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O FEMININO NA MODERNIDADE  
Baudelaire à luz de uma leitura psicanalítica 
Maricia Aguiar Ciscato* 

 

O texto que se segue é resultado de uma breve reflexão acerca do que pode representar o 

feminino na modernidade a partir do pensamento de Baudelaire em O pintor da vida 

moderna. Ao articularmos Baudelaire a proposições feitas pela psicanálise sobre o 

feminino, pretendemos demonstrar que o olhar de Baudelaire sobre as mulheres tem 

uma agudeza própria que nos remete às questões que ele levanta sobre os traços da 

modernidade.  

 

Pensar o Belo na modernidade 

A divisão que Baudelaire propõe com relação ao Belo em O pintor da vida moderna1 

tem uma importância que não podemos minimizar. A modernidade de Baudelaire traz 

incrustada em sua carne uma divisão. Por um lado, há algo no Belo que é imutável e 

impossível de ser acessado pela natureza humana. Por outro, há um elemento relativo 

que o encobre, que o contorna e que apenas assim o torna possível de ser experienciado. 

Entre o eterno e o circunstancial podemos ter acesso à experiência do Belo.   

Sem esse segundo elemento, que representa algo como a 
cobertura divertida, saltitante, aperitiva, do divino bolo, o 
primeiro elemento seria indigesto, impossível de ser apreciado, 
não adaptado e não apropriado à natureza humana.2 
 

Apesar de Baudelaire deixar claro que essa constituição do Belo vale para todas 

as épocas, é apenas na modernidade que ela é assim formulada e dividida: algo 

inacessível recoberto por um elemento circunstancial e transitório; uma segunda beleza 

que permite com que a primeira possa ser apreciada pelo olhar humano. Assim, o 

variável não pode ser separado do invariável e, portanto, o contingente não pode ser 

considerado dispensável, mas é, ao contrário, parte necessária para a experiência do 

Belo. 

O que Baudelaire traz a partir dessa divisão é que ela é conseqüência de uma 

divisão que é própria ao ser humano. Ele, portanto, não faz apenas do Belo uma 

dualidade, mas insiste em afirmar que o próprio ser humano é feito dessa dualidade 

entre um inacessível e permanente, e um acessível e transitório. Tomamos esse 

                                                 
* Correspondente da Escola Brasileira de Psicanálise – Seção Rio.  
1 Baudelaire, C. Sobre a modernidade: o pintor da vida moderna. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.  
2 Idem, p. 10 
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argumento baudelairiano e o referimos diretamente à posição feminina pensada a partir 

da psicanálise lacaniana. Veremos de que modo um pouco mais adiante.  

 

A moda e o moderno 

A moda entra como ótimo exemplo da relação entre a dualidade do Belo e a presença do 

fugaz na modernidade, pois carrega em evidência a beleza que é transitoriedade. Cito 

Baudelaire:  

Não temos o direito de desprezar ou de prescindir desse 
elemento transitório, fugidio, cujas metamorfoses são tão 
freqüentes. Suprimindo-os, caímos forçosamente no vazio de 
uma beleza abstrata e indefinível, como a da única mulher 
antes do primeiro pecado.3   

 
A moda seria, portanto, privilegiadamente o espaço de 

aparição do Belo moderno por ser ela reveladora de um 

dinamismo próprio da vida moderna. O fenômeno da moda 

passa a ser o último refúgio do Belo e negação do Belo 

absoluto, justamente por ser mudança constante, por ser 

histórica e datada.  

 

A mulher, a moda e a maquiagem em Baudelaire 

Há um trecho em O pintor da vida moderna que é uma ótima referência para o que 

queremos apontar. Baudelaire diz:  

[...] esse ser terrível e incomunicável como Deus (com a 
diferença que o infinito não se comunica porque cegaria ou 
esmagaria o finito, enquanto o ser de que falamos só é 
incompreensível por nada ter para comunicar, talvez).4  

 
A partir dessa frase, fazemos um apelo à teoria psicanalítica para evidenciarmos 

a agudeza do pensamento de nosso crítico e poeta sobre o feminino e seu lugar especial 

em seu pensamento sobre a modernidade. Isso porque o desenvolvimento da teoria 

psicanalítica que Lacan realiza a partir do pensamento de Freud traz a mulher em um 

lugar que nos é bastante caro aqui, pois carrega em si uma divisão entre um elemento 

acessível e um elemento impossível de ser experienciado sem a presença do primeiro. 

Assim, poderemos pensar o lugar do feminino como o lugar que nos traz o elemento 
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4 Idem, p. 57. 
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acessível do Belo ao mesmo tempo em que nos remete para um impossível de ser 

acessado pela natureza humana, ou seja, que nos aponta para um incompreensível.  

A relação que Baudelaire faz da mulher com Deus traz o feminino exatamente 

nesse lugar que aponta para o impossível de ser alcançado, com a diferença, como 

vimos, de que nela o impossível de ser acessado o é apenas por que é nada, é vazio.  

No Seminário 205, Lacan desenvolve as diferenças entre as posições feminina e 

masculina. Com relação à primeira, a feminina, ele nos coloca diante de uma divisão 

fundamental. Por um lado, a mulher faz referência a tudo o que é da ordem do 

significante, da palavra, da fala, do que pode ser dito e acessado pela natureza humana 

uma vez marcada pela linguagem. Por outro, ela faz referência a algo que não pode ser 

acessado através da linguagem, a algo que escapa das possibilidades de ser significado. 

Assim, a divisão feminina é marcada por um traço possível de ser acessado e por algo 

bastante enigmático, e talvez até mesmo mítico, que remete a um campo que não é 

possível de ser dito, pelo menos não todo.  

Freud fez em sua época um apelo, que Lacan retoma, para que as mulheres 

psicanalistas se pusessem a escrever sobre o enigma do feminino. Diante do apelo 

nenhuma palavra pôde ser produzida que não se limitasse a uma referência efêmera e 

inconsistente sobre o feminino.  

Segundo Baudelaire, a mulher é: 

[...] uma reverberação de todos os encantos da natureza 
condensados num único ser; é o objeto de admiração e da 
curiosidade mais viva que o quadro da vida possa oferecer ao 
contemplador. É uma espécie de ídolo, estúpido talvez, mas 
deslumbrante, enfeitiçador, que mantém os destinos e as 
vontades suspensas a seus olhares.6 

 
Como explicar o misterioso e complexo encantamento que a mulher exerce?  

Baudelaire aponta que não se deve a nenhuma espécie de perfeição. Mas nos adverte 

sobre algo que não deve passar despercebido. Diz ele: “Tudo o que adorna a mulher, 

tudo o que serve para realçar sua beleza, faz parte dela própria” (Ibidem) 

Chegamos, então, ao ponto em que nos referimos à mulher em uma posição de 

velamento que a mantém esse ser enigmático. Os adornos, ornamentos e maquiagem 

fazem parte dessa divisão que por um lado faz referência a tudo que pode ser acessado 

pela natureza humana e, ao mesmo tempo, também faz referência ao impossível de ser 

                                                 
5 Lacan, J. O seminário, livro 20: mais ainda. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985. 
6 Baudelaire, 1996, p. 58. 
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acessado. Divisão, como vimos, própria do Belo tal como o pensa Baudelaire na 

modernidade.  

Baudelaire faz da mulher e de sua roupa e 

ornamentos uma totalidade que não pode 

ser separada e se pergunta: “Que poeta 

ousaria, na pintura do prazer causado pela 

aparição de uma beldade, separar a mulher 

de sua indumentária?”7  

Podemos afirmar que a mulher não pode 

ser separada de sua roupa, acentuando o  

argumento, porque a posição feminina sustenta-se justamente no que podemos 

denominar aqui, de modo mais geral, de “máscara”, ou seja, suas roupas, ornamentos, 

perfumes, olhares, maquiagens... Segundo o psicanalista Serge André, em seu livro O 

que quer uma mulher?, é impossível desmascarar a mulher porque nela nada pode ser 

atingido para além da máscara, para além dos artifícios, uma vez que para além da 

máscara há esse elemento eterno e impossível de ser significado. Talvez seja ele mesmo 

o vazio.  

Compreendemos, então, que a divisão do Belo tal como Baudelaire nos propõe, 

entre um acessível e transitório, e um inacessível e permanente que só pode ser 

vivenciado a partir da presença do primeiro, está claramente vinculado ao que a mulher 

nos apresenta. Através de suas roupas, maquiagens, véus e ornamentos, nos faz 

experienciar o Belo transitório e nos remete para um algo que estaria mais além da 

transitoriedade, mas ao que não conseguimos experimentar de todo e que permanece 

num ponto inatingível e enigmático. 

A idéia de que é o grito que faz surgir o silêncio, de que é o contorno do jarro 

que faz surgir o vazio, sustenta também o lugar que o feminino possui. A mulher, ao 

mesmo tempo em que vela, através de seus olhares e ornamentos, o inacessível, também 

o faz existir. Segundo Serge André: “A mulher só pode ser atingida ou designada pelo 

viés de um semblante”8. Diante da falta de uma essência significável, ela só pode se 

afirmar através de artifícios. Ao mesmo tempo em que são os artifícios femininos que 

fazem surgir o enigma do inacessível, do inapreensível.  

                                                 
7 Idem, p. 59. 
8 André, S. O que quer uma mulher? Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998, p. 269.  
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Voltamos à frase de Baudelaire em que ele diferencia o inacessível de Deus ao 

inacessível vazio da mulher. Segundo Baudelaire tudo que é natural é horrível. E tudo 

que é belo e nobre é resultado da razão e do cálculo e, portanto, artificial.  

Tudo o que digo da natureza como má conselheira em matéria 
de moral, e da razão como verdadeira redentora e reformadora, 
pode ser transposto para a ordem do belo. Assim, sou levado a 
considerar os adereços como um dos sinais da nobreza 
primitiva da alma humana.9 

 
É famosa uma frase de Baudelaire em que afirma que a mulher é natural e, 

portanto, abominável. Mais uma vez, fica evidente o lugar paradoxal e moderno do 

feminino. Por um lado, natural e abominável, vazia de sentido e inacessível. Por outro, 

enigmática e produto de uma nobreza que se reveste de ornamentos para ser adorada.  

A maquiagem, os ornamentos e a moda, são, portanto, um dos importantes 

artifícios para a mulher sobrepor a natureza. Assim, realiza uma aproximação entre o ser 

humano e uma estátua, o que Baudelaire refere a uma aproximação de um ser divino e 

superior.  

No filme Jules e Jim de Truffaut, a personagem vivida por 

Jeanne Moreau, chamada Catherine, é tida, por toda uma 

geração, como a expressão do que seria uma verdadeira mulher. 

Em uma das falas do filme escutamos “Ela não é especialmente 

bonita, nem especialmente inteligente e nem especialmente 

sincera, mas é uma mulher de verdade...”. O interessante é que 

podemos compreender que a primeira aparição de Catherine no filme é através da 

imagem de uma estátua. Jules e Jim ficam fascinados com a estátua do rosto feminino e 

prometem um ao outro seguirem procurando encontrar em uma mulher as feições por 

eles ali identificadas. É Catherine quem vem encarnar para ambos as feições da estátua. 

E em determinada altura do filme, Baudelaire é citado em sua famosa frase, que vimos 

há pouco, em que diz que a mulher é natural e, portanto, abominável.  

 Compreendemos agora parte da mulher é natural, mas apenas parte, uma vez que 

a outra é construção. Parte é inacessível e parte acessível. Parte é eterna e parte é 

transitória. Uma metade que é enigma e outra que é superfície. Um pedaço, estátua; 

outro, vida. Um traço que é o Belo em seu sentido impossível de ser atingido e outro 

                                                 
9 Baudelaire, 1996, p. 62. 
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que é o Belo em seu sentido de cobertura – maquiagem, roupas, olhares, ornamentos, 

perfumes – que permite o acesso ao primeiro.  

Já ao final de sua obra, Freud, que passou seus anos de estudo voltado ao enigma 

do feminino, chega a um ponto em que afirma: “Se desejarem saber mais a respeito da 

feminilidade, indaguem da própria experiência da vida dos senhores, ou consultem os 

poetas...”10. Seguiremos seu conselho e finalizamos com uma poesia de nosso poeta. 

 

Hino a Beleza 

Vens tu do céu profundo ou sais do precipício 
Beleza? Teu olhar divino, mas daninho, 

Confusamente verte o bem e o malefício, 
E pode-se por isso comparar-te ao vinho. 

 
Em teu olhar refletes toda a luz diuturna; 

Lanças perfumes como a noite tempestuosa; 
Teus beijos são um filtro e tua boca uma urna 

Que torna o herói covarde e a criança corajosa. 
 

Provéns do negro abismo ou da esfera infinita? 
Como um cão te acompanha a Fortuna encantada; 

Semeia ao acaso a alegria e a desdita 
E altiva segues sem jamais responder nada. 

 
Calcando mortos vais, Beleza, a escarnecê-los; 

Em teu escrínio o Horror é a jóia que cintila, 
E o Crime, esse berloque que te aguça os zelos, 

Sobre teu ventre em amorosa dança oscila. 
 

A mariposa voa ao teu encontro, ó vela, 
Freme, inflama-se e diz: “Ó clarão abençoado!” 

O arfante namorado aos pés de sua bela 
Recorda um moribundo ao túmulo abraçado. 

 
Que venhas lá do céu ou do inferno, que importa, 

Beleza! ó monstro ingênuo, gigantesco e horrendo! 
Se teu olhar, teu riso, teus pés me abrem a porta 
De um infinito que amo e que jamais desvendo? 

 
De Satã ou de Deus, que importa? Anjo ou Sereia, 

Que importa, se és quem fazes – fada de olhos suaves, 
Ó rainha de luz, perfume e ritmo cheia! –  

Mais humano o universo e as horas menos graves?11 
 

                                                 
10 FREUD, S. “Novas conferências introdutórias sobre a psicanálise. Conferência XXXIII: Feminilidade” 
[1932]. Em: Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. Rio de 
Janeiro: Imago, 1996, Vol. XXII, p. 134. 
11 BAUDELAIRE, C. As flores do Mal. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 
 


