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Título enigmático, à primeira vista. Forneçamos a chave: trata-
se do homem e da mulher — de suas relações mais concretas, 
amorosas e sexuais, na vida do dia-a-dia, sim, bem como em 
seus sonhos e fantasias. Isso nada tem a ver, é claro, com o 
que a biologia estuda sob o nome de sexualidade. Mas será 
preciso, por isso, deixar esse campo entregue à poesia, ao 
romance, às ideologias? Tenta-se aqui fornecer dele uma 
lógica. É ardiloso. 
 
Na ordem sexual, não basta ser, também é preciso parecer. 
Isso é verdadeiro entre os animais. A etologia detalhou o 
pavonear que precede e condiciona o acasalamento: em regra 
geral, é o macho que dá sinal à parceira de sua disposição 
favorável, através da exibição de formas, cores e posturas. 
Esses significantes imaginários constituem o que chamamos 
de semblantes. Também foi possível destacá-los na espécie 
humana e neles encontrar material para a sátira. Para 
encontrar nisso material para a ciência, convém distingui-los 
bem do real que eles escondem e manifestam ao mesmo 
tempo: o do gozo. 
 
Esse não é o mesmo para um e outro sexo. Difícil de localizar 
do lado mulher e, a bem da verdade, difuso e impossível de 
situar, o real que está em jogo é, do lado homem, coordenado 
com um semblante maior, o falo. Daí resulta: que, ao contrário 
do senso comum, o homem é escravo do semblante que ele 
sustenta, ao passo que, mais livre nesse aspecto, a mulher 
também está mais próxima do real; que encontrar 
sexualmente a mulher é sempre, para o homem, submeter o 
semblante à prova do real, e equivale à “hora da verdade”; que, 
se o falo está apto a significar o homem como tal, “todo 
homem”, o gozo feminino, por ser “não-todo” captado nesse 
semblante, faz objeção ao universal. 
 
Por conseguinte, uma lógica é efetivamente possível, se 
tivermos a coragem de escrever assim a função fálica, Φ (x), e 
de formalizar as duas modalidades distintas de o sujeito se 
sexualizar, inscrevendo-se nelas como argumento. Essa 
elaboração requer: ir além dos mitos inventados por Freud — o 
Édipo e o Pai da horda (Totem e tabu); mobilizar Aristóteles, 
Peirce e a teoria da quantificação; elucidar a verdadeira 
natureza do escrito, passando pelo chinês e pelo japonês. 
Ao término do percurso, saberemos dar o valor exato ao 
aforismo lacaniano: “Não há relação sexual.” 
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