
 

 

“CORPO, SEXUALIDADE E INTIMIDADE NO AMOR NA  

SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA” 

 

Noemí Lustgarten de Canteros 

 

Eixo: O corpo na teoría 
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Resumo:  

Propõe-se pensar sobre as relações entre satisfação pulsional e o amor na contemporaneidade             

e na clínica psicanalítica atual. 

A temática é abordada: 

1) Na construção subjetiva à partir de destacar o valor na idéia de experiência, começando               

pela experiência de satisfação em Freud. 

2) Dentro da contemporaneidade, pensar os efeitos do discurso contemporâneo em relação à             

sexualidade e o amor. Discurso que incita à angústia do desamparo como ameaça             

contemporânea. Um “deixar cair” perante a indiferença do Outro.  

3) Pensar a clínica em transferência, revalorizando os conceitos de experiência e encontro             

analítico, destacando abordagens e conceitos como holding , handling , e supervivência do           
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objeto. Pensar, à partir da clínica em transferência, aquelas abordagens que permitem            

incidirem frente aos efeitos de cisão na vida amorosa contemporânea.  

Desenvolvimento 

Freud propõe a paradigmática experiência de satisfação. Nesta experiência de          

satisfação pulsional com o seio materno tem início esse primeiro amor oral canibalístico. As              

vicissitudes dessa experiência vão deixar marcas, satisfações gozosas prazenteiras dolorosas.          

Primeiros sentidos, vividos, sentidos no corpo. Antecessores de sentidos a virem ser            

pronunciados, adjetivados, mas que nunca poderão ser recobertos totalmente pelas palavras.           

Satisfações particulares que marcarão os caminhos da pulsão e das suas descargas. Sabemos             

que nestas primeiras marcas, neste nível semiótico (Kristeva) pré-edípico serão acrescentadas           

outras, simbólicas, ligadas ao atravessamento edípico, as suas escolhas de objeto, às            

identificações a que este deu lugar. 

Kristeva retoma a relação com o seio como o protótipo da relação amorosa, onde o amor                

inclui o gozo.  

Parece-me interessante retomar esta perspectiva da relação entre a sexualidade, a satisfação            

pulsional e o amor e pensá-la a partir da noção de experiência. Falamos desde a psicanálise                

de experiência de satisfação, experiência de dor, experiência de ilusão com Winnicott. A             

ideia de experiência não se deixa definir com precisões rigorosas, conserva um enraizamento             

corporal multissensorial.  

Aponta para a sensibilidade com que foi vivida essa experiência. Sensibilidade que recupera a              

qualidade amorosa do encontro e a intimidade entre os corpos. Em relação à sexualidade              

Foucault destaca como foi “posta em discurso”. Desde o fim do século XIX, cada vez se fala                 
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mais sobre ela. Esta posta em discurso da sexualidade fica entrelaçada em novas relações de               

poder.  

Não é a mesma coisa a época vitoriana que corresponde ao paradigma da soberania. Época na                

qual Freud descobre a psicanálise, onde o jogo de relações de poder validava a sexualidade,               

especialmente da mulher, só dentro do marco do amor consagrado no casamento e a serviço               

da reprodução, que a época atual.  

Destaquemos que esta posta em discurso da sexualidade entrelaçada nas relações de poder e              

apoiada na ciência como quase única referência do critério de veridicção, permitiu tipificar a              

sexualidade em normal e anormal, onde não era possível viver a satisfação sexual para              

aqueles que não encaixavam nos critérios validados de normalidade.  

Também permitiu a criação da psicanálise e o seu método. Dar a palavra às histéricas e                

reconhecer os efeitos da repressão da sua sexualidade. Volto a ligar a sexualidade ao prazer,               

aos prazeres com a afirmação de que a sexualidade humana era perverso-polimorfa. Libero-a             

da sua função exclusiva em relação à procriação. 

Escutemos o que Roland Barthes diz no seu livro “Fragmentos de um discurso amoroso”, “O               

ser amado é reconhecido pelo sujeito amoroso como "átopos" (qualificação dada a Sócrates             

pelos seus interlocutores), isto é, como inclassificável, de uma originalidade incessantemente           

imprevisível. 

Atópico, o outro faz a linguagem sucumbir, não se pode falar dela, sobre ela; todo atributo é                 

falso, doloroso, torpe, mortificante. O outro é inqualificável (esse seria o verdadeiro sentido             

de átopos). 

Organiza 
Federación Psicoanalítica de América Latina 

Septiembre 13 al 17 de 2016 
Cartagena, Colombia 

 
 



E continua Barthes em “O obsceno do amor”, pág. 194: “A carga moral decidida pela               

sociedade para todas as transgressões atinge hoje ainda mais a paixão que o sexo. Todo               

mundo compreenderá que X... tem "enormes problemas" com a sua sexualidade; mas            

ninguém se interessará pelo que Y... possa ter com a sua sentimentalidade: o amor é obsceno                

quando coloca o sentimental no lugar do sexual.”  

Pergunto-me: isto continua vigente hoje? O desengano amoroso costuma ser motivo de            

consulta. A subjetividade atual esta mais exposta a sofrê-lo, efeito de uma maior             

possibilidade e liberdade de escolha e de uma maior frequência e legitimação das separações.  

O amor, a sua dimensão sentimental, expõe também à dor do desamor. A cisão é uma defesa                 

primária (Winnicott) perante à dor do insuportável, do traumático. A cisão como defesa, é              

hoje mais recorrente? Vamos manter a pergunta. O que acontece hoje entre a afetividade, o               

amor e a sexualidade a partir destas mudanças? 

Voltemos à experiência de satisfação, acompanhados por Winnicott.  

Winicott é um autor que nos traz os modos singulares em que se experimentou a experiência                

de satisfação, esse primeiro amor. O seu enfoque se centraliza no lugar do Outro, na               

constituição subjetiva, na dependência e nos seus modos de apresentação. Fala-nos da            

satisfação com ou sem ilusão, satisfação com ou sem acoplamento rítmico. Satisfações que             

acontecem em um clima intrusivo traumático. Os ritmos presenciam a ausência da mãe, os              

seus modos de acontecer, mais ou menos sensíveis, ternos, sedutores, rotineiros, deixam a sua              

marca nos destinos pulsionais pré-repressivos, na fixação para determinados modos e vias de             

descarga pulsional as suas intensidades, incidido na gramática pulsional, na condição erótica            
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e nos modos de descarga. São modos de satisfação que nos constituem, somos esses modos               

de satisfação. 

Estas experiências primárias pré-subjetivas facilitam ou perturbam integrar a satisfação          

pulsional e a entrega amorosa. Facilitam o gozo da intimidade, da intimidade entre os corpos,               

ou levam-na a evitá-la e a sofrer as suas consequências. 

É interessante considerar com os aportes de Winnicott as vicissitudes pré-repressivas das            

pulsões, o nível semiótico segundo Kristeva e a sua incidência na sexualidade e no amor, e o                 

encontro e desencontro entre os corpos.  

 “O que quero em ti mais que você?” 

Escutemos a Barthes.  

“Encontro na minha vida milhões de corpos. Desses milhões posso desejar centenas, mas             

dessas centenas amo apenas um.  

Não posso classificá-lo posto que é precisamente o Único, a Imagem singular que veio              

milagrosamente a responder à especificidade do meu desejo…” “…intuo que o verdadeiro            

lugar da originalidade não é nem eu nem o outro, senão a nossa própria relação. É a                 

originalidade da relação que é preciso conquistar”…  

Encontramos tanto em Barthes como em Winnicott a ênfase no que acontece no seio da               

relação que acompanha essa satisfação com o objeto parcial, a originalidade da relação!             

Ênfase que acontece na intimidade do encontro, no entrecruzamento singular que Winnicott            

chama “acoplamento mãe-filho.” 

A pulsão e as suas vicissitudes no encontro com o outro. A incidência da dimensão amorosa. 
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Podemos pensar os aportes de Winnicott como um antecedente da constituição da dimensão             

pulsional e sensível, desde os modos de se dar o início da constituição subjetiva, nos tempos                

pré-subjetivos da dependência primária. 

J. A. Miller afirma que é necessário estabelecer a relação entre a pulsão e a demanda de                  

amor. A pulsão, como drank , como impulso se dirige a outro. É uma demanda muda. Na                

clínica, a pulsão não pode ser interpretada.  

Consideramos que Winnicott se ocupa fundamentalmente dessa demanda muda. Os seus           

desenvolvimentos são uma versão da resposta do Outro à demanda de amor que acompanha a               

satisfação pulsional. Resposta que se transmite aos modos de brindar a experiência de             

satisfação, no tino, no tato, no sentido da oportunidade. Nesse sentido, os seus aportes              

enriquecem a perspectiva para pensar a constituição subjetiva, o narcisismo e a dimensão             

pulsional e sensível, podendo pensá-los em uma dimensão intersubjetiva. 

Na clínica abrem-se novas possibilidades de incidir na dimensão pulsional. Ao incluir o             

holding, handling, o valor na forma de tratar no tratamento o analista oferece novas              

experiências vividas na transferência que fazem a diferença na repetição.  

Esta experiência que introduz uma diferença, inaugura uma função de terceiridade, promove            

registrar e interrogar-se em relação à situações de maltrato naturalizado, seja que provenham             

do vínculo primário como da naturalização do maltrato social.  

Pensamos com Winnicot a afirmação “Amor que consiste em dar o que não se tem”. A mãe                 

não tem a ilusão, não é uma possessão, o seu modo de dar a torna possível, permite à criança                   

sentir-se criadora do que encontra, achar-criar o objeto.  

Organiza 
Federación Psicoanalítica de América Latina 

Septiembre 13 al 17 de 2016 
Cartagena, Colombia 

 
 



A criança vive o “ser um só com a mãe”, o ser sendo. A mãe brinca “somos um, somos dois.”                    

Mesmo quando dá de comer, “se dá” aos jogos subjetivantes no modo de dar-se. Um dar-se                

desubjetivante que permite uma apropriação subjetivante por parte da criança. Neste primeiro            

encontro, a mãe pode também incitar acatamento, provocar uma intrusão, diferentes modos            

de não poder responder à demanda de amor. 

Diz Barthes “TE AMO”. A figura não remete à declaração de amor, à confissão, senão ao                

proferimento repetido do grito de amor. 

Fantasio o que é empiricamente impossível: que os nossos dois proferimentos sejam ditos ao              

mesmo tempo. 

Este não é um sintoma, é uma ação. Não é suficiente que o outro me responda com um                  

simples significado, mesmo que seja positivo. 

O que importa é o proferimento físico, corporal, labial, da palavra: abre os teus lábios e que                 

saia (embora seja obsceno). O que quero, desvairadamente, é obter a palavra. 

Mágica, mítica? … 

Na lenda, o Holandês Voador vagueia em busca da palavra; se a obtiver (através do               

juramento de fidelidade) deixará de vagar (o que importa ao mito não é a empiria da                

fidelidade, é o seu proferimento, o seu canto).” 

A magia do proferimento do te amo. Como não escutar uma alusão. A essa experiência viva,                

essa ilusão de identidade primária experiência viva de continuidade, revisitada nesse jogo de             

grito de amor, de canto de fidelidade que alcança a linguagem no seu proferimento. 

O amor se faz, é ato de amor em que o corpo está presente no ato. 

Pré-história da pulsão desde os modos de acontecer a dependência primária 
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Pretendo discriminar que o fato de que o holding e a experiência de ilusão tenham por função                 

velar o registro da dimensão pulsional por parte da criança, não implica a inexistência das               

pulsões e os seus destinos nestes tempos fundacionais do psiquismo. Penso que o sexual, o               

pulsional e os seus destinos são jogados desde o início, e que os transtornos no               

desenvolvimento do ego devem ser pensados do ponto de vista da teoria pulsional, como              

transtornos na recepção e na tramitação desse outro pulsional, aquilo que provém do corpo da               

criança, que não pôde ser recepcionado pela mãe em um adequado interjogo entre velá-lo e               

deixá-lo operar introduzindo descontinuidade, ou seja, iniciando a inscrição da diferença, da            

falta, da desadaptação estruturante e necessária.  

A ideia de sobrevivência do objeto e a sua relação com o erotismo no amor.  

A sobrevivência do objeto faz alusão ao modo em que a mãe pode responder a esse momento                 

fundacional, onde a criança necessita desde seu gesto espontâneo afastar-se, empurrá-la,           

repudiá-la e esquecê-la para depois reencontrá-la, sem mudanças da sua parte que veiculem             

acusação ou ameaça de desamor, de abandono. Esta experiência de sobrevivência é            

necessária para terminar de diferenciar-se e de instituir o ego distinto e diferenciado do não               

ego. A falta desta resposta por parte da mãe interfere apropriar-se do corpo, mover-se com               

liberdade e desenvolvimento pulsional, que logo vai refletir-se no desenvolvimento erótico           

que permite gozar do outro - com o outro exogâmico.  

Um poder de despreocupar-se do outro para gozá-lo ou para gozar com o outro será o aval                 

que deixa essa capacidade do objeto de “deixar-se arrojar” e continuar estando, sem             

mudanças significativas. 
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Esta ideia permite pensar as vicissitudes da neurose obsessiva onde, por um lado, um              

excessivo controle e respeito pelo outro é acompanhado por atos compulsivos ou de ideias              

obsessivas, que alimentam o sadismo do superego. Por outra parte, o excesso de controle              

alimenta a onipotência do pensamento e o temor de causar dano com o desejo. A onipotência                

do pensamento coexiste com uma falha na aquisição da capacidade metafórica, de jogar com              

esses desejos. A capacidade de jogar com esses desejos, como a canção “Devora-me outra              

vez”, acompanhada do arrojo pulsional ao fazer o amor é herdeira da sobrevivência do objeto.               

Esse “objeto não protegido” que sobrevive ao ser arremessado libera ao sujeito, facilita a              

substituição e incita ao arrojo pulsional.  

 

Discurso social, cisão y laço libidinal 

Winnicott refere-se aos erros primários de sustento como um “deixar cair” ao infans , quem              

fica à mercê de angústias inconcebíveis frente ao déficit de identificação sensível materno.  

Desde o discurso social reencontramos estas falhas de manutenção, esta ameaça de que ser              

“deixado cair”, ser descartável, no terreno laboral diante da invalidez que nos torna             

prescindíveis, hoje podemos encontrar o paradigma no drama dos refugiados. Que te deixem             

cair diante da indiferença do Outro. Atender a esta dimensão dos efeitos do discurso social,               

de seu mau-trato social, nos permite revalorizar o valor na maneira de tratar o paciente em                

tratamento (Winnicott). Oferecer uma escuta “sensível” que possa acompanhar à escuta das            

produções inconscientes, é um modo de fazer diferença na transferência como modo de             

desnaturalizar os tratamentos e maus-tratos contemporâneos fornecendo uma experiência         
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inédita. Um modo de relançar a ilusão de que é possível ser visto pelo outro, um modo de                  

incitar a investir ao objeto, primeiro passo para à transferência se instalar. 

Poderíamos pensar que a lógica representada pelo poder que adquire “a empresa”, a lógica do               

mercado neoliberal promove angústia de desamparo (Freud) como fenômeno da época. E que             

a exposição à angústia de desamparo promove a excisão como defesa na subjetividade             

contemporânea. Com Winnicott sabemos que a excisão primária responde a esta exposição.            

Defesa de excisão que leva à dessensibilização que impede a empatia e afasta da investidura               

libidinal objetal. Podemos pensar que estas são condições do ambiente social que podem             

incitar ao desligamento afetivo. A respeito do amor, convidar à valorização fálica do objeto              

no sentido de valorizar o que se deve ter para cotar no mercado. As novas tecnologias podem                 

ser utilizadas para exibir a quantidade de amigos e de conquistas, para mostrar-se e não               

desaparecer. A ansiedade de ser visto e não desaparecer pode ser incrementada reativando             

vivências de desinvestidura repentina. Uma amplificação de recursos para desenvolver a           

concorrência, ser visto no mercado, que sempre existiu, mas que hoje se amplifica.  

Não é a mesma coisa viver na época do amor romântico onde existiram epidemias de               

suicídios, ou na época onde se exalta a independência, o consumo, e onde existem as               

realidades virtuais. Depende da posição subjetiva que uma maior independência libere a            

endogamia familiar e permita apaixonar-se, ou se transforme em uma incitação à solidão e ao               

isolamento dos “selfies ”. Sob a fachada da independência, devemos prestar atenção na clínica             

a estas questões, ao sentimental de acordo com Barthes.  

O facebook pode dar conta da busca do raiting “amoroso”, pode oferecer múltiplos recursos              

para estabelecer novos laços libidinais, promover encontros e reencontros, relançando o           
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amor, a amizade e oferecendo novos espaços transicionais. Vale à pena estar atentos às              

vantagens e riscos do “estar comunicados” através do Whatsapp.  

Como analistas podemos ampliar a escuta e o registro da incidência do discurso da época na                

subjetividade contemporânea. Na era da comunicação e da cultura digital encontrar maneiras            

de que dimensão do encontro seja mantida. Encontro com o corpo do outro e a sua dimensão                 

erótica e sensível, encontro vivo com o outro. Estar comunicados pode ser novas modalidades              

de adição que obstruem o intervalo, que se oferecem para satisfazê-lo e consumir a              

comunicação que afasta do encontro com o outro, do poder estar sozinho, de poder estar na                

intimidade. 

Em relação a estas temáticas Winnicott nos deixou um legado muito valioso.  
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