedicou-se ao tema para que 
serve um corpo. Quais as respostas obtidas por este 
trabalho? 

Márcia Lobato: Na época, as crianças e jovens manifestaram 
muitas preocupações relacionadas à sexualidade, vida, 
morte, além da violência presente nos morros. Como a 
metodologia do Corpo Cidadão busca trabalhar com 
assuntos que estão diretamente ligados ao cotidiano 
do público atendido, foi escolhido o nome “Corpo pra 
que serve”, que é o nome de uma canção criada por 
uma turma de meninos das Oficinas de Música. O tema 
possibilitou uma série de debates e reflexões sobre i-
dentidade, afetividade, relacionamento, respeito ao es-
paço individual, conhecimento e funcionamento do or-
ganismo humano, além da descoberta da imagem cor-
poral que cada pessoa possui. 

CIEN-Digital: Qual o tema de trabalho deste ano e qual a sua 
função no projeto? 

Márcia Lobato: Neste ano, o tema escolhido é a ‘Memória’ 
em suas várias dimensões. 
Trata-se de um desdobramento do tema anterior em 
que desenvolvemos uma breve retrospectiva dos 10 
anos de funcionamento. A escolha de um tema trans-
versal nos permite direcionar nossas estratégias de 
trabalho, e se apresenta como um conteúdo aberto e 
sempre renovável a partir do encontro entre educandos 
e educadores. Além disso, o tema dá origem às trilhas 
sonoras, coreografias, cenários, figurinos, tudo criado e 
confeccionado nas oficinas pelos próprios jovens e cri-
anças. O produto final é o espetáculo produzido anu-
almente pelo Corpo Cidadão. 

CIEN-Digital: Quais os efeitos e importância da arte... a dan-
ça, a música... o movimento e a educação, a partir do 
movimento, para uma criança nos dias de hoje? 
Ela disciplina o corpo? 

Márcia Lobato: O conceito em arte educação do Corpo Cida-
dão não concebe a idéia de corpo disciplinado por 
meio das oficinas. O espaço é oferecido para ser, co-
mo diz o educador Tião Rocha, “um bom encontro”, lo-
cal para descoberta de potenciais, lugar de imaginação 
e criatividade. Há, certamente, a exigência da criança 
se responsabilizar por este querer, mas isto é conquis-
tado com desafios e prazer. 

 

Entre-vista 
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Como na letra da música (criada por meninos das Ofi-
cinas de Música). 
“Corpo prá que serve”: 

Corpo prá que serve? Não sei prá que 
Serve prá sentir o som do cantar 
Serve prá cantar o som do sentir 
Palma barulhinho bom de fazer 
Pulso, Corpo, Som viagem local, 
Corpo prá que serve? Não sei prá que 
Corpo lá de dentro é som que se faz 
Coração, batida, pulso tenaz, 
Assobio, ronco, tosse infernal, 
Percussão forçada, ruído maldaz 
Corpo prá que serve? Não sei prá que 
Serve prá cantar o tom sem cantar 
Bate um corpo de um som que é ar 
Dança, pula, fere a carne que é, 
Corpo que é som na vida fugaz. 

CIEN-Digital: Qual a diferença do trabalho realizado no proje-
to em relação à prática de esporte, ou ainda, a educa-
ção física? 

Márcia Lobato: Penso que a diferença básica está nos rumos 
do trabalho e no cotidiano. O corpo na arte é expres-
são, criatividade, liberdade, diversidade... 

CIEN-Digital: Há possibilidade da criança que freqüenta o 
projeto passar para a Escola ou para o Grupo? 
Se sim, quais os critérios? 

Márcia Lobato: Várias crianças e jovens que passaram pelas 
nossas oficinas já fazem dança no Corpo Escola de 
Dança, por meio de bolsas oferecidas. Os critérios para 
esta oferta são, principalmente, o envolvimento da fa-
mília, além da indicação dos nossos educadores de 
dança, que consideram o compromisso do jovem e seu 
desejo de se tornar bailarino. Temos, hoje, no Corpo 
Cidadão, um Grupo Experimental de Dança formado 
por jovens tecnicamente avançados. Eles são direta-
mente acompanhados por Rodrigo Pederneiras, coreó-
grafo do Grupo Corpo e presidente do Corpo Cidadão. 
Já, para fazer parte do Grupo Corpo, o bailarino deve 
fazer uma audição, que é aberta a qualquer bom pro-
fissional da área. Vamos torcer para que um dos nos-
sos jovens conquiste esta vitória. 

Entre-vista 
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LABOR(a)tórios 

DA IMPOTÊNCIA À IMPOSSIBILIDADE 
Ana Martha Wilson Maia5 

Laboratório A criança entre a mulher e a mãe 

Nosso cenário é um Hospital Maternidade, referência em 
casos de alto risco, onde funciona um Instituto da Mulher, cujo 
nome já indica a questão em torno da qual trabalhamos neste 
Laboratório: a criança relacionada à sexualidade feminina. 
Decorrentes da própria rotina desse tipo de atendimento, os 
principais enigmas sobre o humano – a vida, a morte, o sexo e 
a mulher – surgem em nossas conversações. 

A população atendida é basicamente mulheres que resi-
dem próximo à maternidade ou encaminhadas para este ser-
viço em função do alto risco na gestação. Muitas moram nas 
ruas e nas favelas, convivendo de algum modo com o tráfico 
de drogas. Observamos o aumento crescente de casos de 
                                                      
5 Responsável pelo Laboratório “A criança entre a mulher e a mãe” em que par-
ticipam: Jamille Lima, Giselle Fleury, Simone Espíndola, Debora Cecília Teixei-
ra, Monica dos Santos, Maria Bernadete Dabul, Márcia Bellotti, Tereza Valente, 
Sandra Nascimento e Marise Pereira. 

adolescentes usuárias principalmente de crack – antes, duran-
te e depois da gestação – cujos efeitos no bebê ainda são 
desconhecidos. Surpreendentemente, nascem a termo. 

 
Matizes Dumont 
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No âmbito hospitalar, o corpo sempre está sendo manipu-
lado. Devido às intervenções que se julgam necessárias para 
garantir a saúde, o corpo é perfurado, cortado, deslocado, hi-
gienizado, alimentado. Na maternidade destacamos que, do 
corpo materno, espera-se a amamentação do bebê. No um a 
um dos casos, quando uma mulher não consegue amamentar 
o filho, oferece-se a oportunidade de nos indagarmos sobre o 
que faz de uma mulher, uma mãe. 

O Método Mãe-Canguru6 é uma experiência pioneira reali-
zada na Colômbia desde os anos 80. Lançado pelo Ministério 
da Saúde em 2000, este método foi implantado no Brasil co-
mo Norma de Atenção Humanizada ao Recém-nascido de 
Baixo Peso (inferior a 2.500 g, independente da idade gesta-
cional) para incentivar o aleitamento materno, tendo em vista 
o alto percentual de morbimortalidade neonatal. Daí a iniciati-
va “Hospital Amigo da Criança” como um reconhecimento às 
maternidades que cumpriram os dez passos do Método. 

Numa de nossas conversações, uma pediatra apresenta o 
caso no qual uma mulher, embora tenha recebido informações 
de diversos profissionais sobre a importância do ato de ama-
mentar, não se movimenta em direção ao filho. Esse modo de 
se posicionar configura uma situação que gera impotência tan-
to na jovem quanto na equipe. 

A enfermeira enfatiza que um hospital não pode se apro-
priar dos cuidados essenciais de um bebê. A mãe precisa sa-

                                                      
6 BRASIL. Secretaria de Políticas de Saúde. Atenção humanizada ao recém-
nascido de baixo peso: método mãe-canguru. Brasília: Ministério da Saúde. 
2002. 

ber que tem uma função durante internação pós-parto, senão 
é ela – enfermeira – que fica na impotência; porém isso não 
quer dizer que um técnico deva pressioná-la no exercício de 
tal função. 

Tomando a impassibilidade da jovem como um sintoma, 
como um evento corporal; “já que o homem tem um corpo, é 
pelo corpo que se o tem”7, como é possível sair da impotência 
que inicialmente era da jovem, passou para a equipe e, na 
conversação, para o Método? 

 
Planet, Quinn 

                                                      
7 LACAN, J. Joyce, o sintoma. Outros escritos. Rio de Janeiro: Zahar. 2003. p. 
564. 
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Começamos a discutir o ponto de falha do Método: como 
impor à mãe este desejo? A pediatra conta o que fez com sua 
impotência: explicou uma, duas, seis vezes. Constatou que 
esse não era o caminho. Começou, então, a fazer perguntas. 
Entre outras coisas, a jovem diz: “eu cresci num orfanato”. 

 
Ou seja, “trata-se sempre de acontecimentos de discurso 

que deixam traços no corpo. E estes traços desorganizam o 
corpo. Fazem sintoma nele [...]”8. A pediatra concluiu que a jo-
vem precisaria de um tempo maior do que o Método estipula e 
introduziu o leite humano ordenhado pasteurizado: uma perda 
de 20% dos nutrientes é melhor do que alimentá-lo com leite 
                                                      
8 MILLER, J-A. Biologia lacaniana e acontecimentos de corpo. Opção Lacania-
na, n. 41, p. 50, dez. 2004. 

de vaca. Este dado faz retornar a proposta do Método, as van-
tagens do leite materno, inclusive para o laço afetivo entre 
mãe e bebê. “O homem tem um corpo, ele não o é”9. 

O Método deve orientar-se, portanto, por sua aplicabilida-
de no caso a caso, mesmo que isto implique não seguir os 
passos exatamente, não receber o título e, mesmo assim, os 
envolvidos sentirem-se “Amigo da criança” e da mãe. Da im-
potência à impossibilidade: este caminho tem orientado nos-
sas conversações. 

O CORPO E SUAS RESPOSTAS 
Marta Ballesteiro Pereira Tomaz10 

Laboratório Brincante 

Como professora de Educação Física da rede estadual de 
ensino tenho atuado, desde 2006, como colaboradora no Pro-
jeto Brincante11. Em 2008, ingressei no Laboratório Brincante, 
onde pude observar questões importantes envolvendo o corpo 
das crianças hospitalizadas. 

Há 24 anos meu trabalho é com adolescentes do Ensino 
Médio. Nesse meio tempo, tive as mais diversas experiências, 
em uma escola particular, com alunos de diferentes idades: da 
Educação Infantil ao Ensino Fundamental, Médio, até a Edu-

                                                      
9 Peças soltas. Orientação lacaniana III, 6. Aula de 8 de dezembro de 2004. 
10 Professora de Educação Física (SEEDUC), Fisioterapeuta e Psicomotricista. 
11 Projeto de extensão da Escola de Educação Física e Desportos - UFRJ. 
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cação de Jovens e Adultos (EJA), que me ensinaram a perce-
ber as diferentes formas como cada um se apropria de seu 
corpo. 

 
Mário Quintana e Olinda Evangelista 

Ao longo desse tempo foi possível notar o quão difícil é, 
principalmente para os adultos da EJA12, viverem o que se 
chamamos de corporeidade: chegaram à vida adulta sem co-
nhecerem a si mesmos, suas possibilidades e seus potenciais 
corporais. 

No contato com as crianças que fazem parte do laboratório 
Brincante, é possível observar que as imagens que as crian-
ças têm de si podem ser preservadas, mesmo quando seus 
corpos são modificados pela medicação. Para essas crianças 
em processo de quimioterapia, apesar da ausência de cabelos 
e do aparecimento de edemas, o que prevalece é a imagem 
que construíram de si mesmas – o que tem sido testemunha-
do durante as oficinas brincantes que acontecem semanal-
mente no IPPMG – UFRJ. Nesse espaço temos aprendido 
que, através do brincar, as crianças continuam sendo lindas 
princesas, poderosos super homens, prevalecendo o imaginá-
rio sobre a real mutação dos corpos. Corpos que, através das 
brincadeiras, podem ser usados e modificados de acordo com 
seus desejos e fantasias. 

Afinal, o que é essa tal corporeidade? 
Pesquisar o assunto surgiu da necessidade particular de 

entender seu conceito e abrangência, pois lidamos com cor-
pos que exigem do professor de educação física um olhar 
mais atento, para além do orgânico. 

Fala-se muito de corpo hoje em dia, mas poucos realmen-
te entendem o que vem a ser a práxis do viver este corpo. 
Mas... O que é o corpo? É meramente uma máquina bioquí-
                                                      
12 Educação de Jovens e Adultos. 
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mica que responde aos comandos de um “computador cen-
tral”, chamado cérebro? Ou é o instrumento de expressão de 
um ser desejante, que se coloca no mundo e para o mundo 
justamente através de sua corporeidade? 

O corpo revela uma criatividade e se humaniza através de 
suas interações-formas que preenchem espaço e determinam 
significados a cada movimento, vivências corporais que fazem 
a história e, através destas histórias se constrói, e, também, o 
rumo da humanidade. Através do nosso corpo é que nos a-
brimos para o Outro. O corpo é o lugar do prazer, mas tam-
bém da dor, do sofrimento, do amor e da esperança 

Encontramos diversos modos de pensar o corpo, por e-
xemplo, aquela de ser um corpo, realizando a autoconstrução 
corporal da consciência de si e da expressividade em suas re-
lações, vivendo o corpo como um trabalho e lazer, como ges-
to, harmonia, arte e espetáculo. 

Mais do que na pesquisa teórica, encontrei, na experiência 
com os “corpos brincantes”, uma possibilidade de pensar o lú-
dico, o espaço de expressão verbal e de movimento, como 
formas de enfrentar os limites dados pela própria vida e pela 
doença. As crianças, no hospital, ensinam-nos que o brincar é 
um tratamento possível ao mal estar imposto pela doença, 
que o brincar possibilita uma forma de enfrentamento e pre-
servação imaginária e simbólica do corpo. Portanto, a posse 
de um corpo e o que fazer com ele pode ser um trabalho de 
criança e temos muito que aprender com elas. 

 
 
 SANTIN, Silvino. Educação Física: uma abordagem filosófica da 

corporeidade, 2. ed. Ijuí, RS: UNIJUÍ, 2003. 
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Órbita 

A INQUIRIÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO ÂMBITO DO JUDICIÁRIO 
Lucíola Freitas de Macêdo1314 

Reflexões sobre a violência, o sexual, e o testemunho: 
uma análise a partir da experiência clínica no atendimento à 
violência sexual no ambulatório do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG) e do artigo 
197-A do Substitutivo ao Projeto de Lei n. 4.126, de 2004, que 
versa sobre a Inquirição de Testemunhas no dispositivo DSD. 

1) É notório que a iniciativa subjacente ao projeto de lei 
supracitado é fruto de um esforço de instâncias sociais e jurí-
dicas, de proteger a criança e o adolescente dos efeitos nefas-
tos da violência, visando, cito trecho do artigo 197-A, inciso I, 

                                                      
13 Lucíola Freitas de Macêdo: Membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da 
Associação Mundial de Psicanálise, Analista Praticante, Psicóloga, Mestre em 
Filosofia/UFMG, Doutoranda em Psicanálise/UFMG, Coordenadora Clínica do 
Serviço de Psicologia do HC/UFMG. 
14 Este texto foi apresentado em uma mesa redonda no Seminário Nacional Re-
de de Proteção e a Escuta de Crianças e Adolescentes Envolvidos em Situação 
de Violência, nos dias 07 e 08 de agosto de 2009, no Rio de Janeiro. 

“Salvaguardar a integridade física, psíquica e emocional do 
depoente”. 

 
Dione Veiga Vieira 

2) A partir da leitura do texto do projeto de lei e da experi-
ência clínica como psicóloga no Programa de Atendimento a 
violência sexual no HC-UFMG,coloquei-me algumas questões 
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que gostaria de compartilhar. Primeira questão: De que é pos-
sível, – e de que não é possível – proteger as crianças e ado-
lescentes? 

a) O legado deixado por Freud demonstra que a realidade 
sexual é em si traumática e quanto a isso, não há proteção 
possível. 

b) A emergência da sexualidade dá-se justamente por uma 
“perversão” da finalidade estritamente orgânica e fisiológica do 
instinto. Na base da constituição do sujeito, observa-se, de 
acordo com os pressupostos freudianos, a complexidade e 
ambivalência presente nas fantasias inconscientes e nas rela-
ções de afeto entre pais e filhos. 

c) A sexualidade não se expressa, fundamentalmente, por 
uma consonância com o exercício das funções biológicas, ou 
com o funcionamento das leis que regulam a sociedade. 

d) A demanda atendida no âmbito do HC-UFMG tem nos 
levado a indagar se ainda há lugar, na atualidade, para os jo-
gos sexuais infantis, ou se estes são imediatamente converti-
dos em obscenidade, em crime que exige punição. 

e) Caberia interrogar, nesse contexto, as conseqüências 
da descoberta da sexualidade em um mundo em que o obs-
ceno “rouba” a cena, e em que tudo é filmado e exibido. Quais 
seriam as conseqüências, para os sujeitos contemporâneos, 
da exposição sem limites, da falência da intimidade? E quanto 
às relações de proibição/permissão, culpa/castigo, responsa-
bilidade/conseqüência? 

f) De acordo com Michel Foucault, nos tornamos uma so-
ciedade essencialmente articulada à norma, o que tem produ-
zido sistemas de vigilância e controle alimentados por uma vi-
sibilidade incessante, e uma classificação permanente dos in-
divíduos. A norma passa a ser o único critério de partilha entre 
os viventes. A partir daí uma série de termos retirados do 

campo da medicina, são postos em circulação através do que 
chamou de bio-política, gerando demandas, acionando e 
construindo dispositivos, tais como o que estamos discutindo 
nesse seminário: prevalência, cronicidade (abuso crônico), fa-
tores de risco, redução de danos. Parece ser este o cerne da 
problemática em jogo no dispositivo “Depoimento sem dano”: 
acredita-se que basta separar, extirpar, isolar o suposto ele-
mento maligno do convívio da criança ou do adolescente, para 
que tudo esteja resolvido. 

 
Nele Azevedo 

g) Mas será que o DSD não incorreria no risco de reprodu-
zir e reforçar a lógica supra-citada, na medida em que propõe 
substituir as idas e vindas do discurso, com suas ambigüida-
des e contradições, por uma imagem tida como prova de ver-
dade, fazendo isso, tal como observa Ester Arantes em suas 
“Considerações sobre o substitutivo ao projeto de Lei 
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n. 4.126/2004”, a revelia do depoente, que mal compreende o 
contexto em que se encontra e as conseqüência de sua fala? 
Não estaríamos diante de uma situação na qual o que deveria 
ser tratado através da mediação da linguagem é exposto e 
transformado em cena televisiva? 

 
Daniela Bevervanso 

h) Deste modo, caberia interrogar ainda, de um modo mais 
amplo, sobre o impacto exercido pelo contexto sobre a sexua-
lidade infantil e também adulta. Por contexto, entendemos por 
exemplo, o fenômeno contemporâneo do consumo desenfrea-
do e sem limites, assim como a exposição obscena à porno-
grafia, através dos meios de comunicação de massa e inter-
net. Ou ainda, a “liquidez” e ausência de fronteiras, limites e 

interditos, tão bem caracterizadas por Zygmunt Bauman em 
suas últimas publicações15. Tais fenômenos, certamente sub-
vertem a noção de perversão, antes fundada nas várias for-
mas de denegação da lei simbólica enquanto referência fun-
damental e fundadora da subjetividade. De excepcional e con-
tingente, a perversão tende a se generalizar. 

i) Se o imperativo que rege a contemporaneidade não se 
funda mais sobre os interditos, e sim sobre a satisfação sem 
limites operada pela lógica do consumo, isso não é sem con-
seqüências para o campo da subjetividade, em que a violência 
parece advir como uma das respostas; também não é sem 
conseqüências para o campo da sexualidade e seus interdi-
tos, que parecem não funcionar enquanto tais, e conseqüen-
temente, para a sociedade e para os dispositivos legais que 
dela se servem: como constituir dispositivos que estejam a al-
tura do nosso tempo, e dos problemas que nele se apresen-
tam? 

j) Quanto a isso – retomando questão colocada por Éster 
Arantes em suas “Considerações”, a propósito dos altos índi-
ces de condenações advindos da inquirição realizada sob a 
égide do DSD, e seguindo a direção da reflexão proposta por 
Bauman em Vidas desperdiçadas16 é preciso analisarmos cri-
ticamente as práticas contemporâneas que reproduzem, em 
um novo contexto, uma lógica concentracionista, e que a partir 
dessa lógica, proliferam seus dispositivos. 

                                                      
15 Ver Modernidade líquida, Amor líquido, Medo líquido, Vida para consumo, en-
tre outros. Títulos traduzidos e publicados pela Jorge Zahar. 
16 BAUMAN. Vidas desperdiçada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. p. 81-116. 
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k) Enquanto o Estado age prioritariamente em nome da prote-
ção dos interesses das corporações globais, observa-se 
um aumento do o grau de repressão e militarização do 
front doméstico. Soma-se a isso uma realidade marcada 
pela precariedade material, social e subjetiva, em que a 
transgressão no contexto das classes menos favorecidas é 
abordada exclusivamente por meio da criminalização, pu-
nição e segregação, o que contribui e reforça a produção 
do que nomeia, evocando o holocausto e os dispositivos 
dos campos de concentração nazistas durante a II Guerra 
Mundial, de “refugo humano”. Cito: 

A proximidade imediata de amplas e crescentes aglomera-
ções de “pessoas refugadas”, que tendem a ser duradouras e 
permanentes, exige políticas segregacionistas mais estritas e 
medidas de segurança extraordinárias para que a “saúde da 
sociedade” e o “funcionamento normal” do sistema social não 
sejam ameaçados... O refugo humano não pode mais ser re-
movido para depósitos de lixo distantes e fixado firmemente 
fora dos limites da “vida normal”. Precisa ser lacrado em con-
têineres fechados com rigor. O sistema penal fornece esses 
contêineres... Os delinqüentes tendem a ser vistos como in-
trinsecamente maus e depravados – não são como nós... As 
prisões, como tantas outras instituições sociais, passaram da 
tarefa de reciclagem, para depósito de lixo... Construir novas 
prisões, aumentar o número de delitos puníveis com a perda 
da liberdade, a política de “tolerância zero”, e o estabeleci-
mento de sentenças mais duras e mais longas, passam a ser 
medidas compreendidas como esforços para reconstruir a de-
ficiente indústria de remoção do lixo – sobre uma nova base, 

mais antenada com as novas condições do mundo globaliza-
do.17 

3- O Projeto de lei pretende através do dispositivo “Depoi-
mento sem dano”, precaver-se, cito Art. 197-A, inciso II, “para 
que a perda da memória dos fatos não advenha em detrimen-
to da apuração da verdade real”. 

a) A psicanálise nos ensina que no campo dos ditos, a 
verdade tem uma estrutura de ficção, e que as palavras ten-
tam contornar o indizível, mas não o recobrem totalmente. 

b) Soma-se a isso a constatação de que o campo da se-
xualidade é um campo pouco afeito ao que o texto do projeto 
de lei pretende comprovar, a saber: a “verdade real”. É preciso 
escutar o que há de lacunar na fala da criança, sem o apelo 
ao forçamento de preenchê-los com nossas próprias palavras 
e interpretações, ou com o uso de mecanismos que privilegi-
em uma evidência forçadamente produzida. Nesse contexto 
não há evidência que não seja inferida, e mesmo, construída 
como uma espécie de tentativa de suturar o lacunar. E faz to-
da a diferença que essa “sutura” seja construída por quem vi-
veu a violência, ou inferida por qualquer outro. 

c) No início da minha prática no atendimento à violência 
sexual no HC, chamava-me a atenção o fato de muitas pes-
soas que foram acolhidas pelo Programa resistirem ao enca-
minhamento para a Psicologia, justificando o fato através dos 
seguintes enunciados: “é melhor tentar esquecer”, “prefiro não 
falar do ocorrido para não ter que lembrar”, porque lembrar 

                                                      
17 BAUMAN. Vidas desperdiçada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. p.106-109. 
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significa de algum modo reviver e sofrer. Interpretei tal fato, 
inicialmente, como uma escolha, mas não satisfeita com mi-
nha interpretação, acreditava que havia nessa escolha pelo 
silêncio algo mais, e assim lancei-me em uma investigação 
que teve como objeto a chamada “Literatura do Testemunho”. 
Iniciei minha pesquisa através da leitura de alguns autores, 
entre eles, Primo Levi e Aharon Appelfeld; também recorri a 
filósofos pensadores da cultura, tais como Philip Roth, e Gior-
gio Agamben. Queria entender, uma vez que não poderia fa-
zê-lo tendo como base os atendimentos que não acontece-
ram, ou que se interromperam muito precocemente, qual po-
deria ser a função do silêncio nesses casos, e o porquê dessa 
escolha por parte do sujeito. Desta leitura, extraí algumas li-
ções que passei a partir de então a considerar em minha prá-
tica. 

 
Hans Bellmer 

A memória dos fatos não comporta ou é equivalente à 
“verdade real”. Para haver memória é preciso um sujeito, por 
isso, a perda da memória dos fatos, costuma ser inversamen-
te proporcional à passagem do tempo, ou seja, ela costuma 
ser maior imediatamente após o acontecimento dos fatos. 

Primeira lição: Aharon Appelfeld, escritor ucraniano, nar-
ra, em The story of a life, após nada menos que 67 anos, algo 
da experiência vivida nos tempos da II guerra, em que perde 
todas as referências familiares e dos oito aos 12 anos vaga 
pelas florestas da Bucovina após ter fugido de um Campo de 
Concentração Nazista. Foi preciso um longo intervalo, o de 
aprender uma nova língua, até tornar-se escritor (depois de 
dedicar-se à agricultura e ao exército), mas principalmente, o 
de tornar-se sujeito, pois durante a década subseqüente ao 
pós-guerra, não havia memória, só ruminação, devaneio, e si-
lêncio. O curioso, é que, somente no início da idade adulta, e 
justamente durante o serviço militar, começa a “recuperar sua 
memória”, passando a dar um lugar ao que viveu durante a 
guerra, e logo após a mesma: 

A vida que eu tinha perdido durante a guerra, e minha memó-
ria, tinham desaparecido. Foi no exército que minha memória 
tornou-se viva, e que eu vim a entender que o mundo que eu 
tinha deixado para trás – pais, casa, rua e cidade, estava vivo 
dentro de mim. Tudo o que aconteceu comigo, ou que estava 
prestes a acontecer, estava ligado ao mundo do qual eu vim. 
No momento em eu percebi isso, deixei de ser um órfão arras-
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tando sua orfandade atrás de si, e tornei-me alguém capaz de 
enfrentar o mundo.18 

    
Ainda sobre a relação entre os fatos, a memória, o tempo 

e o testemunho: 

Eu tinha apenas sete anos quando eclodiu a II Guerra Mundi-
al. A guerra estava cravada em meu corpo, mas não na minha 
memória... Na época, as pessoas queriam apenas fatos deta-
lhados e precisos, como se estes fatos tivessem o poder de 
revelar todos os segredos. 19 

Segunda lição: suas memórias se inscrevem em torno de 
uma lacuna, de algo que toca o indizível – jamais conseguiu 
escrever sobre o vivido dentro do Campo de Concentração, ou 
sobre o reencontro, 20 anos mais tarde, com seu pai. A pro-
pósito do traumatismo, não terei a chance de desenvolver es-
se ponto, mas fiquemos com a premissa de que há limites 
quanto ao campo do dizível, e o traumatismo toca justamente 

                                                      
18 APPELFELD, A. The story of a life. New York: Shocken Books, 2004. p. 141. 
19 APPELFELD, A. The story of a life. New York: Shocken Books, 2004. p. 186. 

esse ponto impossível de ultrapassar. Essa lacuna não poderá 
jamais ser preenchida por uma “verdade real”, uma vez que, 
beirando o limite, os confins do dizível, do enunciável, há algo 
inacessível, restando ao sujeito o campo das ficções. A “ver-
dade real” é, portanto, lacunar. 

Por tudo o que foi esboçado nesse breve comentário, Ap-
pelfeld nomeia seu livro, e o que pôde contar de sua experiên-
cia enquanto sobrevivente dos Campos de Concentração, de 
Estória, e não História, indício de que “a memória dos fatos”, 
está para sempre perdida, e que não haveria dispositivo capaz 
de restaurá-la plenamente, a fim de apurar sua “verdade real”. 

d) Os “testemunhos” elucidam também, sobre o que pode-
ríamos nomear como “função terapêutica da perda da memó-
ria”, em casos em que uma criança/adolescente faz uso desse 
mecanismo imediatamente após a experiência traumática. Es-
te poderá ser um dos modos de defesa e proteção do psi-
quismo frente ao insuportável do trauma. Desconsiderar tais 
mecanismos de defesa certamente produziria, do ponto de 
vista psíquico, danos. 

e) Seria, portanto, providencial refletirmos sobre o duplo 
equívoco em que se poderia incorrer, forjando através de uma 
única entrevista uma produção antecipada de prova, e tendo 
como único suporte o registro filmado de um relato isolado 
com finalidade de criminalização e punição. Equivoco 1: tomar 
apressadamente um relato único como a verdade. Equívoco 2: 
fazê-lo a partir de um dispositivo que, sem que muitas vezes a 
criança/adolescente o saibam, irá ocasionar a prisão e/ou ex-
clusão do convívio familiar, de um ente possivelmente temido, 
supostamente abusivo, mas também querido, tal qual argu-
mentado por Humberto Verona em “Depoimento sem dano: 
sem dano para quem?”, como também na “Manifestação do 
Conselho Federal de Psicologia e da CNDH”, de abril de 2008. 
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No dispositivo do DSD, o psicólogo correrá o risco, privile-
giando as interpretações e ou imposições do judiciário de abrir 
mão de sua escuta e daquilo que seria sua função: auxiliar a 
criança a encontrar e construir os recursos simbólicos para li-
dar e contornar a experiência traumática. Qual seria o resulta-
do de tal intervenção? O acusado seria punido e a criança ou 
adolescente permaneceria sem recursos para lidar com o que 
lhe aconteceu. 

 
f) O que melhor ele poderá realizar nesse contexto, com a 

especificidade de sua formação técnica e clínica, caminha na 
direção apontada na Manifestação do Conselho, “de ampliar 
os recursos” da criança/adolescente, quanto à elaboração do 
traumatismo, para que possa se descolar do lugar imobilizante 
e danoso de vitimizado, e tenha a chance de se responsabili-

zar por sua vida, por sua condição e escolhas, cito “cami-
nhando junto com a criança, seguindo as alternativas de suas 
possibilidades” – para que o fragilizado tecido subjetivo não se 
rompa, ou se esgarce ainda mais – o que não poderia ser 
construído em um espaço de inquirição. Por uma pequena 
nuance, por uma insistência insidiosa, pode-se transformar o 
espaço libertador e criador da palavra, em uma experiência 
danosa. 

4) Sobre o inciso III, do art.197-A, que justifica a inquirição 
através do DSD com o objetivo de “evitar a revitimização do 
depoente com sucessivas inquirições sobre o mesmo fato, nos 
âmbitos criminal, cível e administrativo”, objetamos, a partir da 
nossa experiência clínica, que o estatuto de vítima consiste, 
fundamentalmente, em uma posição do sujeito, enquanto 
condição e traço ao qual poderá ou não se identificar, o qual 
poderá ser mais ou menos fixado e fortalecido pelos dispositi-
vos de acolhimento, tratamento e encaminhamento, sejam es-
tes jurídicos ou terapêuticos, para os quais encaminha suas 
demandas. A revitimação parece não depender fundamental-
mente do número de vezes que deve ou deseja falar do even-
to traumático, mas da possibilidade ou impossibilidade de sub-
jetivá-lo, de conferir sentido e valor ao ocorrido, e dos recur-
sos que dispõe para haver-se com as conseqüências. 

a) Quanto menor a possibilidade de subjetivação, e quanto 
menos adequadas as abordagens feitas à crian-
ça/adolescente, mais difícil será tomar a palavra, e inclusive 
depor, e mais sujeita estará a revitimização, uma vez que po-
derá tomar a condição de vítima como única defesa frente ao 
mal estar e sofrimento que não apenas o fato em si, mas o 
próprio processo poderão produzir. Nesse sentido, qualquer 
dispositivo por melhor intencionado que seja, poderá funcionar 
como agente não apenas de proteção, mas também de sofri-

Órbita 



 

27 

mento, e em alguns casos, de revitimização. O fundamental, e 
o que poderá fazer diferença para melhor, encontra-se na 
possibilidade de um cuidadoso, delicado e eficaz acompa-
nhamento do caso, de uma interlocução profícua entre os a-
gentes do Direito, da Psicologia, do Serviço Social e outros 
(Conselho Tutelar, Redes de Proteção), o que permitiria um 
manejo das situações que venham a ocorrer no decorrer do 
Processo, e quando necessário, após o mesmo. 

b) Ainda quanto a questão da vitimização, a abordagem 
mais simplista à violência, especialmente a violência intra-
familiar, é aquela das vítimas e dos algozes, que tende a ex-
cluir a complexidade das relações humanas, familiares, e pa-
rentais. Poderíamos nos inspirar, para tratar essa questão, na 
contribuição da Literatura do Testemunho, uma vez que esta-
mos diante de pessoas que testemunharam de sua passagem 
pela condição de ‘vítimas’, mas que ao invés de se fixarem a 
esse traço de identificação, exigindo apenas ressarcimento, 
punição e vingança, subjetivaram a violência, e podem, a par-
tir da experiência vivida, se re-posicionar, criar e transmitir de 
modo singular, o que lhes cabe viver. 

 
Ron Mueck 

 

Órbita 



 

28 

Ponto de Vista 

O QUE É O CORPO? 
Percurso das respostas dadas por Lacan, realizado 
por Hebe Tízio e lido por Susana Teatini 

O advento da psicanálise teve em sua origem o momento 
no qual Freud começa a se ocupar de pacientes que apresen-
tavam certas disfunções corporais. Assim, esses sintomas do 
corpo, batizados de conversão histérica, começaram a ser tra-
tados através de método concebido por Freud. Os corpos com 
os quais Freud se deparou foram os que o inspiraram, que o 
levaram a construir um saber novo, uma maneira original de 
lidar com esses corpos, escutando-os e convidando-os a falar. 
Mas de que corpo se trata? 

Os sintomas corporais que se exibiam, mostravam e se o-
fereciam ao tratamento proposto por Freud, aí já testemunha-
vam a conexão existente entre o significante e o corpo, por-
tanto, esse a que se refere não é o corpo biológico, mas o 
corpo afetado pela linguagem. 

Lacan no rastro de Freud, desde seus textos iniciais esta-
belece uma investigação a cerca do estatuto do corpo em psi-
canálise, desenvolvendo formulações, que vão sendo revistas, 
reformuladas e/ou retificadas. 
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O texto da psicanalista Hebe Tízio, “O corpo e os obje-
tos”20, é um convite a percorrer as formulações desenvolvidas 
por Lacan em seus distintos seminários, situadas no momento 
do seu primeiro ensino, para alcançar a determinante mudan-
ça operada no Seminário X “A angústia”, e as modificações 
posteriores. Sendo que, ao final do texto retoma a pergunta 
inicial: O que é o corpo? É através desse roteiro de trabalho 
que são feitas algumas considerações a respeito de que corpo 
se trata a psicanálise. 

No texto de 1949, “O Estádio do Espelho como formador 
da função do eu”, o corpo é apresentado desvinculado do pro-
cesso de maturação, o desenvolvimento ocorre desvinculado 
do anatômico. O imaginário do corpo prematuro domina e a-
vança sobre o domínio do real e o condiciona. Assim, a ima-
gem terá efeitos formadores sobre o eu, imprimindo a marca 
de uma estrutura, deixando inscrito um gozo, que não é a es-
trutura anatômica. 

Lacan em 1948, no texto “A agressividade em psicanálise” 
assinala a evidente diferença entre organismo e corpo visual, 
devido ao fato da imagem não incluir os órgãos. 

Ainda, no texto do “Estádio do Espelho” Lacan desenvolve 
como esta aventura imaginária estrutura o conjunto da vida 
fantasmática, ao dizer que o corpo é visualizado como totali-
dade, é uma Gestalt, plana, simétrica e invertida. Neste ins-
tante, há satisfação simbólica do reconhecimento e satisfação 
imaginária que recobre o que é nomeado de gozo. Neste mo-

                                                      
20 Papers, Boletim Eletrônico do Comitê de Ação da Escola Uma, n. 2, jun. 2007. 
– versão 2006-2008. Associação Mundial de Psicanálise. 

mento é o Outro que tem a função de realizar esta primeira a-
tribuição, possibilitando a identificação do sujeito no estádio 
do espelho. É importante sublinhar que o júbilo que se inscre-
ve no sujeito é que dá conta do gozo do semblante próprio no 
espelho e não tanto quanto do corpo próprio. Sendo que aí é 
i(a) que suporta não somente o amor senão o mundo dos ob-
jetos e o princípio do ser no mundo visual, conforme comentá-
rio de Miller21. Neste momento do ensino a definição do in-
consciente é estabelecida a partir do imaginário e o conceito 
operador é a imagem. 

No Seminário IV “As relações de objeto”, Lacan corrige o 
estádio do espelho introduzindo o objeto imaginário e a falta e 
modifica a estrutura da relação imaginária ao introduzir o falo 
imaginário, termo suplementar, que tem como função de co-
mutar o simbólico. O falo é aí tomado como principal objeto 
narcísico. O objeto é imaginário, mas se inscreve no simbólico 
como falta. Nesse momento o objeto se desloca do imaginário 
ao simbólico, ainda que a referência imaginária seja necessá-
ria, não é suficiente para situar o objeto. Lacan questiona e 
revisa o estádio do espelho, colocando que o correlato do ob-
jeto é o falo e não o eu. É o falo imaginário, mas posto em jo-
go pela castração simbólica, é o falo negativizado pelo signifi-
cante. O objeto é imaginário, mas só tem valor para o desejo 
pela falta simbólica que é – fi. O sujeito se encontra dividido 
frente a ela, e é dali também que se pode inscrever como – fi. 

                                                      
21 MILLER,J-A. Introduction à la lectura du Seminaire L’angoisse. Em La Cause 
Freudienne, n. 59, p.100. 
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Nos dois seminários seguintes Lacan abandonará a rela-
ção de objeto pela teoria da fantasia, ao escrever a fórmula da 
fantasia como generalização de a sobre menos fi, indicando 
que o objeto encontra sua função na relação como sujeito di-
vidido. 

No Seminário IX “A identificação”, Lacan coloca que o in-
vestimento da imagem especular é um tempo fundamental da 
relação imaginária, mas que tem um limite já que nem todo in-
vestimento libidinal passa pela imagem especular, ou seja, há 
um resto. 

 
No Seminário X “A angústia”, Lacan diz que o problema é 

a entrada do significante no real e, como daí, nasce o sujeito, 
fazendo a observação que, é o nosso corpo que temos para 
apresentar-nos diante os outros. Desta maneira, não se pode 
tomar o corpo cartesianamente no campo da extensão nem 
como forma especular e assim, introduziu a relação corpo e 

gozo. O objeto aparece definido agora como reserva libidinal e 
o vazio adquire valor através da borda. O corpo fragmentado 
antes do estádio do espelho dá lugar à desordem dos peque-
nos a e assinala que o auto-erotismo é a falta de si mesmo, 
i(a), e não do mundo “– ou sentir falta de si, se assim posso 
dizer, de uma ponta à outra. Não é do mundo externo que 
sentimos falta, como há quem o expresse impropriamente, 
mas de nós mesmos”.22 Antes de i(a) há distintos objetos, se 
trata “pedaços do corpo original, captados ou não no momento 
que i(a) tem a oportunidade de se constituir”.23 

O corpo antes especular passa a ser agora um corpo libi-
dinal e surgem os órgãos. É um corpo disforme com zonas e-
rógenas, isto é, não limitado, onde apenas as zonas erógenas 
estão marcadas. O objeto aí é concebido como um pedaço do 
corpo, como peça faltante, é um recorte corporal de consis-
tência topológica. 

Enquanto no estádio do espelho, i(a) sustentava o mundo 
e os objetos, no Seminário X será o objeto a que tornará está-
vel o campo visual e estará comprometido na construção do 
sujeito. A realidade é delimitada pelo objeto a. Nesse caso 
não se trata de um corpo como totalidade, senão do corpo que 
sempre tem algo separado, devido à dívida com o significante, 
a famosa libra de carne. 

“A anatomia é o destino”, esta frase de Freud é retomada 
por Lacan: 

                                                      
22 LACAN, J.- O Seminário, livro,10: a angústia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2005. p. 132. 
23 Idem, ibidem, p. 132. 
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O destino, isto é, a relação do homem com essa função cha-
mada desejo, só adquire toda sua animação na medida em 
que é concebível o despedaçamento do próprio corpo, esse 
corte que é o lugar dos momentos de eleição de seu funcio-
namento.24 

É destacado caráter cedível do objeto, fazendo com que 
seja possível sua substituição, ou seja, o objeto natural por um 
mecânico, colocando em relevo a cadeia de fabricação huma-
na de objetos que podem ser equivalentes aos objetos natu-
rais, que ocupam o lugar de matriz nesta série. 

A função do objeto cedível como pedaço separável veicula, 
primitivamente algo da identidade do corpo, antecedendo ao 
próprio corpo quanto à constituição do sujeito”.25 “... o sujeito 
como tal só se realiza em objetos que tenham a mesma série 
do a, do mesmo lugar nesta matriz. Eles são os objetos cedí-
veis, e é a isso que há muito tempo chamamos obras, com to-
do o sentido que tem esse termo, inclusive no campo da teo-
logia moral.26 

No Seminário XI “Os quatros conceitos fundamentais da 
psicanálise”, o gozo está fragmentado em objetos a, sendo 
que o objeto a é um vazio introduzido pelo simbólico e a pul-
são é um trajeto de ida e volta ao redor deste vazio. O incons-
ciente ao ser ordenado como uma cadeia mostrará outra face, 
a da descontinuidade, o que o fará funcionar como uma borda 
que se abre e fecha. O inconsciente é igualado a uma zona 

                                                      
24 LACAN, J. O Seminário, livro 10: a angústia, op.cit., p. 259. 
25 Idem, ibidem, p. 341. 
26 Idem, ibidem, p. 344. 

erógena, o que institui uma relação entre o inconsciente e a 
pulsão. O que permite reconhecer as zonas erógenas é a 
descontinuidade da borda. As zonas erógenas não indicam 
nenhum estágio de maturação, pois é a tyche, enquanto tro-
peço que estimula o desenvolvimento. Cada um destes mo-
mentos tem em seu centro um mal encontro. Lacan vai esta-
belecer uma topologia diferente do corpo ao formular que as 
zonas erógenas se encontram em relação direta e predomi-
nantemente com o Outro, o Outro do desejo, o Outro da de-
manda. Pode-se compreender o gozo fragmentado dos obje-
tos, ao se levar em conta a formulação das zonas erógenas. 
Nesse seminário é a última vez que Lacan põe em oposição 
inconsciente e real. 

Lacan, nos anos 70 coloca o corpo em relação ao gozo e 
que nos leva à definição do sintoma como acontecimento de 
corpo, entretanto a autora não desenvolve essa proposição, 
apenas faz referência. 

Em “Da psicanálise em suas relações com a realidade”, de 
1967, Lacan delineia o que será o trajeto do último período do 
seu ensino, ou seja, o corpo através da operação significante 
forma o leito do Outro, como resultado resta um pedaço como 
causa do desejo. 

Em “A Terceira”, 1974, trabalha três questões fundamen-
tais: 
1. que não se trata da função e campo da palavra e da lin-

guagem, mas se trata de lalíngua; 
2, que o “corpo se introduz na economia do gozo pela ima-

gem do corpo” 
3. introduz o tema do nó e situa a angústia como medo do 

corpo. 
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“De que temos medo? Do nosso corpo. E o que manifesta es-
se fenômeno curioso sobre o qual fiz um seminário durante o 
ano inteiro e que chama a angústia. A angústia é, precisamen-
te, algo que se situa em nosso corpo em outra parte, é o sen-
timento que surge dessa suspeita que nos embarga de que 
nos reduzimos a nosso corpo”.27 

Em “Radiofonia”, 1970, Lacan – “O primeiro corpo faz o 
segundo, por se incorporar nele. Daí o incorpóreo fica mar-
cando no primeiro, desde o momento seguinte à sua incorpo-
ração”.28 Neste momento é como incorporada que a estrutura 
produzirá efeitos, tomando o corpo. O sujeito do inconsciente 
se embrenha sobre o corpo e isso só se localiza pelo discurso. 

No Seminário XX, “Mais, ainda”, 1972-1973, o corpo é o 
lugar do Outro, que se trata da insuficiência do objeto para tra-
tar o gozo. Lacan formula, pela primeira vez, que é o signifi-
cante que causa o gozo, porque sem o significante não se po-
de abordar nem uma parte do corpo, sem o suporte material 
do significante, goza-se do corpo, corporificando-o de maneira 
significante. Devido ao fato de não se poder gozar da imagem 
do corpo como totalidade, só se goza de uma parte do corpo 
do Outro. O que aponta para não proporção sexual. É através 
do significante e do discurso que há a produção do resto que 
terá função de causa. 

No Seminário XXI, “Le non-dupes errent”, Lacan persiste 
sobre o tema da vida, pois para definir a vida é necessário le-

                                                      
27 LACAN, J. La Tercera. En: Intervenciones y textos. Buenos Aires: Manantial. 
28 LACAN, J. Radiofonia. Em Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2003. p. 406. 

var em conta o gozo e desse só se sabe o que pode ser loca-
lizado, cingido, colocado em relação com o significante. 

 
A vida está em primeiro plano no discurso analítico pois 

cada sujeito é a fórmula única de uma modalidade de gozo, 
sendo que essa só é pensável a partir do suporte material de 
um corpo que é o suporte material do significante. Lacan diz: 
“o primeiro corpo faz com que surja ali o segundo”. Pode-se 
dizer que não há gozo senão sob a condição de que a vida se 
apresente sob a forma de um corpo. 
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Hebe Tizio, para concluir, relança sua pergunta do início: o 
que é o corpo? E nos diz que não se trata somente do corpo 
imaginário, isto é, não se trata somente do corpo com relação 
à forma, a imagem, não é o corpo do espelho que sempre foi 
pensado como duplo do organismo. Ao se falar do corpo vivo 
fala-se também do corpo simbólico, inclusive dos significantes 
imaginários. A autora nos interpela através da citação de Mil-
ler: “e por que não pensar o gozo como um afeto do corpo?”, 
retomando Lacan em A Terceira: “De que temos medo? De 
nosso corpo. A angústia é precisamente algo que se situa no 
corpo...”. 

De que corpo se trata em psicanálise? 

 
Ao seguir passo a passo os comentários de Hebe Tizo em 

relação às formulações lacanianas sobre o corpo do ser falan-
te, pode-se verificar que a articulação entre inconsciente e 

corpo perpassa todo o ensino de Lacan. Este retoma a novi-
dade proferida por Freud a cerca da corporeidade declarada 
que o corpo da Psicanálise não é o corpo da Biologia e debate 
de que maneira sua teoria possibilita repensar a problemática 
do corpo a partir da linguagem. Lacan circunscreve dentro do 
campo psicanalítico as formas pelas quais o corpo pode ser 
pensado e estudado. Articula-o topologicamente através dos 
três registros, isto é, ao que diz respeito ao Imaginário – o 
corpo como imagem –, ao Simbólico – o corpo marcado pelo 
significante – e ao Real – como sinônimo de gozo. 

No estádio do espelho é demonstrado que há uma anteci-
pação das funções psicológicas em relação às biológicas, co-
mo fonte da integração da unidade corporal, explicado pelo fa-
to do bebê não ter coordenação motora, ou seja, uma unidade 
corporal, o que indica a impossibilidade de ele possuir um eu 
fundado pelas funções biológicas. O fato da criança se reco-
nhecer no espelho demonstraria a existência de um eu, en-
tendido como corpo unificado o que contradiz a hipótese de 
um eu fundado em atividades cerebrais. Com isso, Lacan es-
tabelece que a descoberta de que o eu, enquanto corpo-
próprio não de reduz ao orgânico, e formalizou, com em está-
dio do espelho, o que Freud havia antes chamado de corpo 
erógeno. Para psicanálise há um corpo que não se reduz ao 
orgânico, chamado corpo narcísico, que é um corpo de gozo. 
Porém, com o avanço do ensino de Lacan, essa teoria foi su-
cessivamente reelaborada. 

Dessa forma, no primeiro momento em 1936 ele articula o 
eu como captação imaginária, confrontado ao real biológico do 
corpo. Posteriormente, em 1953, com a introdução do simbóli-
co, Lacan reformulou o lugar do corpo na psicanálise ao intro-
duzir o simbólico como condição do sujeito e propõe o es-
quema óptico como um segundo momento do estágio do es-

Ponto de Vista 



 

34 

pelho. Lembrando que o corpo era apresentado enquanto ges-
talt – não enquanto corpo real – não havia o lugar do simbóli-
co. 

O esquema óptico introduz o lugar do simbólico, o lugar de 
onde se vê a imagem, que seria a imagem do corpo. Com isto, 
Lacan pode articular o imaginário, o simbólico e o real, ressi-
tuando o lugar do corpo. Existe uma ligação íntima entre o 
corpo e o sujeito, devido ao fato do corpo ser suporte do grito, 
entretanto, à medida que o grito é transformado e convertido 
pela linguagem em apelo, o corpo resta enquanto objeto a. 

Lacan ao dizer que o inconsciente é estruturado como lin-
guagem interessa-se pelo fundamento da linguagem e para 
dizê-lo, para responder qual a relação do corpo com a lingua-
gem, Lacan introduziu o objeto “a” na causação do sujeito. 

 

Em Radiofonia Lacan disse: “Trata-se aqui de articular as 
relações do gozo e a incorporação do corpo do simbólico no 
corpo do organismo”. Quer dizer, se o sujeito é constituído pe-
lo Outro, a linguagem é anterior ao sujeito. Se entendemos o 
inconsciente estruturado como linguagem, se a linguagem é 
condição do inconsciente, então o simbólico é anterior ao cor-
po, o corpo existe e ele causa a linguagem que constitui o 
corpo simbólico. Daí, Lacan usar a expressão: “incorporação 
do corpo simbólico no corpo do organismo”. Para o sujeito, e-
xiste primeiro o simbólico, depois o corpo. O sujeito só sabe 
do corpo pelos significantes, só sabe do corpo pelas palavras. 

Lacan, no Seminário RS, na lição de 10/12/1974, diz que o 
corpo é: “é alguma coisa que presumimos que tem funções 
especificadas nos órgãos, de tal modo que um automóvel e 
mesmo um computador [...] também são um corpo”. Pode-se 
extrair dessa citação que o corpo é suposto, é conjecturado ao 
interrogá-lo sempre em sua inteireza, uma vez que por um la-
do, o corpo tem como condição um modelo externo, e por ou-
tro, de um desejo que vem do Outro. Acrescenta-se também 
que, em qualquer experiência do corpo, há uma parte de “não- 
saber”, que há algo nele que escapa à apreensão. Dessa for-
ma haveria algo a mais, além da suposta harmonia dos ór-
gãos e então o corpo seria aquele que reconhecemos como 
nosso e mais o saber do Outro. 

 

Ponto de Vista 
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VIOLÊNCIA CAPITALISTA: LÍNGUA 
TECNOCRATA, CORPO DA 
PRODUTIVIDADE 

Maria Rita Guimarães 

Não lhes digo em absoluto que o discurso capitalista seja dé-
bil, tolo: ao contrário é algo loucamente astuto... (LACAN, 
Conferência de Milão, maio de 1972.) 

Uma pergunta dirigida a Eric Laurent, em entrevista reali-
zada por um jornal argentino29, buscava esclarecer se haveria 
uma relação entre a proposição feita por Laurent -o objeto 
fundamental produzido por nossa civilização são os excluídos- 
os chamados “dejetos” - e a violência que nos é contemporâ-
nea. Ainda mais: seria nossa sociedade mais violenta do que 
as sociedades de antes? Destaco um aspecto da resposta 
                                                      
29 La Nación, publicação impressa, Notícias da Cultura, 9 de julho de 2008. Por 
Virginia Arce, com a colaboração de Cecilia Diwan. 

dada por Laurent: não se trata de que haja mais violência. Do 
que se trata é que, atualmente, dispomos de tecnologias da 
violência. Estamos em um mundo tecnológico em que a des-
trutividade da violência é sempre mais eficaz. É, certamente, 
uma eficácia negativa, é a pulsão de morte, a parte maldita. 

 
Fernando Pacheco 
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A experiência clínica e social junto ás crianças e adoles-
centes exige de seus praticantes que estejam rigorosamente 
ligados á subjetividade da época, conforme a frase de Lacan: 
“melhor que renuncie quem não pode unir a seu horizonte a 
subjetividade de sua época”. 

Que sabemos de nossa época que ajudasse a nos colo-
carmos “à altura” da recomendação lacaniana? Melhor será 
nos apoiarmos na pergunta de Giorgio Agamben lançada e 
trabalhada em recente curso. “De quem e de que somos con-
temporâneos? E, sobretudo, o que significa ser contemporâ-
neo?” O filósofo escreveu um belo texto para construir sua 
resposta e dela qual destaco o seguinte:30 

Pertence verdadeiramente a seu tempo,é realmente contem-
porâneo aquele que não coincide perfeitamente com ele, nem 
se adapta a suas pretensões, e é, por isso, neste sentido, 
não-atual;mas, justamente por isso, justamente através desta 
diferença e deste anacronismo, ele é capaz, mais que os de-
mais, de perceber e entender seu tempo. 

Esta falta de coincidência, este intervalo, não significa, obvia-
mente, que contemporâneo seja aquele que vive em outro 
tempo, um nostálgico. 

Certamente não nos interessará a nostalgia, mas, se pos-
sível, o exercício de nos mantermos na defasagem, na não – 
coincidência com nossa época, para tentarmos ser contempo-
râneos. 

                                                      
30 Agradeço a Célio Garcia a gentileza de ter-me apresentado o texto de Agam-
ben. 

Contemporaneidade e tecnologia da violência 
A violência é um sintoma? Desde nosso ponto de vista, o 

sintoma é uma formação do inconsciente com uma estrutura 
de linguagem que encarna esta relação íntima entre sofrimen-
to e prazer que chamamos gozo. Como pode o gozo entrar no 
vínculo social? Por via do sintoma. Por meio do sintoma sa-
bemos por onde se deixa manifestar a dimensão do gozo que 
“escapou”, aquilo que não se apreende no governável, no 
analisável e no educável: é o aspecto ingovernável, inanalisá-
vel e ineducável por sua própria estrutura e que o sintoma, di-
gamos, herda. Se assim for, que acontece com a relação da 
violência e laço social? 

O fundamento do laço social é uma língua comum, um dis-
curso, o que vale dizer que as manifestações sintomáticas, no 
campo social, tomam os ares de cada tempo. Para seguirmos 
contemporâneos teremos que falar do discurso capitalista. 
Tentaremos focalizar a violência em seu contexto, como um 
sintoma de grande difusão, ready made. 

Analisar a violência a partir da referência do discurso capi-
talista nos evita, secundariamente, de seguirmos o caminho 
tão iluminado, pela facilidade da associação, entre adolescen-
tes e atos associais e violentos na sociedade. Ainda que se 
possam elencar as razões para tal conexão prêt-à-porter entre 
os termos juventude e violência, não desenvolveremos a 
questão, por exceder os limites desse escrito. Para abordar o 
ponto que enuncio, apóio-me em um filme. Seu título é A 
questão humana, baseado no livro de mesmo nome, escrito 
por alguém que acumula as experiências de escritor, poeta, 
psiquiatra e psicanalista no Instituto Antonin Artaud na Bélgi-
ca. Seu nome é François Emmanuel. O filme foi dirigido por 
Nicolas Klotz. 
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A questão humana 
Seu argumento baseia-se na atuação de um psicólogo – 

que faz igualmente o papel de narrador da história – no depar-
tamento de Recursos Humanos em grande sucursal francesa 
de uma multinacional petroquímica de origem alemã. Seu tra-
balho consiste em aperfeiçoar os procedimentos de seleção 
de pessoal, despedir aqueles que são considerados improdu-
tivos, – entre esses os que consomem álcool – (no seu de-
sempenho, uma cifra de mais de 2.000 anônimos empregados 
é volatizada por ser “desnecessária” ao funcionamento da 
empresa). Outra tarefa do psicólogo, executada através de 
seminários, seria a de elevar a “motivação” dos executivos da 
empresa até que toda energia deles fosse consagrada ao cen-
tro do aparato produtivo, isto é, conseguir o máximo possível 
de rendimento, até o profundo esgotamento. A descrição do 
narrador é mais veemente. Dela, recolho um trecho: 

Os seminários estavam inspirados pela nova cultura de em-
presa que coloca a motivação dos empregados no coração da 
produtividade. Neles havia abundantes metáforas guerreiras, 
vivíamos por definição em um ambiente hostil, e minha obri-
gação era despertar nos participantes a agressividade natural 
que pudesse torná-los mais entregues, portanto mais eficazes 
e, por último, mais produtivos. Vi nesses seminários a homens 
maduros chorar como crianças, fiz com que levantassem a 
cabeça e voltassem ao trabalho, com esse clarão nos olhos 
de falsa vitória que se assemelha, agora o sei, ao pior desam-
paro. Assisti sem pestanejar a confissões brutais, a acessos 
de violência enlouquecida. Formava parte de meu papel cana-
lizá-los para o único objetivo que me tinha sido atribuído: 
transformar a esses executivos em soldados, em paladinos da 
empresa, em subalternos competitivos, para que essa filial 
voltasse a ser a florescente companhia que tinha sido  anteri-
ormente”. 

 
Thomas Hirschhorn 

A “normalização/padronização” dos executivos é mostrada 
nas sofisticadas primeiras cenas do filme, nas quais eles sur-
gem vestidos de preto, corpos jovens, porém “sem rostos”, 
cenas em que foram filmados de costas. Sucessão do mesmo, 
ainda que vários corpos, com os mesmos trajes e movimen-
tos. 

A língua tecnocrata: planificação, depuração, transferên-
cia, solução técnica, exclusão, enfim, a palavra-chave: reor-
ganização. Essas palavras de que se vale o psicólogo em seu 
trabalho lhe são devolvidas de forma invertida como palavras 
do horror, quando, através de um interessante quebra-
cabeças, – o filme é um triller psicológico, – ele se dá conta de 
que seu vocabulário era, sem tirar nem por, semelhante ao 
que se escrevia no texto do genocídio nazista. Vamos dizer 
que a “ficha cai” para o psicólogo, ao estabelecer os vínculos 
de linguagem entre o totalitarismo nazista e os métodos de 
administração humana da grande empresa moderna. O hu-
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mano aqui é uma simples unidade de produção e questão 
humana é o inumano. 

 
Tunga 

Evoco esse filme como ilustração, mas bem poderia ter 
comentado os fatos em evidência na mídia acerca da epide-
mia de suicídios da empresa France Telecom. 

Seja pela ficção (filme) ou da não-ficção (France Telecom) 
temos dois exemplos de manifestações dos efeitos devastado-
res da violência contemporânea – essa que parece ser produ-
to da nova modalidade de vínculo social, instituído pelo dis-
curso capitalista. Se for um discurso o que modela uma reali-
dade é primeiramente no espaço da realidade que podemos 
ler seus efeitos. Efeitos anunciados, inclusive, por Heidegger, 
quando utilizou a palavra Gestell para caracterizar nossa é-
poca: por ela se traduz e revela o mecanismo do Dispositivo 
(Gestell) em que o homem se enredou e se tornou simples-
mente um “fundo”, armazenado como stocks. Em razão disso, 
o filósofo pode afirmar, em outra ocasião, que o modo corren-
te de falarmos em material humano, recursos humanos, por 
exemplo, fala a favor da engrenagem, da essência da técnica 
pela qual o homem se encontra dominado. O corpo do homem 
agora é corpo da produtividade, instrumentalizado e cataloga-
do no departamento de reposição na empresa. Corpos mudos. 
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