
O	GÊNERO	EM	QUESTÃO	

 

Estava aqui lembrando de "Como era gostoso meu francês", filme de 

Nelson Pereira dos Santos, de inspiração oswaldiana. Oswald Andrade queria 

uma resistência cultural antropofágica em relação ao estrangeiro amado. Era 

uma política. Primeiro os comemos, depois, os digerimos, finalmente, os 

cagamos. Funcionou durante um tempo, a palavra "futebol" ou "abajur" são 

bem nossas. Mas a tietagem, que também é bem  nossa, levou a melhor. Basta 

ver as traduções do francês para o português feitas pelos psicanalistas 

tupiniquins, para perceber como são eles que nos comeram. E o pior é que 

fomos nós que pedimos para ser comidos: "por favor, comam-nos!" Com os 

gringos é ainda pior, mudamos nossas vidas para sermos como eles: nos 

tornamos, como eles, "politicamente corretos" e agora usamos, também como 

eles, o substantivo "gênero" para significar "sexo". Não vou mais dizer que isso 

não existe em português porque, infelizmente, esta acepção veio para ficar. 

Começo, contudo, lembrando que "gênero", como sinônimo de sexo, é um 

anglicismo. 

Isto posto, vou tentar sentar as bases para uma crítica ao conceito de 

gênero fundamentado no livro germinal de Judith Butler, Gender Trouble 

(entre nós: Problemas de gênero). Sua fundamentação está baseada numa 

crítica tão cuidadosa quanto contundente dirigida à psicanálise, muito 

especialmente às teorias de Freud e de Lacan sobre o sexo. Ou melhor, ao que 

ela reputa serem as teorias de Freud e de Lacan sobre a sexualidade. 

Espero poder mostrar (não tenho como demonstrar isso, já que exigiria 

demasiados desenvolvimentos paralelos, mas espero ao menos deixá-los com a 

pulga atrás da orelha. Talvez irão aos textos com outros olhos; com outro 

espírito de leitura; um que não acredite, antes de ler, que já sabem o que vão 

encontrar ali); espero poder mostrar, então, que embora a sua crítica ao 

binarismo freudiano seja pertinente até um certo ponto (o certo ponto é que ela 

adota a leitura de Freud canonizada pela escola americana da Psicologia do eu: 



usa indiscriminadamente os conceitos de eu, sujeito, e self, por exemplo), 

quando de Lacan se trata, erra o alvo feio, simplesmente porque Butler o leu 

acreditando que o psicanalista francês dizia o mesmo que Freud com conceitos 

mais modernos. Como isto não é assim, o resultado é uma desleitura ⎯no 

sentido de Harold Bloom⎯ cuja felicidade não pode ser exagerada, visto que, 

mesmo discordando dela no atacado, muitos, senão a maioria, dos lacanianos 

concorda com ela no varejo, na medida em que comungam com os mesmos 

pressupostos em que ela se apoia. Pode-se verificar isso num livro denominado 

Subversão lacaniana das teorias de gênero, que fracassa em fazer jus à 

promessa do seu título, porque seus críticos também rejeitam o que me parece 

ser o mais inovador da teoria de Lacan sobre o sexo. 

Não pretendo aqui argumentar contra as teorias de gênero, mas contra a 

leitura lacaniana de um dos seminários mais criativos a esse respeito, cujo 

título, bem traduzido, para variar, é Mais, ainda (e por que está bem traduzido? 

porque o tradutor, MD Magno, para nomeá-lo, além de analista e brasileiro é 

um poeta e ama seu português mais que o francês do outro). O livro de Butler é 

meu pretexto para contestar a leitura canônica deste seminário chave.  

 

Antes de mais nada, algumas considerações de ordem geral: a noção de 

gênero é completamente estranha à psicanálise. Em se tratando do desejo, por 

exemplo, nada permite sugerir que Lacan o pense em termos de gênero1, visto 

que o objeto parcial que move o desejo carece de gênero. O pressuposto de que 

a teoria psicanalítica sobre o assunto está limitada pelo complexo de édipo é 

fartamente desmentido pelo seminário de 1968, O avesso da psicanálise, no 

qual o tal complexo é tratado como "um sonho de Freud que carece ser 

interpretado". Lacan fez uma crítica feroz ao complexo de édipo bem antes que 

Deleuze e Guattari saíssem com seu  Anti-édipo. Portanto, nem sequer irei 

tocar em argumentos como o de Eric Fassin de que "a norma edipiana é um 

instrumento disciplinar e mutilante de interpretação." 

                                            
1 Entendendo por gênero: masculino X feminino. 



Há contudo algo digno de nota, escrito por um dos organizadores do 

mencionado livro "Subversão lacaniana", Fabian Fajnwaks: "Se no debate entre 

essencialismo e construtivismo social, a psicanálise se encontrava inicialmente 

e de maneira bizarra no escaninho essencialista (a 'diferença sexual' seria 

apenas 'anatómica e portanto natural') para as teorias do gênero, frente à 

extensão atual das neurociências, ela se encontraria situada por estas últimas do 

lado do construtivismo (a diferença não passa de um construto socio 

histórico)." Samba do (perdão pelo termo) crioulo  doido. 

Lacan não teoriza a sexualidade nem em termos de gênero nem, como 

dizem os lacanianos, em termos de gozo, mas em termos de lógica discursiva, o 

que é inteiramente diverso. Voltaremos sobre isto. Aliás, o seminário que 

comentarei não tem como tema central nem as mulheres, nem o amor, nem o 

gozo feminino; trata desses assuntos, sim, mas com vistas a elaborar uma teoria 

não aristotélica, não substancialista da psicanálise. Mais precisamente, trata-se 

de desontologizar a psicanálise e a ferramenta para fazer isso é o conceito de 

significante, que já não é mais o da linguistica. A primeira novidade desta 

reconceitualização é a elaboração de um conceito novo de gozo, que não está 

em continuidade nem pode ser assimilado a nada que veio antes, porque foram 

subvertidas as noções de corpo e de real. Tudo isso dá numa teoria 

absolutamente original sobre o "ser sexuado", que em nada continua a 

freudiana. Não há aqui o menor retorno a Freud, mas uma ruptura completa 

com os paradigmas freudianos. 

 

Antes de ir ao mérito do que queria trazer, preciso enfatizar o seguinte: 

em quase todos os debates sobre o assunto que tenho acompanhado, se 

confunde sistematicamente diferença com desigualdade. Luta-se sem glória em 

prol de uma igualdade senão de uma indiferenciação sob o pretexto de que as 

diferenças tem sido usadas historicamente como meios de desigualdade social e 

de opressão dos mais fortes e dos mais ricos sobre os mais fracos. Portanto, em 

tudo que se segue, em nenhum momento identifico diferença com 

desigualdade. 



Digamos também, e aqui começo a entrar no mérito, que em Butler o 

gênero está para a cultura assim como o sexo está para a natureza. Cabe 

enfatizar que o Lacan de Mais, ainda não pode ser situado em nenhum dos dois 

lados desta equação. 

Por outro lado, fazendo menção em 1973 ao livro de 1949, de Simone 

de Beauvoir, O segundo sexo ⎯agora ressuscitado e elevado a papel de carro-

chefe de certo feminismo contemporâneo⎯, Lacan observa que assim como 

Elizabeth Badinter demonstra que a mãe não existe por natureza, ele demonstra 

que a mulher tampouco existe por natureza e que sua fórmula a mulher não 

existe não quer dizer outra coisa, já que a psicanálise demonstra que não há 

segundo sexo porque há apenas um. O sexo se define pelas relações do 

parlêtre2 com a linguagem e ninguém disse jamais que fosse masculino. A 

mulher não existe não é portanto uma declaração misógina, apenas uma teoria 

que pensa o feminino como aquilo que resiste à universalização. Voltaremos 

sobre isto também. Por enquanto basta dizer que o que não existe é o conceito 

de mulher. 

 

O psicanalista fala muito da comédia dos sexos, quando discute os 

encontros entre homens e mulheres, em sentido comum. Mas aqui haveria que 

guardar a ideia de papeis teatrais pelos quais determinados atores atuam a parte 

do homem e outros a parte da mulher, papeis que cabe concordar com Butler 

são culturalmente determinados e historicamente constituídos. Quando fala de 

sexualidade, contudo, Lacan a diferencia tanto do sentido fisiológico como do 

psicológico da palavra e quando se refere às relações entre os sexos é de 

identificações simbólicas que se trata e das condutas imaginárias que estas 

identificações  comandam. 

Este sim é um sério problema: as identidades sexuais, ou seja, o que 

alguém quer dizer quando diz (é questão de linguagem) "sou homem" ou "sou 
                                            
2 parlêtre: palavra valise que condensa parle/r "fala/e/r" e être, ser. Superação 

conceitual de "ser falante" concebido como pleonasmo. Não há outro "ser" que não 
falante. Para a psicanálise o ser é produto da palavra (parole). O animal não é um ser, 
neste sentido. 



mulher". Para a filósofa é ponto pacífico que o "sexo é uma significação atuada 

performativamente" e responde a uma cultura e época determinadas. 

Foucaultianamente, pensa que não há nada real no sexo e que se trata de 

construções de determinadas práticas discursivas, variáveis com a história, que 

constroem masculinidade e feminilidade como significados e impõem a 

heterossexualidade como norma para os desejos e como prática. E, se tais 

práticas foram construídas, podem ser desconstruídas. Criticando, portanto, o 

que ela mesma denomina os binarismos freudiano e lacaniano, reduz o sexo a 

uma significação binária: entre uma substância (essência: o que é) e uma 

significação. Ou seja, ela também dá por suposto que os sexos são 

complementários (binários) e cada um se define reciprocamente em relação ao 

outro; ora como união, ora como antagonismo. Para o psicanalista a 

complementariedade existe, mas é sempre imaginária (espelho-agressividade, 

etc.). 

Butler discute a identidade sexual nos mesmos termos que a identidade 

racial ou de classe social. A empreitada feminista seria filiar todas as mulheres 

numa causa comum, segundo Butler, de modo equivalente a filiar todos os 

homens numa causa comum: tipo gregos contra troianos, ou palmeirenses 

contra sãopaulinos. Já, para o psicanalista, a identidade sexual é um problema 

do parlêtre com o significante, não com seu corpo e sua imagem.  

Para a psicanálise o sexo não é natural nem dado, mas tampouco uma 

construção cultural de sentido. Existiria ao contrário um antagonismo entre 

sexo (o único) e sentido. Contra Freud, Lacan diz: "não que o sentido reflete o 

sexual, mas que te compensa por isso." A relação entre sexo e discurso aparece 

nas falhas da significação, onde o discurso emperra ou tropeça, não onde é bem 

sucedido em significar o que quer que seja. O mal-entendido é a regra entre os 

parlêtres. A tese lacaniana é que a identidade sexual masculina se firma 

falsamente em um sentido, enquanto que a identidade feminina não. E quem 

diz identidade diz "ser". A mulher não termina de estar construída, permanece 

sempre um pouco fluída no seu ser. Mas, que fique claro: o ser e a identidade 

dependem do significante, cuja definição mesma o amarra à diferença pura; 



portanto nada disso se deduz de que os termos com que se nomeia a identidade 

sejam historicamente datados. A estrutura não tem história, e a diferença diz 

respeito à estrutura, não ao sentido. Ou seja, tampouco é psicológica. 

Butler raciocina como Kant, quando afirma ser "um erro atribuir 

realidade objetiva a uma ideia que é válida apenas como regra": uma regra da 

linguagem não é a coisa-em-si (o sexo, neste caso). O decisivo a meu ver é 

sustentar que o sexo não está em nenhum caso além da linguagem como 

referente, mesmo que não se reduza ao significado do que eu entendo por 

"sexo". Digamos que sexo é o nome que Lacan da a um curto circuito da 

linguagem consigo mesma, não com uma substância fora dela. Esta contradição 

interna, imanente, da linguagem que a torna inconsistente é o que Lacan 

denomina "sexo". Não se trata de um sentido ainda errado ou incompleto, 

historicamente construído, como Butler afirma, mas de uma incompletude 

inerente da linguagem. O sexo é impredicável para Lacan, como era o ser para 

Kant. 

O sujeito está exilado da compreensão completa devido ao sexo. Lacan 

é muito, mais muito crítico ao freud de "todo sentido é sexual"; ele insiste ao 

contrário em dizer que o sexo não faz o menor sentido. Não existe 

comunicação sexual, ele dirá: "relação". 

As diferenças raciais, étnicas, de classe ou de gênero estão marcadas na 

linguagem, o sexo não. O que se pode marcar, e isto é decisivo, é a 

impossibilidade desta marcação. Se toda diferença é simbólica por definição e 

o sexo escapa, então, não é adequado falar em "diferença sexual", mas nos 

impasses dos parletres em relação ao sexo. Estes impasses apresentam duas 

modalidades: os discursos que se sustentam num universal e os que não o 

fazem. Quem fracassa na tentativa de sustentar-se num universal é chamado de 

homem por Lacan; quem fracassa em provocar uma incompletude no universal 

é apelidado de mulher. E não existe nenhuma complementariedade entre 

ambos. 

Outra confusão, patente em Butler, é a lei da estrutura, da linguagem 

com a lei jurídica. E neste ponto a incompatibilidade entre a noção de sexo da 



filósofa americana e a do psicanalista francês é total. Joan Copjec faz uma 

muito feliz observação a este respeito: a objeção que pode ser feita a Butler, 

diz, parece com a que Freud dirigia a Jung, a propósito de uma libido evacuada 

de todo conteúdo sexual em prol de um processo cultural genérico baseado em 

arquêtipos simbólicos, transmitidos historicamente. Se querem que me sirva de 

conceitos freudianos, digamos que as pulsões podem estar na cultura mas não 

são culturais, são o Outro da cultura. Nesse sentido, a diferença sexual não 

pode desconstruir-se porque não é cultural. É referida ao significante,  nunca ao 

significado e toda desconstrução é uma operação de sentido. A este respeito, 

Copjec diz que "falar da desconstrução do sexo faz tanto sentido quanto falar 

da forclusão de uma porta". 

 

O sujeito da psicanálise, efeito dos significantes produzidos durante a 

associação livre, está isento das coerções sociais ou das regras que afetam ao 

eu do parlêtre onde estes efeitos acontecem. Como diz Eidelsztein, o sujeito do 

inconsciente não é responsável por nada que diz (ou faz –a título de ato falho, 

claro). Mas não se trata aqui de liberdade mas da sua determinação, já que o 

sujeito em questão é o produto das associações que o geraram. Em relação ao 

discurso que o produz, este sujeito pode estar em uma de duas posições, e duas 

posições apenas: logicamente todo ou logicamente não-todo.  O problema, para 

a compreensão desta hipótese extraordinária, é que Lacan insiste em chamar à 

posição discursiva não-toda de "mulher" e àquela que se produz como tentativa 

de clausura discursivo de "homem". Chamando assim as posições discursivas, 

não pretendia jogar a nova lógica na vala do senso comum mas subverter os 

significados das palavras homem e mulher. Está claro que não conseguiu.  

 

Gender Trouble é, na minha opinião e apesar do que Butler diz, 

intimamente voluntarista, porque ela não sabe ou não crê que toda prática 

discursiva tem um limite impossível ⎯que Lacan denomina real⎯ e que se 

alcança na psicanálise apenas pela análise lógica do discurso do analisante.  



O sexo é simbólico, sim, mas não da ordem da fala e dos significados. 

Ao contrário, o que pode ser dito é sempre efeito desta impossibilidade 

imanente ao discurso de dizer o sexo. 

 

O problema é que o psicanalista arremete contra os filósofos, dizendo-

lhes que o sujeito neutro da filosofia é realmente sexuado. E por que digo que o 

sujeito filosófico é neutro? Por ser universal e suporte de acidentes positivos. 

Para a filosofia, e Butler não diz outra coisa, o sexo é uma positividade entre 

outras; mais um predicado. Para a psicanálise, o sujeito não é substancial, 

portanto a diferença sexual não o descreve positivamente (macho X fêmea, 

ativo X passivo, xx ou xy ou opressor X oprimida, são todos predicados). 

Podemos seguí-lo ou não quando afirma que masculino e feminino, 

adjetivos, não são predicados nem substâncias mas posições lógicas no 

discurso: onde masculino significa produzir-se dentro de um universal e 

feminino, não. Tudo isto é bem complexo e não posso sequer começar a 

desenvolver a demonstração aqui, mas queria citar  um par de coisas que Lacan 

disse no seminário Mais, ainda e que sugiro a vocês como guia de leitura: "O 

ser é um efeito do dizer; é um fato de dito. O discurso faz ser; faz um mundo. 

Não diz o que há [...] Não há nenhuma realidade pre-discursiva. Cada realidade 

se funda e se define por um discurso. [...] O discurso não representa o real. Não 

toma o lugar, nem faz referência a uma coisa ou ideia exteriores a ele." 

 

É verdade que existe uma insistência naquilo de que "falar é gozar", mas 

o  gozo em questão, está ligado à vida ou ao logos? Só o parletre goza, o 

animal não. O modelo pulsional freudiano, do apoio da pulsão na necessidade 

corporal, foi abandonado por completo. Já disse, em outra ocasião, que 

deveriamos passar de "Algumas consequências psíquicas da diferença 

anatômica dos sexos" a "Algumas consequências físicas das diferenças de 

discurso" ou "Diga-me como falas (com que lógica), e te direi que sexo tens". 

 



Uma última citação de Mais, ainda para vosso governo: "Nosso ser 

sexuado não é um fenômeno biológico, não passa pelo corpo; resulta de uma 

exigência lógica da palavra (fala)". É a falha no discurso, essa que determina 

seu limite e sua impossibilidade, que é universal. Mas digo mal, porque não há 

uma falha mas duas; ou, melhor, dois modos lógicos diferentes de a linguagem 

falhar seu referente (Lacan chega a dizer, mesmo seminário, que "a falha 

mesma [ratage] ⎯o modo de a linguagem errar o referente– é o objeto da 

linguagem"), quando se trata de produzir significações. Esses modos que 

Lacan, por bem ou por mal (pelo resultado diria que foi mal), denomina os 

modos masculino e feminino de as palavras falharem o referente. Ou seja, o 

sujeito da psicanálise, diferente do da filosofia não pode ser neutro porque se 

produz de um modo ou de outro: numa lógica que sustenta os universais ou 

numa lógica, inventada por lacan, em que os universais não se constituem 

jamais. 

 

São João da Cruz era para Lacan uma mulher, pelos livros que escrevia; 

mestre Eckhardt, também. Já Margareth Thatcher... mas não digo pelo seu 

aspecto, ou pela sua vida erótica, da qual desconheço tudo, mas pela sua crença 

firme no império, que decidia até seus mínimos gestos políticos. O mesmo 

talvez possa ser dito de Marie Bonaparte, mas aqui pelo que sabemos da sua 

análise com Freud. 

Estar na classe masculina ou feminina depende de como, ao falar, cada 

um se coloca como argumento de uma função denominada phi. Disse 

argumento e função, não sujeito e predicado. O princípio de classificação não é 

descritivo: caraterísticas comuns a uma substância masculina ou feminina. 

Lacan tenta separar-se de Aristóteles, o que é dificílimo. Quase ninguém 

consegue. Leem estas fórmulas e no instante seguinte, ao começar a pensar 

nelas, caem outra vez na lógica aristotélica. 

A função phi se refere ao significante dito fálico. E é dito "fálico" 

porque o falo, assim como a palavra gênero-sexo, veio para ficar. Devido às 

histórias de casos do "Homem dos lobos" e do "Pequeno Hans", teorizadas por 



Freud como complexo de castração, e independente do que lacan tenha dito a 

respeito, o falo é ineliminável do senso comum como referido ao desacreditado 

pênis. Contudo, apesar de que fálico-castrado parece uma lógica binária; na 

realidade não é assim, porque a função fálica deve ser lida ao mesmo tempo 

dos dois lados das fórmulas ditas da sexuação (e são ditas "da sexuação" 

porque Lacan as chamou assim, para desgraça da posteridade), não apenas de 

um, e assim fazendo eles se arruinam mutuamente impossibilitando qualquer 

binariedade. Como me disse uma paciente haveria que pensar os dois sexos 

como os dois lados de uma banda de moebius, não como duas espécies do 

mesmo gênero. Enfim, a proposição heteronormativa que Butler contesta: 

homem ama mulher / mulher ama homem, não é uma proposição well formed 

no sistema de lacan. 

 

Uma última palavra, porque Lacan tampouco é Foucault: gênero implica 

uma análise histórica; a diferença lógica mal ou bem denominada sexual, não. 

A construção socio histórica da subjetividade é um campo diferente do 

analítico, que se ocupa da constituição lógica do sujeito no discurso. 

A psicanalise rejeita a oposição biologia-história, natureza-cultura, 

essencialismo-historicismo. Em suma, o corpo não é nem natural nem 

tampouco uma construção cultural: a construção histórica da sexualidade não é 

negada pela psicanálise, mas isso não diz nada sobre a lógica discursiva que se 

desenvolve nas análises. 

 

 

 


