
	 1	

Blasfêmeas1	

Ricardo	Goldenberg	

	

	

Blasfêmeas	 é	 o	 título.	 Sempre	 quis	 poder	 usar	 este	 título!	 Obrigado,	

Mauro	(Mendes	Dias)	pela	oportunidade.		

Blasfêmeas.		

Começo	 pela	 palavra.	 “Blasfemar”	 deriva	 do	 inglês	 médio	 blasfemen,	

que	 por	 sua	 vez	 vem	 do	 francês	 antigo	 blasfemer,	 que	 chega	 desde	 o	 latim	

tardio	blasphemare,	que	o	tomou	do	grego	βλασφημέω	(blasphemeo),	palavra	

feita	de	βλάπτω	(blapto),	"danifico",	e	φήμη	(phéme),	"reputação".	É	a	calúnia.	

Dali	vem	também	o	termo	inglês	blame,	via	o	francês	arcaico	blasmer:	culpar.	

Um	sinônimo:	difamar,	arruinar	a	fama	de	alguem.	Um	antônimo,	eufemismo:	

diminuir	 o	 tom	 de	 uma	 palavra	 dura,	 usando	 outra	 mais	 palatável.	 Por	

exemplo,	 "forte",	 em	 vez	 de	 "gorda".	Mas,	 blasfemar	 é,	 antes	 de	mais	 nada,	

falar	mal	de	Deus,	maldizer,	e	por	extensão,	denegrir	qualquer	coisa	sagrada	

(a	 pessoa	 do	 rei,	 nas	monarquias,	 por	 exemplo).	Meu	 vizinho	 galego,	 lá	 em	

Buenos	 Aires,	 vivia	 berrando	 “me	cago	en	 la	 virgen	puta!”	 Isto	 é,	 “foda-se	 a	

virgem	puta!”	Note-se	o	oxímoro	em	"virgem-puta".	Me	parece	uma	blasfêmea	

acabada:	 não	 só	 dessacraliza	 a	 Madona	 juntando-a	 com	 a	 Madalena,	 como	

também	 sintetiza	 o	 impasse	 inerente	 à	 sexualidade	 masculina.	 Aquilo	 que	

Freud	 chamava	 a	mais	 comum	degradação	 da	 vida	 erótica	 nos	 homens.	 Ou	

seja,	despreza	a	que	deseja,	e	reverencia	a	que	não	deseja2.	

	

																																								 											
1	Conferência	no	Instituto	Vox		em	18/3/2015.	
2	A	ambigüidade	desta	frase	não	é	sem	intenção.	
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Nos,	 homens,	 nos	 juntamos	 para	 falar	 de	 política,	 de	 futebol	 e	 de	

mulheres.	O	que,	na	prática,	se	resume	a	falar	mal	do	presidente,	do	árbitro	e	

da	 esposa	 (lembro	de	um	professor	 americano	que	 se	 referia	 sempre	 a	 sua	

patroa	como	“my	fucking	wife”,	aproximadamente,	“a	porra	da	minha	mulher”:	

sem	ter	a	menor	intenção	ou	desejo,	que	eu	saiba,	de	divorciar	dela).	

Engana-se,	 porém,	 quem	 pensa	 que	 as	 mulheres	 são	 mais	 lenientes	

entre	 si.	Elas	 se	odeiam	através	da	outra,	da	 irmã,	 com	uma	 ferocidade	que	

espanta	 os	 garotos,	 acostumados	 à	 solidariedade	 da	 patota	 (espírito	 de	

corpo).	 E	 nelas	 a	maledicência	 alcança	 o	 estado	da	 arte,	 ao	 ponto	 de	 terem	

merecido	o	epíteto	de	víboras	(identificando	Eva	com	a	serpente,	que	também	

era	boa	de	lábia).	Vejam	a	comédia	de	Robert	Zemeckis	(1992)	A	morte	lhe	cai	

bem.	Mas,	digamos,	duas	amigas,	 ambas	 tamanho	P.	Uma	delas	presenteia	a	

outra	 com	um	belo	 vestido	 tamanho	GG.	Quando	 chega	 a	 vez	de	 retribuir	 o	

presente,	esta	escolhe	uma	chiquérrima	calça	jeans	tamanho	PP.	Ou,	então	—	

embora	 me	 foi	 dito	 que	 isto	 que	 vou	 contar	 denota	 senso	 do	 humor,	 não	

maldade	 —,	 enquanto	 uma	 conhecida	 feminista	 discorre	 para	 uma	 platéia	

mormente	masculina,	 uma	moça	na	platéia	 cochicha	para	outra,	 sentada	do	

seu	 lado:	 "o	 sutiã	 que	 essa	 aí	 queimou	 na	 década	 de	 sessenta	 está	 fazendo	

falta."	

	

Tratar	 isso	tudo	a	partir	da	blasfêmia	implica	em	pôr	A	mulher,	a	que	

dizem	 hereticamente	 não	 existir,	 no	 lugar	 de	 Deus	 ou,	 no	mínimo,	 de	 algo	

sagrado.	É	o	desvio	que	Lacan	toma	quando	diz3	não	ser	necessário	nem	jogá-

la	contra	a	parede	nem	chamá-la	de	lagartixa;	basta	chamá-la	de	mulher	para	

já	estar	difamando-a:	on	la	dit-femme,	on	la	diffâme.	Zorba,	o	grego,	o	filme	do	

Cacoyannis,	 de	 1964,	 baseado	 no	 romance	 de	 Kazantzakis	 pode	 ilustrar	 o	

ponto.	A	bela	e	altiva	viuva	que	rejeita	todos	os	pretendentes	se	enamora	de	

																																								 											
3	Encore	
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um	 estrangeiro.	 Seu	 nome	 começa	 a	 circular	 nas	 fofocas	 até	 ela	 mesma	

terminar	sendo	lapidada	em	nome	da	moral.	Chamam	ela	de	"puta",	claro.	A	

propósito,	 conhecem	 a	 definição	 de	 "puta",	 certo?	 Não	 certamente	 "mulher	

que	faz	sexo	por	dinheiro",	mas	"mulher	que	não	quer	dar	para	mim".	Como	

adjetivo,	 curiosamente,	 quer	 dizer	 "muito	 grande,	 extraordinário".	 Assim,	

temos	 o	 elogio:	 "Maria	 é	 uma	 puta	 mulher"	 e	 o	 infamante	 "Maria	 é	 uma	

(mulher)	puta.".	Belo	exemplo,	aliás,	de	"ponto	de	basta"4.	

	

Leia-se,	a	propósito	disto,	Homo	Sacer,	o	ensaio	de	Giorgio	Agambem.	O	

sagrado,	escreve,	é	ao	mesmo	tempo	o	intocável	e	o	que	se	pode	destruir	sem	

culpa;	 sem	 estar	 sujeito	 a	 pena	 ou	 castigo.	 Dessacralizar	 é,	 portanto,	 a	

principal	estratégia	política	quando	se	pretende	acabar	com	uma	reputação;	

fazer	cair	uma	pessoa	prestigiosa,	um	símbolo	ou	uma	ideia.	Dessacralizar	é	

tornar	comum,	uma	coisa	entre	outras.	Sem	realce,	aquilo	será	prontamente	

esquecido.	

	Sobre	a	mulher	como	sagrada,	podemos	lembrar	que	são	as	puras,	as	

vestais,	 as	 virgens,	 as	 que	 serão	 sacrificadas.	 E	 os	 ortodoxos	 judeus	 não	

encostam	jamais	em	mulher	nenhuma	por	medo	de	que	esteja	impura,	isto	é,	

menstruada.	 E	 por	 que	 a	 menstruação	 representa	 impureza?	 Porque	 é	 a	

marca	visível,	o	resto,	o	eco	da	queda	de	Eva.	Eram	precisamente	as	puras	que	

o	sultão	Xeriar	exigia	lhe	fossem	entregues	para	desvirginar	e	depois	mandar	

decapitar,	 nas	 Mil	 e	 uma	 Noites.	 Antes	 que	 mulheres	 ele	 queria	 meninas.	

Meninas	inocentes.	Inocentes	do	quê?	Do	desejo,	precisamente.	Ou	melhor,	de	

saber	sobre	o	desejo,	como	ensina	o	mito	da	queda	de	Adão.	Preciso	lembrar	

que	 a	 mulher	 é	 o	 objeto	 do	 desejo	 por	 excelência?	 Ou	 vocês	 acham	 que	 a	

expressão	 cherchez	 la	 femme	 foi	 inventada	 por	 nada?	 Por	 trás	 de	 qualquer	
																																								 											
4	O	 efeito	 de	 significação	 admirativo	 e	 depreciativo	 não	 está	 denotado	 por	

nenhuma	 das	 palavras,	 mas	 fica	 conotado	 pela	 ordem	 em	 que	 o	 locutor	 decide	
enunciá-las:	"Mal	começou"	/	"Começou	mal".	
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crime	 ou	 mal-feito,	 diz	 esta	 frase,	 há	 sempre	 uma	 mulher:	 procurem-na	 e	

terão	resolvido	o	enigma.5	

Blasfêmeas	 diz	 isso	 tudo	 em	 português,	 melhor	 e	 de	 modo	 mais	

elegante	 do	 que	 em	 francês,	 visto	 que	 qualificá-las	 de	 "mulherzinhas"	 é	

insultá-las.	 E	 o	motivo	 dos	 insultos	 e	 das	 agressões	 devemos	 procurá-lo	 na	

impotência.	A	impotência	é	imaginária	e	se	deve	à	impossibilidade	real	do	falo	

de	dar	 conta	da	 satisfação	esperada	e	do	desejo	 causado	precisamente	pela	

proibição	 do	 falo	 enquanto	 simbólico.	 Quando	 digo	 que	 a	 impotência	 é	

imaginária	 não	 estou	minimizando	 a	 letalidade	 das	 ações	 que	 desencadeia.	

"Os	homens",	diz	a	protagonista	de	um	seriado	americano6,	"os	homens	tem	

medo	de	que	as	mulheres	riam	deles;	as	mulheres,	que	eles	as	matem".	Está	

aqui	 sintetizada	a	 tragédia	de	um	mal-entendido	que	nenhuma	pílula	azul	e	

nenhuma	 lei	 do	 congresso	 jamais	 eliminará.	Os	homens	 ficam	agoniados	de	

que	 seu	 prezado	 falo	 seja	 desprezado.	 É	 a	 impotência:	 o	 instrumento	

insuficiente.	E	as	mulheres,	responsáveis	por	tal	e	tanta	provocação,	tornam-

se	as	primeiras	baixas	da	famosa	guerra	dos	sexos.	Mas	quem	lembra	hoje	em	

dia	que	a	deflagração	da	guerra	se	deve	à	vergonha	masculina?	Se	for	verdade	

o	 que	 me	 disse	 um	 amigo,	 que	 os	 ideais	 de	 uma	 década	 são	 vividos	 na	

seguinte,	Looking	for	Mr.	Goodbar,	o	filme	de	Brooks,	de	1977,	toca	nos	efeitos	

deletérios	da	liberação	sexual	dos	anos	sessenta:	ela	ri	da	impotência	de	um	

garoto	 que	 a	 pegou	 na	 balada	 apenas	 para	 provar(-se)	 que	 não	 era	

homossexual.		Humilhado,	a	esfaqueia,	e	enquanto	a	penetra	com	o	metal,	vai	

ficando	ereto	e	dizendo:	"agora	sim	estou	pronto,	agora	estou	pronto!"	

	

	

																																								 											
5	“por	 tras	de	um	homem	triste	há	 sempre	uma	mulher	 feliz/	e	atrás	dessa	

mulher,	mil	homens	tão	gentis/	Por	 isso	para	o	seu	bem/	ou	tire	ela	da	cabeça	ou	
mereça	a	moça	que	você	tem!”	(Buarque)	

6	The	Fall.	
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Eu	que	estou	pronto	agora	para	fazer	o	que	vim	fazer	esta	noite	aqui.		

Ler	 junto	 com	vocês	 uma	 frase	 retirada	 do	 último	 texto	 escrito	 por	 Jacques	

Lacan:	Disons	hétérosexuel	par	définition,	ce	qui	aime	les	femmes,	quel	que	soit	

son	sexe	propre7.	Está	muito	boa	esta	fórmula:	"Chamemos	heterossexual	por	

definição	a	quem	gosta	de	mulher,	independentemente	do	seu	sexo."	Ou,	mais	

literalmente,	"a	quem	ama	às	mulheres,	seja	qual	for	seu	sexo	próprio."	

	

Vamos	delimitar	o	campo	desta	fórmula.		

"Os	homens	que	não	amavam	as	mulheres"	são	homossexuais,	mesmo	

que	 não	 sejam	 gays.	 São	 os	 feminicidas,	 talvez.	 Digamos,	 também,	 que	 a	

maioria	das	mulheres	não	gosta	de	ser	mulher	e	odeia	as	(outras)	mulheres	

precisamente	por	não	suportar	a	fêmea	em	si.	Onde	"em	si"	quer	dizer	tanto	

"enquanto	 tal"	 como	 "nela	mesma".	 Estas	 também	 são	 homossexuais,	 ainda	

que	não	 sejam	 lésbicas.	 Se	querem	 ficar	 em	 terreno	 conhecido:	 é	 a	histeria.	

L'hystérique	fait	l'homme,	diz	Lacan,	"a	histérica	banca	(faz)	o	homem".		

Para	 esclarecer	 o	 que	 significa	 "heterossexual"	 no	 sentido	 lacaniano,	

precisamos	entender	a	que	se	refere	quando	diz	"homossexual".		Homossexual	

quer	 dizer	 aqui	 "sexuado	 como	 um	 homem",	 isto	 é,	 através	 do	 falo.	 Ele	

escreve	hommosexuel,	com	dois	emes,	para	denotar	a	palavra	homme,	homem.	

Mas	homem	no	sentido	genérico	de	ser	humano,	não	apenas	no	de	masculino.	

Em	suma,	não	só	o	Bolinha	mas	também	a	Luluzinha	detestam	as	meninas	e	é	

isto	 que	 Freud	 chamava	 de	 "complexo	 de	 castração".	 Menos	 o	 temor	 de	

perder	 o	 pinto	 que	 o	 horror	 experimentado	 frente	 à	 possibilidade	 de	 ser	

currado	 pelo	 pai.	 O	 pavor	 de	 estar	 em	 posição	 passiva,	 objetal,	 junto	 ao	

progenitor.	

	O	 que	 seria,	 portanto,	 um	 heterossexual?	 Aquele,	 homem	 ou	mulher,	

que	 não	 só	 não	 teme	 mas	 ama	 o	 heteros,	 o	 Outro,	 o	 Outro	 sexo.	 Não	 o	

																																								 											
7	L'Étourdit.	
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semelhante	mas	o	Outro,	 o	Outro	mais	 radicalmente	Outro.	O	mesmo	que	as	

fêmeas	 carregam	 em	 si,	 como	 um	alien,	 e	 que	 os	 homens	 encontram	 nelas,	

quando	conseguem	não	fugir	delas	como	da	peste.	Por	outro	lado,	está	muito	

longe	 de	 ser	 evidente	 que	 sejam	 as	 lésbicas,	 simplesmente	 por	 evitarem	os	

paus	 (embora	 nem	 sempre	 as	 pedras),	 as	 que	 correspondem	 à	 definição	

lacaniana	 de	 heterossexual.	 O	 tesão	 despertado	 pela	 outra	 mulher	 como	

semelhante,	 pelo	 duplo	 especular,	 serve	para	 recalcar	 ainda	melhor	 a	Outra	

nela	mesma.	Heterossexual	seria	uma	mulher	que	ama	a	mulher	nela	mesma	

através	de	um	homem.	Ou	através	de	outra	mulher	sexuada	como	um	homem.	

A	posição	 feminina	precisa	da	masculina.	 Isso	quer	dizer	que	duas	mulheres	

não	se	encontram	jamais8.	Dois	homens,	sim9.		

Heterossexual	é	uma	mulher	que	gosta	de	ser	mulher.	Não	apenas	gosta	

de	causar	o	desejo	do	parceiro	—a	histérica	chega	até	aqui,	mas	também	para	

por	 aqui—	 como	 se	 satisfaz	 ocupando	 o	 lugar	 do	 objeto	 desejado	 que	 ela	

mesma	 fez	 surgir.	O	mesmo	que	há	de	 se	perder	no	 final	 do	 jogo.	De	outro	

modo,	 goza	 tanto	 de	 causar-lhe	 a	 ereção	 como	 da	 detumescência	 que	 ela	

mesma	provoca.	Digamos	que	ela	vai	junto	com	o	falo	que	fez	perder-se	para	

ambos;	 o	 mesmo	 que	 fez	 aparecer	 para	 começar.	 Mas	 para	 isso	 acontecer,	

precisa	estar	do	lado	de	um	homem	que	não	recue	frente	ao	desejo	que	ela	lhe	

causa.	 Um	 que	 não	 esteja	 demasiado	 atrapalhado	 com	 a	 sua	 própria	

castração.	

Antes	que	a	histeria,	é	a	posição	do	obsessivo	que	serve	para	iluminar	

este	 quadro.	 Sabe-se	 que	 o	 obsessivo	 é	 um	misógino,	mas	 não	 por	 quê.	 Ele	

odeia	 as	 mulheres	 porque	 odeia	 seu	 próprio	 desejo.	 Detesta	 desejar,	 e	 as	

fêmeas	causam	este	desejo.	A	sua	é	a	 lógica	dos	gnósticos	(ou	melhor,	estes	

																																								 											
8	Duas	mulheres	em	posição	feminina,	claro.	
9 	Como	 me	 disse	 uma	 delas:	 “dois	 caras	 podem	 se	 divertir	 horrores	

masturbando	um	ao	outro”.	Mais	precisamente,	dois	iguais	(do	ponto	de	vista	fálico),	
já	que	o	mesmo	aplicar-se-ia	a	duas	lésbicas	homossexuadas.		
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raciocinam	 com	 a	 lógica	 daquele):	 Eva	 é	 a	 razão	 da	 queda	 de	 Adão.	 Basta	

eliminar	 suas	 descendentes	 para	 voltarmos	 ao	 Éden.	 Os	 gnósticos	 se	

dispunham	a	matá-las	 todas.	Os	obsessivos,	menos	corajosos,	se	conformam	

em	 matar-lhes	 o	 desejo	 esmagando	 suas	 demandas.	 Ela	 pediu	 a	 coleção	

completa	 do	 agente	 007;	 ele	 entregou	 a	 coleção	 completa	 do	 super-agente	

86…		Ela	ofereceu:	“faz	de	mim	o	que	você	quiser”;	ele	rompeu	com	ela.	

	

Está	 claro	 que	não	 estou	 falando	 de	 gênero?	 Gênero	 é	 uma	 categoria	

cretina	 inventada	 por	 homossexuais	 que	 nada	 querem	 saber	 das	 mulheres	

enquanto	 heteros.	 Nada	 querem	 saber	 do	 real	 do	 sexo.	 Das	 feministas,	 na	

medida	em	que	não	param	de	reivindicar	a	igualdade	com	os	homens,	caberia	

dizer	 que	 são	 "as	 mulheres	 que	 não	 amavam	 as	 mulheres".	 Ou,	 por	 outra,	

odeiam	ser	mulheres.	Esta	é	a	verdade	da	demanda	por	igualdade:	o	horror	da	

diferença	 sexual,	 ou	 seja,	 da	 feminilidade.	 Antes	 que	 alguém	pule	 na	minha	

jugular,	esclareço:	o	cidadão	é	assexuado.	Como	o	Ken	ou	a	Barbie,	o	sujeito	do	

direito	é	um	anjo,	não	tem	sexo.	Seu	gênero,	isto	é,	seu	lugar	nos	cadastros	da	

sociedade,	deveria	ser	indiferente	quando	se	trata	de	direitos	civis.	Enquanto	

isso	não	for,	devemos	lutar	para	que	assim	seja.	Não	desmereço,	portanto,	a	

luta	 que	 vem	 desde	 as	 sufragistas	 do	 século	 XIX	 até	 as	 meninas	 querendo	

linchar	os	caras	que	as	paqueram,	passando	pelas	mencionadas	queimadoras	

de	sutiãs,	apenas	questiono	seus	fundamentos	sintomáticos10.		

Machistas	 e	 feministas	 estão	do	mesmo	 lado.	 Ambos	 recalcam	 o	 Outro	

em	favor	do	Um.	Mas,	infelizmente,	a	causa	feminista	não	é	uma	causa	perdida	

mas	 uma	 causa	 ganha.	 Isso	 mesmo,	 ganharam,	 foram	 bem	 sucedidas	 em	

																																								 											
10	Me	dizem	que	existem	feminismos	e...	feminismos.	Não	tenho	nada	contra	

um	 movimento	 que	 milite	 para	 que	 "homem"	 e	 "mulher"	 (gêneros)	 não	 sejam	
categorias	marcadas	politicamente	como	desigualdade	social.	O	problema	é	que	um	
movimento	 tal	 não	 poderia	 chamar-se	 de	 feminismo	 sem	 cair	 numa	 contradição	
lógica,	 já	que	o	"ismo"	o	caracteriza	como	uma	 ideologia	que	define,	precisamente	
como	una	e	discriminada	por	um	traço,	a	classe	das	mulheres.	
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eliminar	 as	 diferenças.	 E	 a	 prova	 disso	 é	 que	 reclamam:	 "Não	 há	 mais	

homens!"	 Como	 pode	 haver	 homens,	 se	 elas	 mesmas	 os	 exterminaram,	

neutralizando	 as	 diferenças	 que	 os	 definiam	 como	 homens?	 Vocês	 pensam	

que	é	mera	coincidência	os	garotos	estarem	perdidos	ao	ponto	de	as	meninas	

terem	 que	 se	 virar	 entre	 elas	 (um	 fenômeno	 que	 eu	 chamo	 de	 "neo-

lesbianismo	reativo")?	

O	espantoso	é	que,	em	vez	de	terem	se	dado	conta	de	que	a	sua	foi	uma	

vitória	 de	 Pirro,	 insistem	 em	 acirrar	 os	 ânimos	 atacando	 frontalmente	 a	

cantada	 como	 assédio,	 desrespeito	 ou	 mais	 genericamente	 como	 violência	

contra	 a	 mulher.	 Não	 sei	 se	 foi	 uma	 sátira	 tipo	 Porta	 dos	 Fundos,	 aquela	

notícia	 que	 andou	 circulando	 semana	 retrasada,	 de	um	 cara	que	 levou	uma	

surra	por	ter	dado	uma	flor	a	uma	mulher	no	"Dia	Internacional	da	Mulher".	

Apanhou	 da	 própria	 homenageada.	 A	 meu	 ver,	 tanto	 a	 criação	 de	 um	 Dia	

Internacional	da	Mulher,	 como	a	proposta	de	 fazer	do	 feminicídio	 um	crime	

com	legislação	especialmente	rigorosa	são	políticas	racistas.		

E	o	racismo	é	um	erro	lógico	sobre	o	real,	com	consequências	políticas	

de	peso.	Tenho	a	foto	de	uma	garota	de	dezesseis	anos	com	o	rosto	retalhado	

por	duas	colegas	da	escola.	Irmãs.	"Vamos	ver	se	agora	você	continua	sendo	a	

mais	bonita	 e	 a	queridinha	de	 todos,	 sua	vaca!"	disse	uma	delas,	 segundo	o	

jornal.	 Pergunto:	 caso	 a	 tivessem	 matado,	 cairiam	 sob	 a	 lei	 do	 agravante	

proposto	 pelos	 que	 defendem	 o	 feminicídio?	 É	 um	 assunto	 velho	 como	 a	

mundo.	 Trata-se	 da	 inveja,	 o	 tema	 da	 Cinderella	 	 (a	madrasta	 e	 as	 irmãs	 a	

destratam	 por	 ser	 mais	 bonita	 que	 elas);	 da	 Branca	 de	 neve	 (a	 rainha	

envenenada	 pela	 beleza	 da	 outra,	 a	 envenena	 com	 uma	 maçã)	 e	 da	 Bela	

Adormecida	 (a	 quarta	 fada,	 a	 excluída	 das	 bençãos,	 se	 intromete	 para	

maldizê-la)	.	

	

SUPLEMENTO	
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Não	queria	deixar	sem	resposta	uma	mui	pertinente	questão	que	me	foi	feita	

durante	 o	 debate.	O	 que	da	 fúria	 feminina?	A	 de	 Judith,	 cobrando-se	 com	a	

cabeça	de	Holofernes	a	sua	virtude	ofendida.	A	de	Salomé,	reivindicando	a	do	

indiferente	Batista	para	Herodes,	 como	presente.	A	de	Sada,	vagando	com	o	

pênis	 cortado	 do	 seu	 amor	 pelas	 ruas	 de	 Tokio.	 A	 de	 Ofélia,	 suicidada	 por	

despeita.	 A	 de	 Antígona,	 emparedada	 viva.	 Enfim,	 a	 de	 Medéia,	 degolando	

suas	crianças.		Mas	também,	a	da	esposa	do	poeta,	queimando	todas	as	cartas	

de	amor	que	seu	infiel	marido	lhe	escrevera.	Ou	a	da	atriz,	empenhando	sua	

fortuna	para	tirar	seu	famoso	diretor	e	esposo	do	mapa.		

	 Se	 na	 inveja	 se	 trata	 de	 aviltar	 a	 outra,	 a	 irmã,	 odiada	 porquanto	

idealizada		–ela	me	faz	sentir	feia,	carente,	preterida	ou	esquecida,	por	ela	ser	

(ou	parecer)	bonita,	satisfeita,	escolhida	e	lembrada;	vou	me	esforçar,	então,	

sempre	 em	nome	da	 justiça	 (por	 que	 ela	 pode	 ter	mais	 do	 que	 eu?)11,	 para	

destruir	 esse	 plus,	 esse	 "a-mais",	 que	 a	 torna	 desejável	 ou	 amável	 para	 os	

outros,	aos	meus	próprios	olhos–.	Se	na	inveja	se	trata	da	violência	contra	a	

outra	mulher	(suporte	odioso	do	próprio	eu	ideal),	então,	devemos	procurar	

na	vingança	contra	o	homem	o	motivo	da	fúria	homicida	desencadeada	pela	

chamada	traição	ao	amor	feminino.	

Mulheres	que	mutilam	seus	amantes;	ateam	fogo	nos	maridos	ou	em	si	

mesmas,	para	atingí-los;	consomem	a	vida	inteira,	e	a	de	todos	em	volta	delas,	

em	 intermináveis	 processos	 litigiosos,	 destinados	 a	 tirar-lhes	 tudo12 .	 O	

paradigma	trágico	é	Medéia,	a	vingadora	radical.	Lacan	diz,	a	propósito	dela,	

que	seu	ato	revela	uma	"verdadeira	mulher"…	

																																								 											
11	A	 demanda	 de	 justiça,	 sempre	 desconhecendo	 a	 sua	 fonte	 de	 inveja,	 se	

traduz	como	"nivelar	por	baixo".	
12	Quantos	 exemplos	 temos	 de	 denúncias	 de	 contas	 secretas,	 produto	 da	

malversação	da	coisa	pública	e	que	acabam	com	a	carreira	política	do	prevaricador,	
são	 feitas	durante	processos	de	divórcio,	por	mulheres	despeitadas,	que	até	então	
acobertavam	amorosamente	seus	ilibados	maridos	e	agora	os	denunciam		em	nome	
da	verdade	e	da	honestidade?	
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O	que	fazer	com	isso?	

Não	 uma	 mulher	 verdadeira,	 honesta	 e	 transparente,	 mas	 uma	

verdadeira	mulher.	Verdadeira	em	relação	a	quê?	Ou	melhor,	o	que	seria	uma	

falsa	 mulher13?	 Suspeito	 que	 é	 o	 fim	 do	 longo	 elogio	 que	 os	 psicanalistas	

(incluído	Lacan	durante	décadas)	fizeram	da	histeria.	A	histérica	é	uma	falsa	

mulher,	visto	que	a	mulher	fálica	não	está	em	posição	feminina.	Mas	falemos	

da	mulher	em	questão,	a	retratada	por	Eurípides.	

	Em	 primeiro	 lugar,	 Medéia	 era	 xenos,	 estrangeira,	 e	 a	 xenia,	 a	

hospitalidade,	era	coisa	séria	para	os	gregos.	No	acolhimento	do	diferente	se	

afirmavam	os	valores	do	mesmo	na	sociedade	deles.	Acolher	no	prório	seio	a	

alteridade	fortalece	a	identidade	consigo	próprio.	"A	capacidade	da	cultura	de	

integrar	 a	 ela	 o	 que	 lhe	 é	 estrangeiro,	 de	 assimilar	 o	 outro,	 sem	 por	 isso	

tornar-se	bárbaros.	O	outro	como	um	compoente	do	mesmo,	como	condição	

da	identidade	de	si".	Pierre	Vernant,	escreve	isto,	em	A	morte	nos	olhos.	

Em	 uma	 sociedade	 fundada	 no	 logos	 (tanto	 "razão"	 como	 "palavra"),	

patrimônio	 dos	 homens	 adultos	⎯os	 cidadãos,	 elementos	 constitutivos	 da	

polis,	 suportes	 do	 idêntico⎯,	 as	 figuras	 do	 Outro	 (to	 heteron)	 eram	 as	

mulheres,	 as	 crianças,	 os	 escravos	 e	 os	 estrangeiros.	 Medéia	 representava	

duplamente	 uma	 alteridade.	 Esperava-se	 dela,	 portanto,	 a	 desmessura,	 a	

paixão	e	a	violência	era	uma	possibilidade,	simplesmente	pelo	fato	de	ela	não	

estar	 completamente	governada	pelo	 logos	(a	 "palavra"	era	a	palavra	grega,	

evidentemente).	 Por	 outro	 lado,	 era	 um	 dever	 do	 seu	 anfitrião	 e	 marido	

recebê-la	 dignamente,	 sobretudo	 levando-se	 em	 conta	 a	 dívida	 de	 gratidão	

que	tinha	com	ela.	

																																								 											
13	Seria	 como	a	 “falsa	baiana”	de	 João	Gilberto?,	 essa	que	 “quando	entra	no	

samba	/	Ninguém	se	incomoda	/	Ninguém	bate	palma	/	Ninguém	abre	a	roda…?	Ou	
como	o	 “Falso	brilhante”	de	Elis	Regina?	 Inautêntica	 como	um	quadro	atribuido	a	
Vermeer	e	pintado	por	Van	Meegeren?	
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Além	 de	 mulher	 e	 estrangeira,	 Medéia	 era	 feiticeira.	 E	 até	 hoje	 os	

homens	agraciam	suas	mulheres	com	o	apelido	de	"bruxa"	pelo	medo	frente		

ao	 fascínio	 que	 elas	 provocam	 neles.	 Claro	 que	 o	 epíteto	 é	 uma	 negação:	 a	

dizemos	asquerosa,	para	não	dizê-la	encantadora.	Em	todo	caso,	foi	graças	às	

artes	 desta	mulher,	mágicas	 ou	 não,	 que	 o	 argonauta	 conseguiu	 realizar	 as	

proezas	 pelas	 quais	 é	 conhecido.	 Ela	 o	 ajuda	 por	 amor,	 mas	 isso	 não	 quer	

dizer,	como	muito	bem	sabemos,	“de	graça”,	visto	que	a	lógica	implícita	é	“te	

dou	tudo,	para	ser	tudo	para	você”.	É	 inegável,	não	obstante,	que	 fez	o	mais	

supremo	sacrifício	por	ele,	porque	estava	enamorada.	Perdeu	tudo	que	tinha	

por	amá-lo.	Sua	terra,	seu	lugar,	sua	família.	Traiu	a	sua	pátria	e	seu	pai.	Para	

atrasar	 as	 naus	 paternas	 enviadas	 no	 seu	 encalço,	matou	 e	 esquartejou	 seu	

irmão	 caçula,	 espalhando	 os	 pedaços	 ao	 longo	 da	 travessia:	 seu	 dilacerado	

progenitor	 pararia	 para	 recolher	 cada	 pedaço	 e	 dar	 ao	 filho	 devidos	

funerais14.	

Fez	de	seu	homem	um	herói	e	dela	a	sua	mulher,	dando-lhe	 inclusive	

dois	 filhos.	 Como	poderia	 Jasão,	mesmo	 sendo	um	aristocrata	 e	 um	 senhor,	

simplesmente	virar-lhe	as	costas	para	casar	com	outra,	e	ainda	por	cima,	por	

conveniência?	E,	muito	menos,	fazê-lo	como	fez:	pelas	costas,	na	surdina,	sem	

dizer-lhe	nada.	Dupla	falta	de	seu	marido	com	a	palavra.	Quebrando	os	votos	

do	 casamento	 e	não	dando	nenhuma	para	 ela,	 quando	decidiu	 abandoná-la.	

Ele	apresenta	um	fato	consumado.	Depois	de	tudo	que	ela	fizera	por	ele!		

Jasão,	 tolo,	 além	 de	 arrogante,	 acrescenta	 o	 insulto	 à	 injúria	 ao	

pretender	justificar-se	alegando	que	não	podia	deixar	passar	a	oportunidade	

de	 casar	 com	 uma	 princesa,	 enquanto	 que	 Medéia	 não	 passava	 de	 uma	

bárbara.	 Não	 contente	 com	 isso,	 comunica-lhe	 que	 pretende	 juntar	 as	 duas	

famílias	mantendo-a	como	amante.	Foi	a	gota	d’agua	a	transbordar	o	copo.	Ela	
																																								 											
14 	Medéia	 parece	 assim	 a	 antítese	 de	 Antígona	 (seria	 ela	 também	 uma	

verdadeira	mulher?),	que	perde	a	vida	para	dar	sepultura	ao	seu	irmão	dessecrado.			
	



	 12	

lhe	recorda	que	deixou	sua	família	para	seguí-lo,	sacrificou	seu	próprio	irmão	

para	 que	 ele	 pudesse	 fugir	 e	 salvou-lhe	 a	 vida	 diversas	 vezes.	 “Ele	 que	 era	

tudo	 para	 mim,	 vocês	 sabem	 bem	 disso	 [fala	 com	 as	 mulheres	 do	 coro,	

corintias,	 como	a	noiva	de	 Jasão],	meu	esposo,	 resultou	 ser	o	mais	malvado	

dos	homens.”	

Aristóteles	 definia	 o	 humano	 como	 racional,	 mas	 existe	 algo	 mais	

humano	que	 o	 passional,	 que	 consiste	 precisamente	 em	perder	 a	 razão?	As	

paixões	 são	 do	 ser,	 dizia	 Lacan,	 e	 as	 nomeava:	 amor,	 ódio	 e	 ignorância.	 Por	

amor,	Medéia	fez	seu	homem	e	por	ódio,	destroi	o	mais	precioso	que	ele	tem	

dela:	 os	 filhos	 de	 ambos.	 É	 uma	 mulher	 em	 fúria,	 mas	 não	 ignora	 as	

consequências	 do	 que	 irá	 cometer:	 “[…]	 Sim,	 conheço	 os	 crimes	 que	 vou	

realizar,	 porém	 a	 minha	 paixão	 pode	 mais	 que	 minhas	 reflexões	 e	 ela	 é	 a	

maior	causadora	dos	males	para	os	mortais.”		

As	 mulheres	 do	 coro	 glosam:	 “Os	 amores	 demasiado	 violentos	 não	

concedem	 aos	 homens	 nem	 boa	 fama	 nem	 virtude.	 Mas	 se	 Afrodite	 se	

apresenta	 com	medida,	 nenhuma	 outra	 divindade	 é	 mais	 agradável.	Nunca	

soberana,	 lances	 sobre	mim,	 desde	 teu	 aureo	 arco,	 a	 flecha	 inevitável	 ungida	

com	 o	 desejo!”	 O	 amor	 só	 é	 bom	 quando	 medido,	 de	 outro	 modo	 torna-se	

terrível.	 O	 amor	 sem	 limite	 é	 arrasador.	 E	 o	 amor	 perde	 o	 limite	 quando	

associado	 ao	 desejo.	 Mas	 estas	 são	 considerações	 covardes.	 Para	 Lacan,	 o	

amor	é	paixão	ou	não	é.	O	amor	é	sempre	ilimitado,	quando	não	é	morno,	por	

estar	dissociado	do	desejo,	mas	ali	não	é	amor,	é	outra	coisa.	"Uma	mulher",	

disse-me	 uma	 delas,	 "precisa	 de	 um	 pouco	 de	 amorosidade,	 para	 poder	

suportar	as	consequências	do	seu	gozo	que	a	despedaça.	Nada	demais,	 ficar	

abraçadinha	depois	de	fazer	amor,	viu?"		

	

Um	amor	sem	limite	seria	 igual	ao	ódio	em	sua	 forma	mais	pura,	que	

visa	à	extinção	do	ser	do	outro?	Provavelmente.	Medéia	não	apenas	deixa	de	
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ser	a	guardiã	do	 falo,	 como	se	aplica	à	extinção	de	 tudo	que	é	bom,	belo	ou	

verdadeiro	entre	eles.	Os	meninos	são	dela	um	pedaço,	e	se	não	pode	levá-los,	

ninguém	mais	os	 terá:	certamente,	não	a	outra	mulher15.	Seria	este	o	"amor	

real"	 da	 carne	da	 sua	 carne,	 sem	qualquer	 valor	 fálico	 que	 o	 fizesse	 virar	 à	

ternura,	 visto	 que	 esta	 mulher	 ficou	 fora	 da	 lei?	 Mãe-anti-mãe,	 mãe	

desnaturada,	a	mesma	talvez	do	apólogo	bíblico	de	Salomão,	aquela	movida	

pelo	ódio	que	a	 inveja	desencadeia	nela	ao	ver	a	outra	 com	o	bebê,	 ela	que	

perdeu	seu	próprio	filho.	

Depois	disso,	 envia	 à	noiva	 seu	presente	de	 casamento:	um	vestido	 e	

uma	tiara	envenenados,	o	que	resulta	na	morte	da	princesa	e	do	seu	pai,	o	rei,	

que	 correu	 para	 acudí-la.	A	 seguir,	 com	 fria	 determinação,	 degola	 seus	

adorados	filhos.	Impinge	nela	mesma	a	mais	radical	privação,	mas	a	usa	para	

deixar	seu	esposo	e	senhor	sem	descendência:	horror	dos	reis.	A	paixão	não	

deixa	de	comportar	um	cálculo:	“É	de	todo	modo	necessário	que	morram,	e	já	

que	é	preciso,	matá-los-ei	eu	mesma	que	os	engendrei	[…]	Porque	ainda	que	

os	 mate,	 tem	 em	 conta	 que	 eram	 carne	 da	 tua	 carne;	 serei	 uma	 mulher	

desditada.”	Deixo	as	últimas	palavras	para	esta	mulher	mal-dita:		

	

“Mas	 somos	 o	 que	 somos,	 não	 direi	 uma	 calamidade,	 simplesmente	

mulheres.”	

	

	

SÃO	PAULO,	Março	de	2015	

																																								 											
15	Ela	não	poderia	levá-los	consigo	se	fosse	embora,	não	só	poque	o	pai,	rei	e	

senhor,	 os	 ama,	 mas	 porque	 precisa	 deles	 como	 herdeiros	 do	 trono	 (lembro	 de	
Michael	 Corleone,	 expulsando	 Kate	 da	 casa	 familiar:	 “Você	 vai,	 os	meninos	 ficam,	
você	pensou	seriamente	que	eu	abriria	mão	dos	meus	filhos?”	in	The	Godfather	2)	


