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RESUMO 

 

O objetivo principal desta pesquisa é fundamentar e sustentar pela literatura psicanalítica a 

existência de vicissitudes psíquicas, no que tange o relacionamento mãe e filha. Outrossim, há 

de se observar que é importante pesquisar de que forma o relacionamento mãe e filha 

contribui para a construção de subjetividades e, também, como esse relacionamento inicial 

influencia na noção de si mesma e na forma de como a menina percebe e experimenta o 

mundo. Outra questão relevante da pesquisa é demonstrar através de todo um levantamento 

bibliográfico da literatura psicanalítica, que há toda uma busca contínua e desafiadora da 

menina em tornar-se mulher, assim como na transmissão da feminilidade. Então, faremos 

todo esse percurso sob um olhar cuidadoso e asseverado quanto à teoria freudiana, tendo 

como suporte Lacan e o axioma de que o inconsciente é estruturado como linguagem. 

Partimos da sexualidade como fundamento da psicanálise e, através da sexualidade infantil 

compreendemos o que Freud fala sobre o recalque inexorável que encobre os primórdios da 

relação entre mãe e filha. Outra questão a que demos uma certa relevância é quando falamos 

na devastação, em alguns casos, ocorre na relação mãe e filha. Se nessa relação mãe e filha há 

um excesso, muitas vezes, torna-se possível que o gozo do Outro, atravanque o vir a ser 

mulher.  

Palavras – chave: mãe e filhas, feminilidade, sexualidade, devastação. 
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RESUMEN 

 

El objetivo principal de esta investigación es apoyar y sostener la literatura psicoanalítica, la 

existencia de vicisitudes psíquicas, con respecto a la relación madre y hija. Por otra parte, hay 

que señalar que es importante investigar cómo la relación madre e hija contribuye a la 

construcción de subjetividades y también cómo esta relación inicial influye en el sentido de sí 

mismo y de cómo el niño percibe y experimenta el mundo. Otra cuestión importante es la 

investigación para demostrar a través de toda una bibliografía de la literatura psicoanalítica, 

que hay una continua búsqueda y desafiante para una chica llegar a convertirse en una mujer, 

así como la transmisión de la feminidad. Así que vamos a hacer este camino bajo una mirada 

cuidadosa y afirmada acerca de la teoría freudiana, con el apoyo de Lacan y el axioma de que 

el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Partimos de la sexualidad como el 

fundamento del psicoanálisis y de la sexualidad infantil, pero, entendemos lo que Freud habla 

del recalque inexorable, que cubre los principios de la relación de una madre con su hija. Otra 

cuestión que tuvo una cierta relevancia es que cuando hablamos de la devastación en algunos 

casos, se produce en la relación madre e hija. Si esta relación madre e hija hay un exceso, a 

menudo, es posible que el goce del Otro, la atravanque convertirse en mujer. 

Palabras – clave: madre e hijas, feminidad, sexualidad, devastación. 
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ABSTRACT 

 

The main goal of this research is to establish and sustain the phychoanalytic literature to the 

existence of psychic events, in terms of the relationship between mother and daughter. 

Furthermore, it must be observed that it is important to research how the relationship between 

mother and daughter contributes to the construction of subjectivities and, also, as this initial 

relationship influences the concept on the impression of oneself and in the way of how the girl 

perceives and experiences the world. Another relevant issue of research is to demonstrate 

through a bibliographical survey of psychoanalytic literature, that there is a whole continuous 

search and challenging the girl in becoming a woman, as well as in the transmission of 

femininity. Then, we will take this route under a careful look and asseverate according to the 

Freudian theory, supported by Lacan and the axiom that the unconscious is structed as a 

language. We assume sexuality as the foundation of psychoanalysis and, through child 

sexuality, we understand what Freud talks about the inexorable repression that disguises the 

beginning of the relationship of a mother with her daughter. Another issue which we have 

given a certain relevance is when we talk about the devastation, in some cases, it occurs 

between mother and daughter. If in this relationship of mother and daughter there is an 

extreme, many times the pleasure of the other becomes an obstacle for the girl to turn into a 

woman. 

Key Words: mother and daughters, femininity, sexuality, devastation. 
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EPÍGRAFE 

Epifania de um narciso 

Miro-me nas águas cristalinas 

De um lago azul da memória. 

Reflete-me na imagem opalina 

Que resgato da miragem. 

Quem és tão bela? 

Oh! Mulher, 

 Prostrada no leito de Diva? 

 Deixe-me banhar nos teus encantos. 

Viro-me às costas à imagem, 

Mas sinto-me persuadido pela visão. 

Atrevo-me a olhar novamente, 

No espelho que oculta a outra face. 

Serás tu, oh! Mulher 

Digna de tanta beleza? 

Serás tu, oh! Mulher, 

 Que acalantas a perfeição refletida? 

E a imagem refletida atreve-se a dizer: 

Terás duvida ainda do que vês? 

Serás tu, ímprobo ser, 

Que roubarás o meu encanto? 

Não corras, espere-me 

 Sou eu sim, visão maravilhosa, 

Impetuosa fonte de beleza, 

A qual encerra lascivos dotes sobre vós. 

Estive aqui, aprisionada a esperar-te. 

Quebraste o meu encanto, 

Quando lançou-me o teu olhar. 

Tácito e soberbo vieste a mim. 

Agora, respondo-te pronta 

 A cumprir o meu destino. 

Vislumbro sim, o belo se partindo, 

E partido, mil partículas disseminam 

A esperança de ser bela, 

Quão bela hei de ser o que tu és. 

(Maura Jeanne, 1992) 
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1- INTRODUÇÃO 

 

“A identidade de uma filha é uma sutil combinação de partilhas 

e clivagens em relação à mãe. E como sua mãe é igualmente 

uma filha, e a filha tornar-se-á igualmente mãe, essa 

combinação é conduzida, constantemente, a rearranjos. Minha 

hipótese é que esses rearranjos não podem se efetuar de outro 

modo que não seja de uma báscula entre o feminino e o 

maternal. É por isso que são tão instáveis, tão frágeis, e é por 

isso que contêm tal potencialidade explosiva”. 

(Florence Guignard, 2002) 

 

 Este trabalho tem como tema os efeitos subjetivos da relação mãe e filha, porém, o 

interesse pela trajetória da feminilidade é uma constante, pois, parece ocorrer ao longo da 

linha feminina de descendência. A partir de um “debruçar-se” sobre a literatura psicanalítica, 

principalmente, a obra de Sigmund Freud e Jacques Lacan, formalizamos um trabalho de 

investigação, no que tange à constituição da feminilidade da mulher, relativizando os efeitos 

advindos da relação mãe e filha.    

 É pertinente enfatizar que relacionamentos, não só de mãe e filha, mas em todo âmbito 

relacional, muitas vezes é acometido de problemas advindos do desenvolvimento da fase 

inicial da vida. Quando a mãe é a base e a referência para a criança, automaticamente, se 

estabelece um vínculo afetivo, e esse de certa forma organiza essa demanda de amor para uma 

construção de identidade. 

 Para darmos andamento ao trabalho, inauguramos o primeiro capítulo com a 

importância da sexualidade para a Psicanálise. No final do século XIX, percebia-se uma 

preocupação quanto à questão da sexualidade. Embora encoberta por um véu de pudor, era 

vista como uma determinante da atividade em que a sexualidade era da ordem da genitalidade 

e da procriação. De outra forma, Freud com a Psicanálise explica que na gênese dos sintomas 

neuróticos, a sexualidade era algo evidente e o fator sexual a causa primária. 

 O feminino irrompe ao final do século XIX, com à Psicanálise, juntamente às 

pacientes histéricas que denunciavam a castração, ao mesmo tempo em que abria uma via ao 

real do inconsciente, porém, com a afirmação e o desejo de Freud. 
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 Com o desenvolvimento da pesquisa, podemos inferir que a feminilidade é algo a ser 

construído, pois partimos da premissa freudiana que é impossível desvelar o que é ser mulher. 

E por outro lado, dialeticamente, através da premissa lacaniana, devemos pensar com a 

linguagem que não existe um significante próprio para o sexo feminino. 

 Dessa forma, sustentar com certa pertinência o termo “feminilidade” implica nomear 

uma complexa rede conceitual. Daí que analisamos o percurso bebê-menina-mulher e junto a 

Winnicott, Laplanche, alicerçamos a teoria para então discorrermos sobre a trajetória feminina 

até o tornar-se mulher. 

 À medida que discorremos sobre a relação mãe e filha percebemos que nos detivemos 

com a questão de pensarmos o que está “entre” mãe e filha, pois são dois âmbitos 

indissociáveis: o corpóreo/erótico e o psíquico. Então, consideramos que tanto as qualidades 

psíquicas ou sua ausência na mãe “real” fazem a diferença na parceria entre mãe e filha, como 

por exemplo o holding materno (WINNICOTT, 1960) 

 Freud em seu momento e a cultura em seu entorno, funda o inconsciente como 

falocêntrico. O que ele postula é que a libido é uma só para os dois sexos e o falo é o 

determinante que orienta os sujeitos na partilha dos sexos. Sendo assim, é o ter ou não ter o 

falo que vai determinar os modos de gozo do sujeito do inconsciente. Então se determina que 

o ter o falo corresponde a posição masculina e o não ter o falo corresponde a feminina, 

cabendo a este, homem ou mulher, a posição de objeto. 

 Para Freud, a sexualidade feminina é estudada e comparada à masculina. Então, 

partindo da premissa fálica perguntamos: Como se tornar mulher? Outrossim, uma conclusão 

que Freud chegou a respeito da feminilidade é que a menina na saída do Édipo, e com a ajuda 

de sua mãe, constrói um estar sobre a realidade anatômica que lhe é incontornável, o que lhe 

produz essa falta. Entretanto, devemos problematizar como a menina se constitui a partir 

dessa falta, e onde ela deve ancorar essa tamanha falta de representação. Daí que, por não ter 

um significante próprio coloca a menina em uma condição particular, pois são os 

“significantes fornecidos pela Natureza, que organizam de modo inaugural as relações 

humanas e lhes dão estrutura” (LACAN, 1964,1990, p.26). A falta do significante Da Mulher 

implica com que a menina tenha um árduo trabalho de constituir-se a partir do vazio, em meio 

a tantas reviravoltas. 
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 Retomando Lacan, situamo-nos que, embora o gozo feminino não esteja situado no 

mesmo registro que o do homem, é a partir do gozo fálico que podemos supor um gozo Outro, 

um mais além de gozar. Desse modo, se o gozo Outro é o gozo feminino, experimentado por 

aqueles que se situam do lado direito das fórmulas da sexuação, (LACAN, 1972-73,1985), 

então só há gozo Outro na partilha dos sexos; logo, implicando o gozo fálico, mesmo se 

situado no campo do que escapa ao fálico. 

Dando continuidade ao trabalho, apresentamos a paixão entre mãe e filha com o mito 

grego de Eurípedes – Medeia e ao mesmo tempo retratamos Joana em Gota D’água – a 

tragédia brasileira, de Chico Buarque de Holanda e Paulo Pontes. Para tratarmos do enigma 

da feminilidade, duas mulheres entram em cena: Medeia e Joana. Diante da perda do amor de 

um homem, ambas encenam a rudeza e a crueldade, retirando-lhe o que havia de mais 

precioso, os filhos. 

Medeia quando recusa os significantes é porque a ordenação simbólica não faz mais 

sentido, por isso que ela os nega e, ao mesmo tempo os entrona. É interessante demonstrar a 

partir desse mito que a posição dela referenda a afirmação freudiana de que as mulheres não 

são dóceis ao superego paterno (FREUD, 1924, 1976), e Lacan destaca quanto à força do 

trauma original que permite pensar o superego originalmente feminino (LACAN, 20030). 

 Outro recurso que tomamos para tratarmos do enigma da feminilidade é o conto “Os 

laços de família”, de Clarice Lispector, que também vai situar a relação entre mãe e filha e os 

sentimentos hostis que derivam devido à castração. 

 Através dos recursos literários e de um caso clínico pudemos discorrer sobre o que é 

ser uma mãe devastadora para a sua filha. A devastação apresenta-se articulada ao amor e a 

sua (im)possibilidade, contudo, por ser decorrente de uma falta que toca o campo da fala e da 

linguagem, ela retrata um tipo de emergência da linguagem, um sintoma feminino. Freud 

explica a intensidade desse ódio pela intensidade do amor, pois há uma ambivalência e esse 

amor precedente é fortemente abalado, fadado a sucumbir. O termo usado para caracterizar 

essa relação é “catástrofe”. Daí que a menina é levada a se afastar da mãe abruptamente e 

dirigir seu olhar ao pai. Mas a mãe permanece sendo alvo de diversas acusações como: não a 

amamentou o tempo necessário, não lhe deu um pênis e ainda a forçou dividir o mesmo amor 

para com os outros familiares, principalmente o pai. Ainda, contudo, seduziu-a com sua 

maternagem, despertando-lhe a sexualidade para depois coibi-la. 
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 Quando pensamos na relação mãe e filha, percebemos que no intercurso dessa relação 

aparecerão falhas que podem advir a devastação. Sendo assim, O motivo que leva a essa 

irrupção pode ser pesquisado nas duas vertentes da inscrição da mulher:  a vertente do 

ordenamento fálico e para além do falo. Desse modo, no nível fálico, a menina por se 

perceber sem o falo, responsabiliza e instala a culpa na mãe, fixando-se assim numa posição 

de reivindicação e decepção. Podemos constatar a partir da clínica que esse ressentimento que 

brota em relação a mãe é extensivo aos homens, claro que somente em alguns casos, não 

generalizando. No nível para além do falo, constata-se que por não existir esse significante Da 

Mulher favorece a posição de lamúria, como se fosse possível uma concessão da mãe à filha e 

que isso a identificasse como mulher. Daí que logramos constatar na clínica é que diante de 

tal demanda, a filha subjetive que a mãe não pode lhe conceder o que ela mesma não possui. 

Logo, se todo esse ódio e lamento encontrar eco na mãe, a relação se tornará frágil e um 

círculo vicioso de exigências e decepções advirão. 

Para concluirmos, convém dizermos que é no inconsciente que as falhas maternas 

encontram seu lugar, pois ela, a Mãe, sempre será para o sujeito, uma imagem de suas 

primeiras angústias, lugar de um enigma insondável e de uma ameaça obscura” (SOLER, 

2005, p.91). 
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2 – A IMPORTÂNCIA DA SEXUALIDADE PARA A PSICANÁLISE 

 

“O que une os seres é o amor, o que os separa é a sexualidade. Somente o 

Homem e a Mulher que podem unir-se acima de toda sexualidade são fortes.” 

                                                               (A. ARTAUD)                                                               

 Ao longo da história ocidental, o tema da sexualidade ainda é muito polêmico nos dias 

atuais. Em fins do século XIX e início do século XX, esse tema que sempre esteve envolto de 

tabus, restringe-se à esfera da genitalidade e da procriação. A sexualidade transcende a uma 

dimensão do ser humano, a qual perpassa gênero, identidade sexual, orientação/preferência 

sexual, fantasias, erotismo, desejos, valores, crenças, etc. 

Em pleno século XXI é quase impossível discutir sexualidade sem esbarrar em 

barreiras sociais, morais e religiosas. Entretanto, mesmo para a Psicologia, o tema sexualidade 

continua causando fortes polêmicas, pois a questão sexual sempre se afirmou como um tema 

infindável do desenrolar da vida humana, tanto nas Ciências Naturais como a Biologia, a 

Anatomia, as Ciências Humanas, a Literatura, a Psicologia e a História Universal.  Desse 

modo, a Psicanálise abarca a sexualidade por ser um fundamento primordial do psiquismo.  

 Dentro da riqueza de visões sobre a sexualidade, Michel Foucault, em seu livro 

História da Sexualidade, considera o sexo como uma produção discursiva, sendo então um 

construto sócio – histórico.  

Não se deve descrever a sexualidade como um ímpeto rebelde, estranha por 

natureza e indócil por necessidade, a um poder que, por sua vez, esgota-se na 

tentativa de sujeitá-la e muitas vezes fracassa em dominá-la inteiramente. Ela 

aparece mais como um ponto de passagem particularmente denso pelas 

relações de poder; entre homens e mulheres, entre jovens e velhos, entre pais e 

filhos, entre educadores e alunos, entre padres e leigos, entre administração e 

população. Nas relações de poder, a sexualidade não é o elemento mais rígido, 

mas um dos dotados da maior instrumentalidade: utilizável no maior número 

de manobras, e podendo servir de ponto de apoio, de articulação às mais 

variadas estratégias. (FOUCAULT, 1988, p.98) 

A sexualidade, vista sob esse olhar, constitui-se muito mais como uma normatização, a 

qual se impõe politicamente e governa a materialização dos corpos, do que como um dado 

corporal sobre o qual se impõe artificialmente a construção de um gênero. 

O termo sexualidade surgiu no século XIX com a quebra de paradigmas onde se 

apoiavam normas e regras religiosas, pedagógicas, médicas e morais, num período histórico 

marcado pela redescoberta do interesse pela sexualidade humana. Devemos ressaltar que nas 
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áreas da Biologia e da Medicina, os avanços com relação à sexualidade foram extremamente 

importantes, desde a ruptura com idealismos que sempre ofuscaram o tema, até a classificação 

de padrões de análise que vão além dos diagnósticos patológicos, ou seja, o sexo passa a ser 

uma temática normatizada e disciplinada por áreas específicas do conhecimento científico, 

num esforço de afastar a sexualidade de concepções ligadas à moral e à religiosidade, 

conferindo-lhe um novo caráter que pode ser tomado como objeto de estudo pelo próprio 

corpo social. 

No final do século XIX e início do século XX, nesse processo histórico-evolutivo do 

conceito de sexualidade, ocorre a ruptura com os conceitos ligados ao biologismo¹ vigente e 

visto como concepções naturalistas do sexo. Tal ruptura se dá de forma polêmica com o 

médico neurologista, austríaco, Sigmund Freud, ao afirmar a existência de sexualidade na 

infância e escandalizar a sociedade de uma época. 

[...] Durante todos esses anos anteriores a 1897, porém, a sexualidade infantil 

era encarada como nada além de um fator latente, passível de vir à luz, com 

resultados desastrosos, somente pela intervenção de um adulto. É verdade que 

se poderia supor uma aparente exceção a isso a partir do contraste traçado por 

Freud entre a causação da histeria e a da neurose obsessiva: a primeira, 

afirmava ele, remontava a experiências sexuais passivas na infância, ao passo 

que a segunda se originaria em experiências ativas. [...] (FREUD,1905, 2006, 

p.73, 74) 

 As patologias referidas à sexualidade, anteriormente, eram relacionadas apenas a 

fatores biológicos, passaram a ser associadas a fatores psíquicos, elevando o sexo a um 

patamar acima do corpo biológico e da procriação. Contudo, abre-se uma janela de 

possibilidades, onde a ênfase recai para os fenômenos subjetivos e para a experiência do 

prazer relacionados à sexualidade humana. Nessa perspectiva, há um florescimento no campo 

da investigação científica, onde estudiosos de várias áreas do conhecimento se encontram para 

discutirem sobre esse tema atrelado à complexa vida humana. 

 

 

______________________________________   
¹- Biologismo- tendência a explicar ou interpretar fenômenos sociais, psicológicos, históricos etc. em 

termos biológicos [Nesta disposição destacam-se pensadores como Bergson 1859-1941, Teilhard de 

Chardin 1881-1955e Edgar Morin 1921-.]. 
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A rigor, meu objetivo foi sondar o quanto se pode apurar sobre a 

biologia da vida sexual humana com os meios acessíveis à 

investigação psicológica; era-me lícito assinalar os pontos de contato e 

concordância resultantes dessa investigação, mas não havia por que 

me desconcertar com o fato de o método psicanalítico, em muitos 

pontos importantes, levar a opiniões e resultados consideravelmente 

diversos dos de base meramente biológica. (FREUD, 1905, 1976, 

p.76) 

 No segundo dos “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, Freud, (1905, 1976), 

desenvolve sua teoria da sexualidade infantil, a qual provocou tamanha reação e que hoje é 

fundamento e essência da teoria psicanalítica. No capítulo I, podemos ver como a sexualidade 

infantil se revelava através de formas de controle e vigilância exercidas sobre a criança. Se a 

sexualidade infantil, ainda temida por tantos tabus, já se fazia notar de forma evidente através 

de um conjunto de práticas exercidas pela sociedade no sentido de conjurar a ameaça que ela 

representava. Para Freud essa ameaça se fazia perceber de duas maneiras: a primeira maneira 

de perceber era pela pura e simples negação de uma sexualidade infantil e a segunda, pela 

amnésia dos tenros anos da nossa infância. O que se faz notório é que ao recusarmos o 

reconhecimento de uma sexualidade infantil, negamos as nossas próprias pulsões sexuais 

infantis. 

Com efeito, pode-se questionar se temos mesmo alguma lembrança 

proveniente de nossa infância: as lembranças relativas à infância talvez sejam 

tudo o que possuímos. Nossas lembranças infantis nos mostram nossos 

primeiros anos não como eles foram, mas tal como apareceram nos períodos 

posteriores em que as lembranças foram despertadas. Nesses períodos de 

despertar, as lembranças infantis não emergiram, como as pessoas costumam 

dizer; elas foram formadas nessa época. E inúmeros motivos, sem qualquer 

preocupação com a precisão histórica, participaram de sua formação, assim 

como da seleção das próprias lembranças. (FREUD,1899, 1980, p.190) 

  Sendo assim, esse “esquecimento” que é característico do saber da sexualidade infantil 

nada mais é que uma das formas pelas quais se manifesta a recusa de nossa própria infância 

perversa. Freud, (1905, 2006), se propõe nos “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” a 

mapear essa pré-história da sexualidade e as vicissitudes a que ela foi submetida. 

[...] Refiro-me à singular amnésia que, na maioria das pessoas (mas não em 

todas!), encobre os primeiros anos da infância, até os seis ou oito anos de 

idade. Até o momento, não nos ocorreu ficar surpresos ante o fato dessa 

amnésia, e no entanto, teríamos boas razões para isso. De fato, somos 

informados de que, durante esses anos, dos quais só preservamos na memória 

algumas lembranças incompreensíveis e fragmentadas, reagíamos com 

vivacidade frente às impressões, sabíamos expressar dor e alegria de maneira 

humana, mostrávamos amor, ciúme e outras paixões que então nos agitavam 
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violentamente, e até formulávamos frases que eram registradas pelos adultos 

como uma boa prova de discernimento e de uma capacidade incipiente de 

julgamento. (FREUD, 1905, 1976, p.107)  

 Nesse contexto turbulento e desafiador do início do século XX nasce a 

psicossexualidade, a qual não restringe a sexualidade exclusivamente ao âmbito biológi- co, 

mas faz sua associação com experiências psíquicas do inconsciente humano (casos clínicos), 

mostrando uma nova lógica do inconsciente. 

 Foi através da ruptura dos conceitos naturalistas do século XIX que a Psicanálise se 

instalou no século XX. No entanto, ampliou a abordagem do tema sexualidade e situou-a em 

outros campos do conhecimento, onde até então não havia nenhuma discussão sobre 

sexualidade. Segundo Michel Foucault, os conceitos naturalistas antecedentes serviram como 

lastro para que a Psicanálise gerasse um novo dispositivo teórico-científico para a sexualidade 

na pós-modernidade. 

A psicanálise desempenha vários papéis simultâneos nesse dispositivo: é 

mecanismo de fixação da sexualidade [...], funciona como elemento 

diferenciador na tecnologia geral do sexo. Em torno dela, a grande exigência 

da confissão que se formara há tanto tempo, assume novo sentido, o de uma 

injunção para eliminar o recalque. (FOUCAULT, 1988, p.122, 123) 

 Assim como Foucault se expressou na citação acima, onde o sexo era entendido como 

elemento essencialmente moral-religioso (luxúria e devassidão), e a necessidade de buscar a 

purificação através da confissão religiosa, a sexualidade assume agora um novo sentido: 

caracterizando, assim, a própria passagem do naturalismo biológico a um psicologismo (onde 

não se restringe ao elemento biológico, mas mantém relações psicológicas e sociais), o que 

determinou que os estudos relacionados à sexualidade humana atraíssem um maior interesse 

de outras áreas epistemológicas. Então, uma visão nova, revolucionária e sociocultural do 

sexo desligou-se de todas as atribuições que as normas e doutrinas religiosas lhe impuseram 

ao longo da história ocidental. Logo, a proposta freudiana foi e permanece alvo de fortes 

críticas até os dias atuais, devido aos métodos utilizados na pesquisa e aos métodos de sua 

aplicabilidade clínica, muitas vezes vista como delicada e questionável. 

 As investigações de Freud sobre as causas e atividades da neurose ganharam campo e 

perspectiva a partir da prática clínica, onde se constata que grande parte dos pensamentos 

reprimidos e dos desejos estavam ligados a desordens e conflitos no campo privado da 

experiência sexual. O que mais chamou atenção em suas investigações clínicas é que essas 
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repressões configuradas na ordem do traumático estavam ligadas a eventos localizados na 

mais tenra infância, nos primeiros anos de vida dos seus pacientes. Então, essas mesmas 

experiências infantis acarretavam os sintomas atuais dos pacientes. Foram as mesmas 

descobertas que colocaram a sexualidade na base dos processos psíquicos, e Freud pôde 

desenvolver o mais importante conceito: a sexualidade infantil. 

Ao mesmo tempo em que a vida sexual da criança chega a sua primeira 

florescência, entre os três e os cinco anos, também se inicia nela a atividade 

que se inscreve na pulsão de saber ou de investigar. Essa pulsão não pode ser 

computada entre os componentes pulsionais elementares, nem exclusivamente 

subordinada à sexualidade. Sua atividade corresponde, de um lado, a uma 

forma sublimada de dominação e, de outro, trabalha com a energia 

escopofílica². Suas relações com a vida sexual entretanto, são particularmente 

significativas, já que constatamos pela psicanálise que, na criança, a pulsão de 

saber é atraída, de maneira insuspeitadamente precoce e inesperadamente 

intensa, pelos problemas sexuais, e talvez seja até despertada por eles 

(FREUD, 1905, 1976, p.110). 

 Freud, (1915, 2004), em seu texto, “As pulsões e as suas vicissitudes” explica que 

uma ciência para se edificar deve possuir conceitos claros e definidos. No princípio, as ideias 

devem conter certo grau de indefinição e também não ser possível pensar em uma delimitação 

clara de seu conteúdo. Ele fala que essas ideias iniciais possuem o caráter de convenções, mas 

que é preciso que não tenham sido escolhidas arbitrariamente, e sim determinadas pelas 

relações significativas que mantêm com o material empírico. 

Um conceito convencional desse gênero, no momento ainda bastante, mas que 

não podemos dispensar na psicologia, é o de pulsão [Trieb]. Tentemos dar-lhe 

um conteúdo a partir de diversos ângulos (FREUD, 1915, 1976, p.64). 

A respeito desse artigo metapsicológico que tematiza a economia das pulsões, há uma 

observação preliminar quanto à confusão entre os termos instinto e pulsão recorrentes em 

Freud. A palavra em alemão Trieb possui o uso cotidiano atrelado à ideia de “pressionar 

para”, ou “compelir a”. Dessa forma, chega às edições brasileiras através do termo Instinct 

(“instinto”) na versão inglesa, e esse equivalente inglês e não de outras possíveis alternativas 

como drive (“impulso”) e urge (“impulso”) desvirtua a conotação para a palavra no original 

alemão Trieb. 

______________________________________ 

²- Escopofílico- A pulsão escópica ou escopofílica está relacionada com o olhar. É o investimento 

visual focado a um órgão do próprio corpo, ou olhar direcionado a uma parte do corpo de outra pessoa, 

ou se fazer olhar por um terceiro. Freud conectou a função do conhecimento da criança com as suas 

pulsões libidinais escopofílicas ligadas à relação entre os pais.  
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Sendo assim, há um distanciamento de Trieb da conotação biológica que o termo 

Instinct comporta. Todavia, os tradutores partidários do termo pulsão replicam que Freud 

utiliza Instinkt quando pretende falar de um comportamento animal pré-formado, hereditário e 

característico de uma espécie. Conforme Freud, não existe a pulsão no singular, mas sim as 

pulsões, as quais são reunidas em dois grupos, a saber, as pulsões de autoconservação (ou 

pulsões do eu) e as pulsões sexuais. No tocante às pulsões sexuais ele diz que são inúmeras, 

surgem de diversas fontes orgânicas e operam a princípio independentemente umas das outras 

e sua finalidade é o prazer do órgão. 

O termo criado por Freud para designar a psicologia por ele fundada, 

considerada na sua dimensão mais teórica, a metapsicologia, elabora um 

conjunto de modelos conceituais mais ou menos distantes da experiência, tais 

como a ficção de um aparelho psíquico dividido em instâncias, a teoria das 

pulsões, o processo do recalque, etc. A metapsicologia leva em consideração 

três pontos de vistas: dinâmico, tópico e econômico. (LAPLANCHE e 

PONTALIS, 1995, p. 284) 

As pulsões sexuais, a princípio, escoram-se nas pulsões de autoconservação e seguem, 

para encontrar um objeto. Observe-se que Freud nunca falou de apoio de uma pulsão sobre 

um instinto. O que ele assegura é de apoio de uma pulsão sexual sobre uma pulsão de 

autoconservação.  

Na sua obra, “As pulsões e suas vicissitudes”, (1915, 1976), Freud expõe de maneira 

sistemática esta sua primeira teoria das pulsões. Ele define a pulsão como um conceito de 

fronteira entre o psíquico e o somático. Esse conceito fronteiriço quer dizer, simplesmente, 

que se trata de uma estimulação que vem do somático e atinge o psíquico, atravessando, 

portanto a fronteira entre o soma e o aparelho psíquico. 

Em 1915, Freud ao escrever seu artigo “As pulsões e suas vicissitudes” falou 

inicialmente sobre o desenvolvimento teórico do conceito de pulsão ao lado da observação 

psicanalítica e afirmou que, para avançar em seu conhecimento, não era possível considerá-lo 

uma definição rígida. Nesse mesmo texto, Freud descreveu as quatro características 

fundamentais das pulsões: pressão (Drang), finalidade (Ziel), objeto (Objekt) e fonte (Quelle). 

A pressão (Drang) é uma energia potencial, algo latente à pulsão, que exerce sua força 

e é de fato, a sua essência. É mediante esta energia potencial que o aparato psíquico se 

movimenta. Tal energia potencial impulsiona a psique e flui constantemente. É um potencial 

energético, insaciável e não está a serviço de nenhuma função biológica, como sede, fome. 
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Segundo Freud, o alvo da pulsão (Ziel) é sua plena satisfação, mas jamais será 

satisfeita. Tanto o organismo quanto a psique atingem maximamente uma satisfação parcial 

da pulsão que ocorre através de sua descarga por objetos. 

O objeto da pulsão (Objekt) pode ser qualquer coisa que permita a descarga parcial da 

mesma e é o meio pelo qual e/ou no qual a pulsão busca chegar a sua finalidade. O objeto é 

variável, e não está intrinsecamente ligado à pulsão. Ele está ligado à pulsão em consequência 

de sua potencialidade para tornar possível a satisfação. A contingência e variabilidade dos 

objetos e alvos das pulsões, essencialmente falando das pulsões sexuais, são imperativas para 

diferenciar a concepção freudiana da pulsão de outros estudiosos ao conceito de instinto. 

Finalmente, a fonte da pulsão (Quelle) – que Freud já havia definido nos ‘Três Ensaios sobre 

a teoria da sexualidade”, (1905, 1976) – foi apresentada como “o processo somático que 

ocorre num órgão ou parte do corpo, e cujo estímulo é representado na vida mental por uma 

pulsão.” A fonte é o interior do corpo, ou seja, é o corpo erógeno. 

 Voltando à sexualidade infantil é importante verificar a sua implicação na 

estruturação e organização psíquica da fase adulta. Portanto, as zonas erógenas do corpo são 

os pontos de fixação do prazer em determinadas fases do desenvolvimento da criança. As 

experiências vivenciadas na infância que alcançam o prazer nestes pontos erógenos, ficam 

registradas no psiquismo e vão contribuir de forma decisiva, seja positiva ou negativamente 

na construção da realidade sexual e genital na vida adulta. As fases do desenvolvimento 

sexual são quatro e Freud as denominou como fases psicossexuais:  a fase oral, entre 0 a 2 

anos de idade, cuja zona erógena é a boca. A realização do prazer está diretamente ligado à 

ingestão de alimentos e o ponto de excitação é a cavidade bucal. 

O primeiro órgão a surgir como zona erógena e a fazer exigências 

libidinais à mente é, da época do nascimento em diante, a boca. 

Inicialmente, toda a atividade psíquica se concentra em fornecer 

satisfação às necessidades dessa zona. [...] (FREUD, 1937-39, 1977, 

p.89) 

A fase anal, entre 2 a 4 anos, e o ânus é a zona erógena. O modo relacional do objeto é 

de ativo e passivo e está ligado ao controle dos esfíncteres, como fonte de prazer. É nesse 

momento que a criança percebe a sua capacidade de controlar as fezes, de pedir a mãe para ir 

ao banheiro. Diante dessa realidade, a criança pode se tornar agressiva ou construtiva, 

variando de criança para criança. A fase fálica, segundo Freud, a zona de erotização é o órgão 

genital (glande e clitóris). Nesta fase, a libido, “energia das pulsões sexuais e só delas” – 



 
 
 
 
  

23 
 

apresenta um objeto sexual e alguma convergência dos impulsos sexuais sobre esse objeto. É 

quando as crianças sentindo seus órgãos genitais erotizados começam a manipulá-los. Ainda 

nesta fase se dá o ápice e o declínio do complexo de Édipo pela ameaça de castração. Quando 

o menino se encontra nesta fase há um interesse narcísico pelo próprio pênis e, em 

contrapartida, à descoberta da falta de pênis na menina. Outrossim, é essa diferença que vai 

registrar a oposição fálico-castrado, a qual substitui, ainda nesta fase, o modo atividade-

passividade da fase anal. Veremos na menina o surgimento da “inveja do pênis”. No próximo 

item abordaremos mais esta questão. Em seguida vem a fase de latência que se estende até a 

puberdade promovendo um intervalo, onde há uma diminuição das atividades sexuais. A fase 

genital chega com a puberdade e se caracteriza pelo alvo sexual não se encontrar mais no 

próprio corpo, mas em um objeto externo – o Outro.  Em ambos os sexos ocorre, nesta fase, 

uma afirmação consciente de sua identidade sexual. 

 Freud afirma que a sexualidade no ser humano não se restringe a sua anatomia e ao 

corpo biológico. No entanto, sua teoria, no final do século XIX, subverte todo o conhecimento 

quando demonstra a bissexualidade e a sexualidade infantil. Todavia, afirma que a 

sexualidade humana não se restringe ao que constitui a masculinidade, nem tampouco a 

feminilidade, pois não se nasce homem ou mulher. 

Não se nasce homem ou mulher, pois não são os órgãos sexuais que determinam a 

sexualidade. Então como podemos pensar em uma criança dotada de uma disposição 

bissexual, ascender ao feminino, tornando-se mulher, se pensássemos na teoria freudiana, 

onde a anatomia não é o destino e muito menos a origem de uma posição sexual? Freud 

estabelece a distinção entre feminilidade e masculinidade.  

La feminidad nacería, ya desde la Antigüedad, de una unidad completa, y 

acompañaría a la masculinidad como un equivalente imprescindible. Desde 

aquellos tiempos se observa que lo que antes era claro y blanco puede ser más 

turbio y negro de lo que se cree. Eros, en cuanto que buscador de la belleza, 

tiene mucho de femenino en sí. (VACCARI³, F. 2008, p.131) 

_____________________________________ 
³-Francisco Vaccari (tradução nossa) – A feminilidade nasceria, já desde a Antiguidade, de uma 

unidade completa e acompanharia a masculinidade como um equivalente imprescindível. Desde 

aqueles tempos se observa que o que antes era claro e branco, pode ser mais turvo e negro do que se 

crê. O deus Eros, enquanto que criador da beleza, tem muito de feminino em si. 
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Para a Psicanálise, a feminilidade é um conceito de que nada é estático, de que não se nasce 

pronto e que no início não existe feminino, nem masculino. Portanto, para Freud, ninguém 

nasce mulher, pois esta condição vai ser construída ao longo da infância.    

Antes mesmo de o bebê nascer já existe todo o imaginário da mãe, idealizado, e 

também o discurso parental. Sendo assim, este bebê já nasce imerso num campo da cultura, 

onde predomina os desejos e as fantasias inconscientes dos pais. 

Freud, em seu texto “A organização genital infantil (uma interpolação na teoria da 

sexualidade)”, (1976), percebe a diferença entre o desenvolvimento dos meninos e das 

meninas, sendo que estas abandonam o primeiro objeto de amor, ao passo que aqueles o 

retêm. No próximo item deste trabalho veremos que, logo, questiona-se como as meninas 

abandonam o primeiro objeto de amor, a mãe, ao passo que, ao invés, tomam o pai como 

objeto? Entretanto, a descoberta mais significativa para a Psicanálise é que nas meninas – 

complexo de Édipo – irá desenvolver fortes sentimentos hostis contra a mãe, por ela não ter 

lhe dado o pênis, sentindo-se enciumada em relação às outras crianças que, em sua fantasia, 

receberam o precioso órgão. 

A rigor, se soubéssemos dar aos conceitos de “masculino” e “feminino” um 

conteúdo mais preciso, seria possível defender a alegação de que a libido é, 

regular e normativamente, natureza masculina quer ocorra no homem ou na 

mulher, e abstraindo seu objeto, seja este homem ou mulher. (FREUD, 1901-

1905, 1976, p.125)  

Através de todo um levantamento bibliográfico podemos verificar o quão extenso e 

abrangente é o conceito de sexualidade. No entanto, sempre nos esbarramos em entraves 

sociais, morais, éticos e ideológicos, mas a partir da Psicanálise, sobretudo com a teoria 

freudiana, que o tema sexualidade foi-se polemizando. É notório perceber que ao elucidar a 

ideia de que a sexualidade é a porta de entrada pela qual o indivíduo, especialmente a criança, 

experimenta o mundo com suas sensações, percebemos que ele o internaliza quando utiliza 

seu corpo erógeno o qual é cortado pela linguagem. Sendo assim, esta criança que nasce desse 

contato indivíduo/mundo desperta seu maior desejo, sua própria sexualidade. 
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 2.1 – O feminino e o materno:  as primeiras formulações do complexo de Édipo 

“Nesse campo poético, o objeto feminino é esvaziado de toda 

substância real”. 

(J. Lacan) 

 Este item tem como objetivo apresentar o conceito de identificação feminina primária, 

assim como articular o feminino em Freud e pensar a questão da feminilidade/maternidade e 

suas transformações de mães em filhas.  

A identificação é conhecida pela psicanálise como a mais remota expressão de 

um laço emocional com outra pessoa. Ela desempenha um papel na história 

primitiva do complexo de Édipo. (FREUD, 1976, p.59) 

 Pretende-se a partir do objetivo exposto, discorrer sobre o percurso do bebê 

identificado como feminino, em direção à feminilidade, construindo uma base teórica e 

específica sobre a trajetória da feminilidade nas mulheres. 

A teoria da feminilidade em Freud nos aparece como um impasse. Sendo assim, far-

se-á necessário, a partir do segundo capítulo deste trabalho, introduzir Lacan naquilo que ele 

mesmo chama de seu retorno a Freud, para então discorrer a questão, muito em particular, 

sobre “o que quer uma mulher”? Deste modo, buscar-se-á uma interface com a teoria 

freudiana da feminilidade: de Freud a Lacan. 

No texto sobre feminilidade – “Conferência XXXIII”, (1932-36) – Freud considera 

como indicações da bissexualidade, que partes do aparelho sexual masculino também 

aparecem no corpo da mulher, ainda que em estado atrofiado, e vice-versa, como se um 

indivíduo não fosse homem ou mulher, mas sempre fosse ambos, simplesmente um pouco 

mais de um do que de outro e a proporção em que masculino e feminino se misturam num 

indivíduo, está sujeito a flutuações muito amplas. 

Dessa forma, sempre que estamos diante de outra pessoa, percebemos de imediato, 

sem nenhuma hesitação, se este ser é feminino ou masculino. Para Freud esta questão é 

bastante ilusória, pois há, entretanto, que considerar a dificuldade de se pensar as mulheres e 

os homens na sua mútua diversidade e identidade. 

O “feminino” – das Weibliche – termo utilizado por Freud assedia a Psicanálise desde 

o começo por apresentar-se como um grande enigma, “O que quer uma mulher”? Sendo 
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assim, faz com que ele se defronte com o fenômeno histérico (Freud e suas histéricas), sempre 

que colocado do lado das mulheres e, quando resiste ao esforço de compreensão teórica. 

Deste modo, esse mesmo feminino e esse materno, o qual nos propomos a investigar, reside 

na questão de que toda mãe é uma mulher e o componente erótico e terno da relação entre o 

bebê e a mãe é constitutivo tanto de um “eu masculino”, quanto de um “eu feminino”. Sendo 

assim, a mãe é a primeira sedutora (FREUD, 1977); é o primeiro objeto sexual para os dois 

sexos; é quem libidiniza o bebê (FREUD, 1976) e marca no corpo do filho ou da filha uma 

geografia de prazer/desprazer (zonas erógenas, corpo erógeno). 

Laplanche, em seu texto sobre as fantasias originárias (1985), revela que é na relação 

amorosa com a mãe que o corpo da criança é erotizado em toda a sua extensão e torna-se 

desse modo, passível de uma sedução generalizada. Qualquer parte do corpo, não 

necessariamente as zonas erógenas, pode ser fonte de um processo fantasístico de sedução 

decorrente do vínculo materno. Contudo, Laplanche explicita que é preciso pensar na 

existência de uma passividade radical no início da vida, quando o bebê, ainda desprovido de 

uma instância egóica bem delimitada, é exposto a um adulto, portador de fantasias 

inconscientes. Ao retomar a teoria freudiana da sedução, o autor afirma que as solicitudes 

maternas na convivência com a criança veiculam conteúdos sexuais que agem 

silenciosamente, erotizando-a nos momentos de satisfação de suas necessidades básicas. Estes 

cuidados dispensados ao corpo da criança funcionam, juntamente com o investimento afetivo 

do bebê pelo adulto, como uma forma de sedução, que ocorre à revelia do próprio cuidador, já 

que se passa no nível inconsciente.                                                  

A mãe sedutora para Freud aparece nos primeiros textos de sua obra, como “A 

interpretação dos sonhos” (1900,1976) e “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” (1976). 

Freud demonstra uma preocupação crescente em entender as relações amorosas inconscientes 

que existem entre pais e filhos, relacionando esta atração sexual infantil, desde a mais tenra 

idade, com o mito edipiano4 . 

 

 

______________________________________ 
4. O mito de Édipo – Ele decidiu consultar seu Oráculo e foi advertido que se sua mulher Jocasta 

viesse a gerar um filho, haveria de o assassinar. Mesmo com todo cuidado, Jocasta engravida e quando 
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nasce o bebê, Laio ordena a um servo que o pendure pelos pés numa árvore até morrer. Daí o nome 

Édipo que significa pés inchados. 

Os senhores certamente estarão ansiosos de saber o que contém esse terrível 

complexo de Édipo. O nome já lhes diz. Todos conhecem a lenda grega do rei 

Édipo, fadado a matar o pai e se casar com a mãe; ele faz de tudo para escapar 

à sentença do oráculo e, por fim, pune a si mesmo com a cegueira ao descobrir 

que, de fato, cometeu ambos aqueles crimes sem saber. Espero que muitos dos 

senhores tenham experimentado pessoalmente o efeito comovente da tragédia 

na qual Sófocles trata desse assunto. (FREUD, 1976, p.55) 

                                                                                   Figura 1 

 
Édipo e a Esfinge (pintura de Gustave Moreau) 

 

Mãe e bebê menina agora são a nossas protagonistas, que juntas nessa interação, 

continência e intrusão, vão ao longo desse trabalho, buscar esse encontro e extrair dele suas 

ressonâncias quanto à feminilidade. 

Considerando que o psiquismo da mãe – tanto a face consciente quanto a face 

inconsciente, perpassa o sexo biológico do seu bebê, toca em sua tecitura (a da mãe), as 

marcas que irão compor a feminilidade, registrando de diversas formas o psiquismo incipiente 

do bebê. 

Quando, então se fala em passividade primitiva logo se remete à ideia de feminilidade, 

porém, precisamos tomar um tempo, mesmo que seja ínfimo, para designar a feminilidade de 

um bebê e diferenciá-la, embora esse bebê seja menino ou menina.  
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Com o nascimento, a princípio traumático, há fundamentalmente um processo 

silencioso da integração mãe-bebê. Nesse início de contato com a realidade que realiza o bebê 

e a suposta “garantia” de que será sustentado pelo amor materno aparecem os estados 

tranquilos e excitatórios, que correspondem a duas funções de mãe: a mãe-ambiente, amada 

pelos cuidados que propicia e a mãe-objeto, atacada pela excitação pulsional (WINNICOTT, 

1982). Paulatinamente, o bebê começa a reconhecer que a mãe que está sempre tranquila, a da 

voz sussurrante é a mesma mãe do amor exaltado ou da paixão, aquela que se impacienta 

quando não há com profusão o leite para o seu sustento. Sendo assim, segundo 

(WINNICOTT, 2006), o bebê percebe que o mesmo objeto ora é atacado ora é amado, 

desenvolvendo a capacidade de concernimento pelos possíveis danos feitos à pessoa amada. 

Se a mãe for suficientemente boa e sobreviver aos impulsos eróticos e impiedosos do bebê, 

aceitando seu concernimento e reparação, a criança aprende a ter confiança no ambiente a que 

está imerso, reafirmando seu impulso espontâneo. Daí a criança se torna responsável e atenta 

ao objeto amado, integrando a frustração e a sua raiva no sentimento amoroso. A criança 

passa a reconhecer o outro como uma pessoa a qual constituirá a base das relações amorosas. 

                              
A identificação, na verdade, é ambivalente desde o início; 

pode tornar-se expressão de ternura com tanta facilidade 

quanto um desejo do afastamento de alguém. Comporta-se 

como um derivado da primeira fase da organização da libido, 

da fase oral, em que o objeto que prezamos e pelo qual 

ansiamos é assimilado pela ingestão, sendo dessa maneira 

aniquilado como tal. [...] (FREUD,1976, p. 59) 

Os bebês não compreendem suas mães através das palavras, mas através da forma 

como são amparados. Na perspectiva winnicottiana, o termo utilizado é holding e descreve a 

ideia de tornar seguro, tranquilizar, serenar, ou seja, de tornar contido, amado, querido. 

Entretanto, o modo de segurar o bebê pode resultar satisfatório ou desfavorável em termos 

psicológicos. Desta forma, uma mãe que segura bem o seu bebê faz com que os processos de 

maturação dessa criança sejam facilitados, por outro lado, aquela mãe que segura mal o seu 

bebê pode promover diversos problemas no processo de maturação. 

Ambos os sexos parecem atravessar da mesma maneira as fases iniciais do 

desenvolvimento libidinal. Com seu ingresso na fase fálica, as diferenças entre os sexos são 

completamente eclipsadas pelas suas semelhanças. Nos meninos essa fase é marcada pelo fato 

de que aprenderam a obter sensações prazeirosas de seu pequeno pênis, e relacionam seu 
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estado de excitação às suas ideias de relação sexual. As menininhas fazem o mesmo com seu 

diminuto clitóris. Parece que em todas elas a atividade masturbatória é executada nesse 

equivalente do pênis e que a vagina verdadeiramente feminina, a essa época, ainda não foi 

descoberta por ambos os sexos. 

Para um menino, sua mãe é o primeiro objeto de seu amor, e ela assim permanece 

durante a formação do complexo de Édipo e por toda a vida. Para a menina, também seu 

primeiro objeto de amor é a mãe, mas na situação edipiana a menina tem seu pai como objeto 

amoroso e espera-se que no curso normal do desenvolvimento ela passe desse objeto paterno 

para sua escolha objetal definitiva. Com o passar do tempo, portanto a menina tem de mudar 

de zona erógena e de objeto, do clitóris para a vagina e da mãe para o pai e o menino mantém 

ambos. 

Sob essa perspectiva, o amor pode ser concebido como a capacidade de reconhecer o 

outro, de cuidar e permanecer com o outro, sendo espontâneo e criativo simultaneamente. O 

amor, a capacidade de amar surge com o tempo, advindo de um longo percurso de trocas entre 

o indivíduo e o seu habitat, em resposta a uma afirmação do gesto criativo conjuntamente 

com o outro. 

O trato da criança com a pessoa que a assiste é, para ela, uma fonte incessante 

de excitação e satisfação sexuais vindas das zonas erógenas, ainda mais que 

essa pessoa – usualmente, a mãe – contempla a criança com os sentimentos 

derivados de sua própria vida sexual: ela a acaricia, beija e embala, e é 

perfeitamente claro que a trata como o substituto de um objeto sexual 

plenamente legítimo. A mãe provavelmente se horrorizaria se lhe fosse 

esclarecido que, com todas as suas expressões de ternura, ela está despertando 

a pulsão sexual de seu filho e preparando a intensidade posterior desta. Ela 

considera seu procedimento como um puro amor “”, assexual, já que evita 

cuidadosamente levar aos genitais da criança mais excitações do que as 

inevitáveis no cuidado com o corpo. Mas a pulsão sexual, como bem sabemos, 

não é despertada apenas pela excitação da zona genital; aquilo a que 

chamamos ternura um dia exercerá seus efeitos, infalivelmente, também sobre 

as zonas genitais. (FREUD, 1976, vol. VII, p.137) 
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Figura 2 – de Sófocles – 

Oedipus Rex 

Freud em uma carta a Fliess5, datada de 15 de outubro de 1897, fez a primeira 

apresentação explícita de suas primitivas e emergentes ideias acerca do complexo de Édipo. 

Pouco antes disto, no Manuscrito N, anexado à carta de 31 de maio do mesmo ano, elemento 

integrante das neuroses, apregoava, neste momento, que, no filho o desejo de morte está 

voltado para o pai, enquanto que na filha, está dirigida à mãe. Somente na carta de 15 de 

outubro, porém, ele se deteve em uma explicação mais detalhada sobre tal fenômeno. Ele se 

deu conta, a partir de suas lembranças, ainda que encobridoras, de que havia se apaixonado 

por sua mãe e que ao mesmo tempo sentia-se enciumado com a presença de seu pai. Percebeu 

que esse sentimento é um acontecimento universal do início da infância e se apoderou do mito 

grego Oedipus Rex. A partir daí, Freud denunciou a importância do inconsciente e postulou 

um valor universal ao fenômeno que anteriormente julgara particular. 

Aprendi a ver nessas relações amorosas inconscientes entre pai e filha ou entre 

mãe e filho, conhecidas por suas consequências anormais, uma revivificação 

de germes dos sentimentos infantis. Expus em outros lugares em que tenra 

idade a atração sexual se faz sentir entre pais e filhos e mostrei que a lenda de 

Édipo provavelmente deve ser considerada como a elaboração poética do que 

há de típico nessas relações. É provável que se encontre na maioria dos seres 

humanos um traço nítido dessa inclinação precoce da filha pelo pai e do filho 

pela mãe, e deve-se presu mir que ela seja mais intensa, já desde o início, no 

caso das crianças constitucionalmente destinadas à neurose, que têm 

amadurecimento precoce e são famintas de amor. (FREUD, 1976, p.36 

 

 

 

 

 

______________________________________ 
5- Wilhelm Fliess -Personagem pitoresco, amigo íntimo de Sigmund Freud e teórico da bissexualidade. 

Fliess pertence à longa linhagem de sábios prometeicos da literatura romântica, cujos traços se 

encontram na obra de Thomas Mann. Não foi o analista do desejo inconsciente de Freud, mas 

representou uma figura antecipatória do suposto saber do sujeito em Biologia, servindo por isso, para 

unir o desejo de analista de Freud a uma ciência futura (de cujo domínio cada um tinha uma parcela). 
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No mesmo ano, 1897, Freud ao analisar seus próprios sonhos, iniciou uma proeza de 

caráter insuperável: seu próprio processo de autoanálise.  Ele resolveu interpretar seus 

próprios sonhos. No entanto, lamentava não ter chegado a nenhum ponto conclusivo de suas 

pesquisas devido a um forte período de infrutíferas descobertas.  Sendo assim, pediu a Fliess 

que se contentasse com aspectos um pouco mais estabelecidos entre outros mais incertos.            

Freud compreendia a magnitude do mito grego pelo seu caráter humano e universal. 

Desta forma, cada pessoa sentiria a presença da lenda grega em si mesma, pois cada pessoa 

fora, um dia, pelo menos em nível de fantasia, tal qual Édipo. 

 Justificar-se-ia, deste modo, o frequente rechaço, observado pelo médico vienense à obra de 

Sófocles6, uma vez que faria menção toda a carga de recalcamento que separa o estado 

infantil do estado atual do indivíduo. Este fato coloca-o ante o desvelamento de uma 

simbolização que alude a uma realização de desejo primitivo. Freud denunciou a importância 

do inconsciente e, portanto, incluiu o valor universal de um fenômeno que antes julgara 

particular.  

Em 1909, no quinto capítulo do texto “Interpretação dos sonhos”, apresentou o mito 

do Édipo Rei. No entanto, ele estudando os sonhos típicos, especificamente, aqueles que 

falam da morte de entes queridos, postulou que os desejos de morte fraternal de uma criança 

poderiam ser explicados por um sentimento de rivalidade entre irmãos, ocasionados por um 

ciúme, fruto do egoísmo infantil. 

De repente, Freud, viu-se diante de uma dúvida crucial, pois este mesmo sentimento 

de rivalidade entre irmãos seria o mesmo sentimento de desejar a morte dos pais, cuidadores e 

supridores das necessidades da criança. Em vias de uma solução, Freud observa que os sonhos 

da morte de pais se aplicavam ao genitor do mesmo sexo. Logo, ocorreria na primeira infância 

uma “preferência sexual”, pois nesse momento os meninos vislumbrariam ver os seus pais 

como rivais no amor e as meninas as suas mães. 

Desse modo, Freud fundamentava as primeiras ideias sobre essa conflitiva edípica, 

demonstrando que muito cedo, o despertar dos desejos sexuais de um menino para com sua 

mãe e os desejos sexuais da menina para com seu pai. 

 

 

_____________________________________ 
6-Sófocles foi um importante dramaturgo da Grécia Antiga. Nasceu na cidade-estado de Atenas em 

496 a.C. e morreu em 406 a.C. É considerado um dos grandes representantes do teatro grego antigo, 

junto com Eurípedes e Ésquilo. Viveu no período de maior desenvolvimento cultural de Atenas. 



 
 
 
 
  

32 
 

2.2 – Os impasses do complexo de Édipo a partir da sexualidade feminina. 

 

“Não existe a questão do Édipo quando não existe o pai, e, 

inversamente, falar do Édipo é introduzir como essencial a função do 

pai.” 

              ( J.  Lacan) 

 Freud, (1977), aponta que o enigma, “O que quer uma mulher”, poderia estar atrelado 

à bissexualidade inicial do desenvolvimento sexual da menina. Ele sempre percebeu a vida 

sexual das mulheres de certa forma obscura e, sob sua ótica, a “psicanálise não tenta descrever 

o que é a mulher, mas se empenha a indagar como a mulher se desenvolve desde criança 

dotada da disposição bissexual.” (FREUD, 1977, p.117) 

A bissexualidade constitucional foi um termo sugerido a Freud por Wilhelm Fliess e 

há vários comentários sobre o mesmo tema descritos por Freud ao largo de sua obra. 

A dificuldade do problema se deve a dois fatores: o caráter triangular da 

situação edipiana e a bissexualidade constitucional de cada indivíduo. Um 

estudo mais aprofundado geralmente revela o complexo de Édipo, mais 

completo, o qual é dúplice, positivo e negativo e devido à bissexualidade 

originalmente presente na criança. (FREUD, 1976, p.46) 

O período sexual da primeira infância fica marcado pelo complexo de Édipo. Esse 

fenômeno começa a regredir quando se instala o período de latência. Então podemos dizer que 

há a dissolução do complexo de Édipo. Todavia, ainda é impreciso o que gera sua destruição, 

mas pode ser que as experiências negativas, sentimentos de frustração em torno do objeto 

desejado sejam os facilitadores para que o fenômeno sucumba. Dessa forma, o complexo de 

Édipo se destrói por sua falta de sucesso, pelo próprio mecanismo interno que se dissolve. 

A observação analítica capacita-nos a identificar ou adivinhar essas 

vinculações entre a organização fálica, o complexo de Édipo, a ameaça de 

castração, a formação do superego e o período de latência. Essas vinculações 

justificam a afirmação de que a destruição do complexo de Édipo é ocasionada 

pela ameaça de castração. Mas isso não nos livra do problema; há lugar para 

uma especulação teórica que pode perturbar os resultados a que chegamos ou 

colocá-los sob nova luz. (FREUD, 1976 p.105) 

Freud, (1976), explicita ainda em seu texto “A dissolução do complexo de Édipo” que 

o processo descrito refere-se a crianças do sexo masculino. Porém, como se realiza o mesmo 

desenvolvimento nas meninas? 
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O clitóris na menina inicialmente comporta-se exatamente como um pênis, 

porém quando ela efetua uma comparação com um companheiro de 

brinquedos do outro sexo, percebe que ‘se saiu mal’ e sente isso como uma 

injustiça feita a ela e como fundamento para inferioridade. Por algum tempo 

ainda, consola-se com a expectativa de que mais tarde, quando ficar mais 

velha, adquirirá um apêndice tão grande quanto o do menino. Aqui, o 

complexo de masculinidade das mulheres se ramifica. Uma criança do sexo 

feminino, contudo, não entende sua falta de pênis como sendo um caráter 

sexual; explica-a presumindo que, em alguma época anterior, possuíra um 

órgão igualmente grande e depois perdera-o por castração. Ela parece não 

estender essa inferência de si própria para outras mulheres adultas, e sim, 

inteiramente segundo as linhas da fase fálica, encará-las como possuindo 

grandes e completos órgãos genitais - isto é, masculinos. Dá-se assim a 

diferença essencial de que a menina aceita a castração como um fato 

consumado, ao passo que o menino teme a possibilidade de sua ocorrência. 

(FREUD, 1976, p.105) 

 Uma problemática fundamental da teoria e ao mesmo tempo da clínica psicanalítica é 

o complexo de Édipo, pois o sujeito se constitui no momento da cena edípica. Esta cena se 

estrutura psiquicamente, pois exige a presença do outro, mas não há uma irredutibilidade do 

outro e sim o aparecimento do eu “em cena”. Na obra freudiana, assistimos a uma fortíssima 

problematização de alteridade. No entanto, a importância recai sobre esse eu, que está se 

constituindo sob o outro, como figura anterior. Então, o problema da alteridade aparece de 

forma implícita, como uma condição lógica da cena edípica, no momento exato que se centra 

no eu. 

Para os meninos é totalmente aterrorizante a ideia da castração, contudo, o problema 

permanece com as meninas. Então, verificando de outro modo, quando o Édipo na menina é 

construído a partir da mudança de objeto libidinal da mãe para o pai, se a menina só entra na 

trama edípica no momento em que ama o pai e precisa abdicar desse amor, daí a descrição se 

dá exatamente como a designada, como complexo de Édipo nas mulheres meninas. 

Como veem, pois, atribuímos às mulheres um complexo de castração. E por 

boas razões o fazemos, embora seu conteúdo não possa ser o mesmo que o dos 

meninos. Nestes, o complexo de castração surge depois de haverem 

constatado, à vista dos genitais femininos, que o órgão, que tanto valorizam, 

não acompanha o corpo. (FREUD, 1977, p.77)  

Devemos considerar que o mito reverbera questões pré-edípicas de difícil acesso na 

clínica psicanalítica e catalisa a possibilidade de nos aproximarmos das paixões entre mães e 

filhas. Para compreender melhor as paixões entre mães e filhas, tomemos o complexo de 

castração, no texto Feminilidade, (FREUD, 1977), para compreendermos o que prepara a 

menina para a sua entrada no complexo de Édipo: “...a menina é forçada a abandonar a 
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ligação com sua mãe através da influência de sua inveja do pênis”7, e entra na situação 

edipiana como se esta fosse um refúgio”. (FREUD, 1977, p.159)   

Na menina é excluído o temor da castração, porém a formação do superego seria 

correlativa à dissolução do complexo de Édipo que vai de encontro à ameaça de castração. Ao 

permanecer no complexo por um tempo indeterminado, produz-se na menina um Édipo “mal 

resolvido”, um complexo de castração menos atuante, no que tange à instância moral. 

Estando assim excluído, na menina, o temor da castração, cai também um 

motivo poderoso para o estabelecimento de um superego e para a interrupção 

da organização genital infantil. (FREUD, 1976, p.192) 

Ao resgatar uma personagem feminina, da tragédia shakespeariana, portadora de um 

fascínio dúbio, Lady Macbeth, aponta Freud em 1916, 1976:  sem “dessexuar” em função de 

seus intentos homicidas. Ela sucumbe ao atingir o êxito, após lutar por ele com todas as forças 

e se esquece que a sua feminilidade teria um papel importantíssimo na perpetuação de sua 

linhagem. 

Mas o que realmente houve com Lady Macbeth? Ela era uma mulher muito corajosa e 

que triunfou, mas a partir da culpa que nela se instala, provocada pelo assassinato do pai, 

começou a enlouquecer, a alucinar. Freud ao retratar esse tipo de personalidade que fracassa 

ao triunfar, demonstra o resultado de um conflito edípico mal resolvido, seja a vitória sobre o 

pai, sobre a mãe e a um outro representante, pondo fim a sua própria vida, por não conseguir 

suportar a própria culpa. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 
7-A inveja do pênis – é uma teoria freudiana que se refere à reação em tese de uma menina durante seu 

desenvolvimento psicossexual, quando ela percebe que não possui um pênis e se dá com a falta. 
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Lady Macbeth – Figura 3-   

(sonâmbula (Johann Heinrich Fussli, 1781-84, Louvre) 

                      

Podemos tomar como exemplo de pessoa que sucumbe ao atingir 

êxito, após lutar exclusivamente por ele com todas as suas forças, 

figura de Lady Macbeth, criada por Shakespeare. De início, não 

há qualquer hesitação, qualquer sinal de conflito interno nela, 

qualquer esforço senão o de vencer os escrúpulos de seu 

ambicioso, embora compassivo, marido. Ela se mostra pronta a 

sacrificar até mesmo sua feminilidade à sua intenção assassina, 

sem refletir no papel decisivo que esta feminilidade deverá 

desempenhar quando, posteriormente, surgir a questão de 

preservar a finalidade de sua ambição, alcançada através de um 

crime. Vinde, espíritos sinistros Que servis aos desígnios 

assassinos! Dessexuai-me, enchei-me, da cabeça aos pés, da mais 

horrível crueldade! (Ato I, Cena 5.) (FREUD, 1916, 1976, p.192) 

Podemos ler em Freud, que o complexo de Édipo da menina é muito simples. Já o do 

menino, portador do pênis é mais complexo porque há uma “volta”, ou seja, ele vai mais além 

de assumir o lugar da mãe e adotar um comportamento feminino para com o pai. A menina 

não tolera renunciar o pênis sem que haja alguma compensação. Daí, ela desliza ao longo da 

linha de uma equação simbólica: pênis = falo = bebê, que quer dizer: do pênis para um filho. 

Então, seu complexo de Édipo vai culminar em um desejo, o qual é mantido por muito tempo 

e naturalizado pela cultura. E qual é esse desejo? A menina cresce alimentando um desejo de 

receber do pai um bebê como presente. Esses dois desejos: ter um pênis e um filho 

permanecem catexizados de uma forma bem rigorosa até o amadurecimento da menina em 

mãe.  

 Na atualidade, a mulher-mãe e o seu bebê são arremessadas por outras equivalências 

fálicas que descrevem a mesma equação simbólica, porém, com acréscimos conjunturais: 

pênis=falo=trabalho=autonomia financeira=bebê. Daí, hoje em dia, uma mulher precisa se 

estruturar para o exercício da maternidade, o qual passa a ficar como uma escolha dela, não 

mais como consequência natural de sua sexualidade. 

 Como pudemos ver, tudo que Freud com sua teoria construiu acerca da feminilidade, 

acabou por possuir um status enigmático. Outrossim, a sexualidade feminina, a posição 

materna e a figura do pai evidenciam os limites de seu pensamento, sempre delineando uma 

temporalidade, uma cultura, a qual encerra a posição feminina em um dilema histérico. 
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 Para compor o tema sobre feminilidade e enriquecer este trabalho com versos e 

poiésis, apresentamo-lhes uma letra de música da cantora e compositora brasileira Joyce da 

Silva Moreno, a qual retrata a mãe e filha na posição feminina. 

 

FEMININA 

 

Ô mãe, me explica, me ensina, me diz, o que é feminina? 

Não é no cabelo, no dengo ou no olhar, é ser menina por todo lugar. 

Então me ilumina, me diz, como é que termina? 

Termina na hora de recomeçar, dobra uma esquina no mesmo lugar. 

Costura o fio da vida só pra poder cortar, 

Depois, se larga no mundo pra nunca mais voltar. 

Ô mãe, me explica, me ensina, me diz, o que é feminina? 

Prepara e bota na mesa com todo o paladar. 

Depois, acende outro fogo, deixa tudo queimar. 

Ô mãe, me explica, me ensina, me diz, o que é feminina? 

E esse mistério estará sempre lá. 

Feminina menina no mesmo lugar... 

 

(Joyce Moreno) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
  

37 
 

3 – O FEMININO EM LACAN 

 

"A linguagem nos ultrapassa, não apenas porque o uso da fala sempre supõe 

um grande número de pensamentos que não são atuais e que cada palavra 

resume, mas ainda por uma outra razão, mais profunda: a saber, porque 

esses pensamentos, em sua atualidade, jamais foram 'puros pensamentos', 

porque neles já havia excesso do significado sobre o significante e o mesmo 

esforço do pensamento pensado para igualar o pensamento pensante, a 

mesma junção provisória entre um e outro que faz todo o mistério da 

expressão." 

                                                                                                    (Merleau –Ponty8) 

 O feminino em nossa cultura é algo que fascina e desperta a inspiração de poetas, 

loucos, artistas e a todos que, assim, apreciam as suas obras. A mulher, com seu enigma: “o 

que quer uma mulher?” sempre é representada na literatura, nos mitos, na música e nas mais 

variadas formas de expressão artística. Quando se fala em mito grego podemos retratar 

Tirésias, filho do pastor Everes e da ninfa Chariclo, em que Zeus e Hera tentam comparar o 

gozo feminino ao masculino. 

 Conta a história que, certa vez, Tirésias ao subir o monte Citeron, montanha da região 

central da Ática (Atenas – Grécia), consagrada ao deus Dionísio e às musas, encontrou um 

casal de cobras peçonhentas copulando. Quando ambas tentaram mordê-lo, ele reagiu e matou 

a fêmea, imediatamente se transformou em uma mulher. Sete anos depois, subindo o monte 

Citeron para orar, encontrou outro casal de cobras copulando. Desta vez, Tirésias matou o 

macho e se transformou em homem. 

 Devido Tirésias ter se tornado tão esclarecido sobre as particularidades de ambos os 

sexos, Zeus e Hera o chamaram para uma discussão. A discussão permeava sobre quem teria 

mais prazer sexual, o homem ou a mulher. Zeus afirmava que era a mulher que possuía maior 

prazer e Hera afirmava que era o homem. Diante da difícil tarefa de decidir a questão, pois 

sabia que qualquer que fosse sua decisão deixaria um dos deuses irado. Tirésias deu o seu 

veredicto:  

______________________________________ 
8-Maurice Merleau-Ponty (Rochefort-sur-Mer, 14 de março de 1908 — Paris, 4 de maio de 1961) foi 

um filósofo fenomenólogo francês. Estudou na École normale supérieure de Paris, graduando-se em 

filosofia em 1931, - (Fenomenologia da percepção). 
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“se dividirmos o prazer em dez partes, a mulher fica com nove e o homem com uma”. Foi 

então que enfurecida, a deusa Hera o cegou e Zeus compadecido deu-lhe o dom do oráculo. 

 O mito Tirésias é relevante por suscitar uma questão ainda insipiente. Por que a deusa 

se enfureceu com Tirésias, em vez de regozijar com sua capacidade para o prazer?  Há que 

observar o que Lacan formalizou como impossível, pois o gozo feminino não pode ser 

comparado ao do homem. Desse modo, Hera se enfureceu porque essa comparação fez com 

que ela se sentisse privada diante de uma diferença irredutível, pois para Lacan, o gozo 

feminino além de não estar situado no mesmo registro que o do homem está num mais além 

do falo. 

 Na contemporaneidade, principalmente no nosso cotidiano, o feminino “salta,” não só 

nos mitos, mas na música, como “salto” em dança. Podemos ver que os poetas e compositores 

falam do feminino e falam na voz de uma mulher, como por exemplo, no Trovadorismo 

português, finais do século XII a meados do século XIV.  A título de ilustração, seguem 

alguns versos de uma canção de amigo, do galego Martin Codax - jogral típico da Idade 

Média. 

Quanta sabedes amar amigo                                 Quanta sabedes amar amado 

             Treides comig’a lo mar de Vigo                           Treides comig’ a lo mar levado 

             E banhar-nos-emos nas ondas.                             E banhar-nos-emos nas ondas. 

  

 Usamos esse recurso literário para fundamentar que Lacan aponta que o objeto 

feminino é esvaziado de toda substância real. Sendo assim, podemos representá-lo no 

Trovadorismo, quando situamos o amor cortês, o gozo místico, a dama ilibada, nunca 

qualificada por suas virtudes reais e concretas. “Devemos, inclusive, interrogar-nos quanto ao 

papel exato que os personagens de carne e osso desempenhavam no amor cortês”. (Lacan, 

1960, 1997, p.158) 

 E através desse cenário que, ao mesmo tempo fascina, encanta e, por outro lado, 

instiga, suscita mistério, propomos investigar o tema do feminino em Freud até a retomada da 

lógica fálica freudiana por Lacan. Em meados do século XX, na França, Lacan decompõe ter 

ou não o falo em ser ou não o falo, e no decorrer de seus estudos, aproximadamente, nos anos 

70, apresenta uma outra lógica além da fálica. Quando ele usa seu aforismo “A mulher não 

existe”, afirma não haver um significante que nomeie o feminino. Daí, observa-se que 

“feminino” surge pelo viés de um semblante que responde por um gozo diverso.  
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[...] É como significante que a imagem entra em jogo em seu diálogo, e é 

como significante que ela representa alguma coisa. Isso é particularmente 

evidente pelo fato de que nenhuma delas se sustenta por si mesma. É sempre 

com relação a uma outra dessas imagens que cada uma delas assume seu valor 

cristalizante, orientador, que ela penetra o sujeito em questão, a saber, a 

criança pequena. (LACAN, 1956-1957, 1995, p.42)  

 

 O significante semblante possui vários significados em diferentes idiomas. Na língua 

francesa, semblante (semblant) significa: parecer, dar mostras, simular, enganar. Já na língua 

portuguesa, o significante semblante significa rosto, face.  Então, na teoria lacaniana a palavra 

semblante adquire um sentido totalmente diverso daquele que foi cunhado. O sentido está 

mais próximo da verdade, ou seja, uma verdade da qual “só se sabe alguma coisa quando ela 

desencadeia” (LACAN, 1971, 2009, p.68). Tomando o exemplo de uma máscara que mostra e 

esconde, esconde e mostra, observamos que a mesma tem duas faces: e numa dialética 

mostra-se: a verdade/mentirosa e a outra, a mentira/verdadeira, ao mesmo tempo uma ilusão e 

uma satisfação.  

 No que tange ao feminino, vemos que Lacan se apropria do significante falo para os 

dois sexos, assim como Freud. Porém quando se fala em lealdade do próprio Lacan a Freud, 

percebe-se que há uma marca enganosa.  Essa marca aparece na teoria e no texto “A 

significação do falo” (LACAN, 1958, 1998a, p.692). Bem no início percebemos a diferença 

quando afirma que “o complexo de castração inconsciente tem uma função de nó”. Este nó 

tem uma representação como algo que faz funcionar como uma “amarração” na estrutura. A 

constituição desse, segundo Lacan, estaria relacionada à instauração de uma posição no 

inconsciente no qual lhe permite identificar-se com um tipo ideal de seu sexo. Contudo, Lacan 

toma um rumo diferente a Freud quando fala da localização no corpo da mulher e, também, da 

saída pela substituição fálica. 

 Desta forma, é possível pensar que Freud quando postula a seguinte questão “O que 

quer ‘a’ mulher?” – modificada a partir da perspectiva lacaniana para: “O que quer ‘uma’ 

mulher?” (ANDRÉ, 1998) é como se ele afirmasse sutilmente, de forma indireta que o desejo 

feminino vai além de ter o falo. É nessa dialética que se observa que há algo a mais, e aí está 

o quebra-cabeça, todo o enigma do problema. Então resumindo: “A feminilidade da mulher 

deriva de ‘ser castrada’: mulher é aquela cuja falta fálica a incita a se voltar para o amor de 

um homem.” (SOLER, 2005, p..26)  
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 Retomando Freud, observamos que a tese do falo é correlativa do aforismo lacaniano 

“A mulher não existe”, sempre direcionado aos dois sexos, porém, relativo quanto à ausência 

de representação do feminino no inconsciente. Então, Lacan (1972, 1985, p.456) diz: “Esse 

órgão passado ao significante, escava o lugar a partir do qual adquire efeito. Para o ser falante 

(...) ser a inexistência da relação sexual”. 

  Contudo, nos ensinos de Lacan, postula-se que o desejo de uma mulher não se 

reduz a ser mãe. Há entre a mulher e a mãe, uma hiância, pois dificilmente um filho pode 

saturar o desejo dessa mãe.  

Entretanto, na perspectiva freudiana, quando a mãe deseja um filho é o mesmo que 

pensar que ela deseja possuir o pênis que não tem. Daí, o bebê assume uma equivalência 

simbólica ao pênis do pai que a menina descobriu não ter.  Jacques –Alain Miller diz que a 

teoria freudiana fez uma equivalência entre o desejo de um filho e o desejo de um pênis, 

podendo se transcrever esta equivalência em termos de metáfora.  É preciso que esse “não-

todo” do desejo feminino não recalque com a maternidade. Porém, a condição deste “não-

todo” é que a mulher-mãe possa encontrar o significante do seu desejo no corpo de seu 

parceiro sexual e que aquele filho não seja tudo para ela. 

Lacan diz que, inversamente, a criança é tudo para mãe, ela passa ocupar o lugar de 

sintoma ou pode se tornar o objeto da fantasia materna. Logo, é importante ressaltar que ele se 

refere ao lugar de sintoma, articulando-o ao casal parental e ao lugar de objeto, em relação à 

fantasia materna. Por isso, devemos nos ater que ao ocupar o lugar de objeto, a criança satura 

todo o modo de falta da mãe. 

 Quando Jacques-Alain Miller (1998) faz das duas notas sobre a criança de Lacan, 

afirma que ela tanto pode preencher a falta da mãe como dividi-la. Dessa forma, é de suma 

importância que a criança divida a mãe e a mulher, pois se a criança somente preenche a mãe, 

ela pode sucumbir como desejo dos pais ou par familiar e ainda ficar aprisionada como objeto 

do fantasma materno. 

Lacan não vê saída para as mulheres do lado do ter o falo porque nessa posição elas 

dissimulam, mentem. Mas não podemos deixar de contextualizar a cultura e o momento na 

qual a mulher está inserida.  
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Incluso no veo por qué no arriesgar el término, de cinismo femenino. Digo 

arriesgarlo porque en la historia del pensamiento el cinismo histórico-fue 

sostenido por hombres. (MILLER9, 1978, 1993, p.61) 

Por isso, Miller coloca em seu texto: “De mujeres y semblantes” (1978, 1993), que 

Freud não duvida em transformar as mulheres em enigmas da civilização, e dizer 

precisamente, enigmas dos semblantes da civilização. Na realidade, ele as localiza do lado do real 

como as que recordam ao homem que todos seus interesses se originam em entre parêntesis – “mon 

cul*”. Por isso faz da posição feminina uma posição que não se presta facilmente a substituir o real por 

um semblante. 

A civilização atual deixa claro que só permite os relacionamentos sexuais na 

base de um vínculo único e indissolúvel entre um só homem e uma só mulher, 

e que não é de seu agrado a sexualidade como fonte de prazer por si própria, 

só se achando preparada para tolerá-la porque, até o presente, para ela não 

existe substituto como meio de propagação da raça humana. (FREUD, 1976 

p.67) 

 Lacan sempre foi muito criterioso ao tratar da feminilidade. Essa temática que 

despertou e ainda desperta polêmica a diversos pesquisadores, no seu ensino podemos 

diferenciar dois momentos importantes no que concerne à mulher e à diferença sexual. 

Segundo Soler (2005), ele problematizou a questão da referência fálica como principal 

responsável pela estruturação sexual feminina e, sendo assim, o fez em dois momentos. Por 

volta de 1958, Lacan introduz dois textos fundamentais a toda discussão: “A significação do 

falo” (1958, 1998a) quando ele desdobra a lógica freudiana de ter o falo para ter e ser o falo. 

A dimensão de ser o falo é abordada originalmente pelo viés do valor fálico que a criança 

possa ter para a mãe. Essa seria a posição original de todo sujeito, ao menos na neurose, sua 

posição como falo que interessa ao Outro. 

Por mais paradoxal que possa parecer essa formulação, dizemos que é 

para ser o falo, isto é, o significante do desejo do Outro, que a mulher 

vai rejeitar uma parcela essencial da feminilidade, nomeadamente todos 

os seus atributos na mascarada.   

 

 

___________________________________ 
9-Jacques-Alain Miller (tradução nossa) – Mesmo eu não vejo por que não arriscar o termo, o cinismo 

do sexo feminino. Eu digo arriscar-se, porque na história do pensamento, o cinismo histórico foi 

sustentado por homens.  
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É pelo que ela não é que ela pretende ser desejada, ao mesmo tempo que 

amada. Mas ela encontra o significante de seu próprio desejo no corpo daquele 

a quem sua demanda de amor é endereçada. (LACAN, 1958, 1998a, p.701) 

E o outro texto fundamental a toda discussão: “Diretrizes para um Congresso sobre a 

Sexualidade Feminina” (1960, 1988), onde podemos identificar uma aproximação maior com 

a perspectiva freudiana e uma tentativa de denunciar o “extravio” que os seguidores de Freud 

impuseram à obra do mesmo. 

Imaginário, real ou simbólico, no que concerne à incidência do falo na 

estrutura subjetiva em que se acomoda o desenvolvimento, não são aqui 

palavras de um ensino específico, mas justamente aquelas em que se 

assinalam, na redação dos autores, os deslizes conceituais que, por não terem 

sido criticados, conduziram à atonia da experiência depois da pane do debate. 

(LACAN, 1958, 1998a, p.736)    

Buscando a saída para a feminilidade pelo lado do ter o falo, abordaremos a 

Feminilidade como Mascarada, com Joan Rivière, psicanalista inglesa, que no ano de 1929, 

apresentou um artigo que a consagrou, um caso clínico e que foi omitido por Freud em seus 

artigos sobre a questão da feminilidade. 

 O caso fala de uma mulher bem-sucedida profissionalmente, em cujo sucesso se 

verificava a identificação com o pai no exercício fálico. Porém, ela sempre se colocava diante 

dos homens que a haviam assistido suas conferências, fazendo um certo jogo sedutor. Ela 

buscava atrair elogios e, simultaneamente, flertar com eles como uma mulher frágil, diante de 

um homem forte. Logo depois, se abalava com forte angústia, pois acreditava ter feito ou dito 

algo inapropriado. Joan, diante dessa suposta posição feminina, aponta que a mulher fazia um 

jogo de “sedução”, como sendo uma máscara que encobria todo o seu temor e a sua falta. No 

caso desta mulher, fingir, representar atrás de uma máscara para provocar seu desejo era seu 

dom, e também para amenizar a ira masculina por sua ousadia. A máscara era como um véu 

que encobria o seu rosto e que acabava por maximizar a sua falta. 

 

 

______________________________________ 
*- Jacques - Alain Miller – Em seu livro: “De mujeres y semblantes”, (1978, 1993), quando usa a 

expressão entre parênteses “mon cul” – traduz-se por: “no traseiro”, por ser interessante para alguns 

homens. 
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Esse caso clínico de uma mulher feminina “normal” permitir-nos-á mostrar como o 

feminino e o masculino estão imbricados, e também podermos discutir a questão do gozo 

fálico e do Outro gozo - propostos por Lacan. Esses índices foram formalizados buscando um 

desvio da questão do "tornar-se mulher" pela via da estrutura edípica: a feminilidade fala de 

um ser que não se sujeita totalmente à castração. Decorrente deste fato, Lacan (1972-73, 

1985), no Seminário "Mais, Ainda", acentuará menos a castração do que a divisão que o 

primado do falo impõe a um sujeito. Logo, um homem ou uma mulher pode estar por inteiro 

na função fálica, mesmo sendo a mulher não - toda inscrita. É importante enfatizar que esta 

divisão, ser homem ou mulher é determinada pela cultura, arbitrariamente, a uma posição que 

é determinada pela posição simbólica de um dos protagonistas. 

Serge André ao trabalhar este caso clínico de Joan Rivière, descreve um novo 

entendimento a partir da relação que essa mulher com características masculinas vive em 

constante competição com as demais mulheres de seu convívio e com sua mãe, 

evidentemente, nas questões de identificação e nas que geram rivalidade. 

 A máscara ao mesmo tempo que esconde, revela. Dessa forma mostraremos que a 

teoria lacaniana trata a mascarada como a possibilidade de existência da feminilidade. Daí, 

Lacan afirmar com sua teoria, que a ausência de significante feminino faz com que se mascare 

algum significante que a identifique como mulher desejável. Todavia, a mulher ao ser amada 

e desejada se nutre em seu lugar feminino, de mulher. 

A teoria lacaniana nos possibilita mostrar que uma parte da mulher está constituída na 

organização fálica e, daí pode-se perceber as marcas de identificação e de estruturação do 

sujeito. Todavia, a mulher muito mais além da estrutura fálica é inconsistente, pois não 

apreende e não compreende a dimensão desse feminino, o qual permite viver mais o Real. Ela 

então busca consistência na mãe (identificação) e nas outras mulheres (rivalidade) para a sua 

própria feminilidade. 
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 Figura 4: Gustav Klint10 – Mãe e filha 

 
              * Eterna atração pelo feminino –Detalhe de “As três idades da mulher” 

 

 

Uma mulher que reveste seu corpo com artifícios femininos como: uso de batom, perfume, 

vestido com decote, meias finas, etc.,  faz semblante de modo a atrair e receber em troca desse 

“dom de iludir”, amor de um homem. Porém, com tudo isso, ainda lhe resta apenas 

insegurança de que o amor lhe virá. Então, na impossibilidade de preencher o real, ela resta no 

vazio a partir de toda criação. 

 Uma mulher faz semblante  quase o tempo todo sem precisar mentir, pois não crê nas 

máscaras, contudo, sabe que precisa lançar mão delas. Por isso, a fúria da deusa Hera em 

relação à afirmação de Tirésias. Há, entretanto, no mito e  na realidade que posicionar o 

homem na função fálica e a mulher não-toda na função. Na sociedade atual, existem algumas 

mulheres cujos semblantes vacilam e são arrebatadas pela angústia, devastadas pelo amor e 

ódio. No terceiro capítulo, veremos um exemplo de devastação no mito de “Medeia” e na 

Literatura brasileira – Medeia em ”Gota D’água”, de Chico Buarque de Holanda. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
10-Gustav Klimt foi um pintor simbolista austríaco (1862 -1918). Em vez da descrição da Escola de 

Atenas, Platão ou Aristóteles, Klimt, influenciado por Schopenhauer, representa o mundo 

como Vontade, em que os seres vagueiam. 
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3.1 – O FALO COMO SIGNIFICADO 

“A figura da mãe, para uma menina, desdobra-se em uma função materna e 

em uma função feminina na medida em que a mãe é também uma mulher”.  

                                                           ( Malvine Zalcberg) 

 Quando pensamos o estatuto do falo na Psicanálise, nos perguntamos por que Freud se 

utilizou da noção de falo para falar sobre sexualidade? A palavra falo etimologicamente quer 

dizer: do grego ’phallós’- pênis, vocábulo erudito, introduzido na possibilidade de resposta, 

quando pensamos que Freud era um grande estudioso e conhecedor da história antiga, da 

mitologia, das religiões, da arqueologia, etc. 

No mundo romano, egípcio, grego e etrusco era bem comum observar a representação 

fálica pintada em paredes, máscaras, tigelas e até em joias. O falo representava o pênis ereto 

para esses povos e culturas, mas a simbologia destinada a essa figura nem sempre era a 

mesma para todas as culturas. O mais comum era encontrá-lo representado como símbolo de 

fertilidade e força apotropaica – vocábulo que vem do grego apotrepein que significa afastar-

se de coisas maléficas e desgraças. Os antigos viam na figura do falo um objeto poderoso, 

perpetuador de toda a vida no planeta e com um filtro neutralizador das energias ruins. 

 Os gregos chamavam de falo, príapo ou príapis, o pênis ereto. Os romanos chamavam 

de tutunus, mutinus ou fascinum. Na mitologia grega, Priapo refere-se ao deus da fertilidade, 

protetor dos rebanhos, das abelhas e dos produtos hortículas. Os gregos deram a esse deus 

uma imagem de um homem idoso, mostrando seu grande pênis. Já os romanos tinham um 

amuleto de nome Fascinum que podia ter chifres e olho. Porém, o amuleto que mais se 

destacava era aquele com formato fálico, pois o falo estava associado à vida, à fecundidade e 

à sorte (BARROS, 2007). O vocábulo fascinum (latim) tem o radical da palavra fascinante, o 

qual podemos fazer uma analogia entre falo e objeto fascinante, cujo sujeito se vê aprisionado 

pelo desejo e sexualidade. 

 Passemos ao mito de Priapo. Ele é apresentado como filho de Afrodite e Dionísio; em 

outras versões é tido como filho de Afrodite e Zeus. Conta o mito que Priapo nasceu com uma 

deformidade no pênis, resultando um pênis extravagante, muito grande. Segundo a lenda, 

Afrodite após nascer, Zeus se apaixona por ela e a possui em uma longa noite de amor, donde 

ela engravida. Hera (guardiã severa dos amores legítimos), enciumada de Afrodite e temendo 
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que a estabilidade dos imortais ficasse em perigo diante de um deus que nascesse com a 

beleza da mãe e o poder do pai, deu um soco no ventre de Afrodite. Apesar desse golpe e ele 

ter sobrevivido, o menino nasceu com o pênis desproporcional ao tamanho do seu corpo. 

Mediante tal problema, a mãe receosa de um escândalo, abandonou Priapo no alto de uma 

montanha, o qual foi encontrado por pastores que o criaram. 

 Priapo apesar de ter nascido com um membro viril enorme, não possuía a força de 

mantê-lo ereto, logo se tornou impotente. Do nome Priapo, derivou-se o “priaprismo”, uma 

patologia de ordem sexual acarretada por uma ereção (BRANDÃO, 1991) desmedida, 

contínua e com dor. Segundo o mito, o priaprismo é causado por um castigo. Geralmente, 

esse mal atinge os homens de forma epidêmica. Então, para se livrar da maldição do pênis 

grande, os cidadãos passaram a fabricar falos e a organizar procissões (falofórias – 

phallophorias, 1899) em culto ao deus do falo. As falofórias eram procissões religiosas em 

que se levavam um ou vários falos. Esse era um culto do tipo antídoto contra a impotência, 

pois o que se queria era traduzir o falo em símbolo de fecundidade. Esse mito nos esclarece o 

porquê da supervalorização do falo e a sua ligação com a sexualidade. 

 Lacan nos esclarece que, através do jogo fálico é que se dá os três tempos do 

complexo de Édipo. O primeiro tempo é quando a criança ainda está fusionada à mãe, ou seja, 

o desejo da criança está totalmente submetido ao desejo da mãe. Nesse caso, a criança é o falo 

da mãe, tornando-se totalmente assujeitada ao desejo dela. 

Entretanto, para que o sujeito possa sobrevir é preciso que ele deslize para a posição 

de ter o falo. Lacan nomeia essa posição como a da metáfora paterna.  Ele coloca que o 

referido valor que se possa ter sendo o falo para o Outro precisa ser ressignificado pela função 

paterna.  Lacan, (1958, 1999, p.166), fala que “a metáfora paterna, pois, concerne à função do 

pai, como se diria em termos de relações inter-humanas”. No segundo tempo do Édipo dá-se a 

proibição, a Lei do incesto, quando o pai priva a criança de gozar com a mãe e ao mesmo 

tempo interdita a mãe de reintegrar o seu produto. 

A função do pai tem seu lugar, um lugar bastante grande, na história da 

análise. Está no centro da questão do Édipo, e é aí que vocês a veem 

presentificada. Freud introduziu-a logo de início, uma vez que o complexo de 

Édipo aparece desde A ciência dos sonhos. (LACAN, 1958,1999, p.166-167) 

Lacan nos explica que o inconsciente revela acima de qualquer coisa, o complexo de 

Édipo. A explicação reside na importância da revelação do inconsciente juntamente, à 
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amnésia infantil que incide sobre os desejos infantis pela mãe e o fato de que esses desejos 

são recalcados.  

 Ainda no texto “A metáfora paterna” (LACAN, Op. cit, p.167) fala que “algumas 

observações, com efeito, parecem indicar que o drama edipiano nem sempre desempenha o 

papel essencial, cabendo este, por exemplo à relação exclusiva do filho com a mãe”. Toda 

esta questão passa pela proposição de que podia haver sujeitos que apresentassem neuroses 

sem que houvesse Édipo. 

Tomemos, primeiro, o menino. A relação entre o menino e o pai é dominada, 

como se sabe, pelo medo da castração? Por que vértice devemos abordá-lo? 

Nós o abordamos na primeira experiência do complexo de Édipo, mas sob 

qual forma? Como uma represália no interior de uma relação agressiva. Essa 

agressão parte do filho, na medida em que seu objeto privilegiado, a mãe é 

proibido, e se dirige ao pai, E retorna para ele em função da relação dual, uma 

vez que ele projeta imaginariamente no pai intenções agressivas equivalentes 

ou reforçadas em relação às suas, mas que têm como ponto de partida suas 

próprias tendências agressivas. (LACAN, 1957-58, 1999, p.175) 

 Daí, foi formulada a ideia de neurose sem Édipo ser correlata do conjunto de 

perguntas sobre o que se “denominou de superego materno”. Lacan explica que ao 

formularem a pergunta sobre a questão da neurose sem Édipo, Freud já havia formulado que 

“o superego era de origem paterna”. Por isso a indagação de que não haverá na neurose, por 

trás, do superego paterno, um superego materno muito mais devastador? 

 Lacan reitera que a respeito do complexo de Édipo é importante ressaltar que tudo gira 

em torno de três pólos: a- o Édipo em relação ao superego; b- em relação à realidade; c- em 

relação ao Ideal do eu. 

Para que o sujeito possa sobrevir é preciso que ele deslize para a posição de ter o falo. 

Lacan nomeia essa posição como a da metáfora paterna.  Ele coloca que o referido valor que 

se possa ter sendo o falo para o Outro precisa ser ressignificado pela função paterna.  Lacan, 

(1958, 1999, p.166), fala que “a metáfora paterna, pois concerne à função do pai, como se 

diria em termos de relações inter-humanas”. Esta fala indica que o desejo da mulher se situa 

noutro lugar em relação ao desejo da mãe, e faz com que um filho não lhe seja totalmente 

suficiente. 

Interessante retratar, aqui, as vicissitudes que fazem com que um pai se ausente da 

criança, ou filho biológico. Essa questão de cunho ambientalista faz com que Lacan introduza 
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um certo questionamento em torno da posição de pai ausente ou carência de pai. Daí, 

perguntar se: um Édipo pode se constituir normalmente, mesmo que não haja pai? No entanto, 

essa e outras perguntas constituíram os primeiros paradoxos em torno desse Édipo com pai 

presente e com pai ausente. É viável demonstrar que o Édipo pode se constituir muito, 

favoravelmente, quando não está presente. Daí, parafraseando Lacan quando ele mesmo fala 

que, por aí, se pensava que o excesso da presença paterna ou excesso do pai fazia com que se 

projetasse todos os dramas, as neuroses. Nessa mesma época, a figura do pai terrível era 

considerada como nocivo para a constituição do sujeito. No entanto, na neurose, logo se 

percebeu, quando se dava o inverso, que era ainda muito pior. Há, contudo, uma gama de 

perfis de pais como: fracos, submissos, cambaios, enfermos, omissos, castrados pelas 

mulheres, enfim, há de se encontrar fórmulas mínimas que possam nos direcionar para uma 

progressão.  

No que concerne à carência do pai, gostaria simplesmente de lhes assinalar 

que nunca se sabe em que o pai é carente. Em certos casos, dizem-nos que ele 

é meigo demais, o que lhe parece dizer que lhe conviria ser malvado. Por 

outro lado, o fato de ele poder ser muito mau, manifestamente, implica que 

mais valeria talvez, de tempos em tempos, que fosse meigo. Finalmente, faz 

muito tempo que esgotaram-se as voltas desse pequeno carrossel. (LACAN, 

1957-58, 1999, p. 173)  

 Lacan nos explica que o pai terrível é aquele que intervém em diversos planos. Antes 

de qualquer coisa, interdita a mãe. Aí que se encontra o grande fundamento, o princípio do 

complexo de Édipo, e ao mesmo tempo, se liga à lei primordial da proibição do incesto. É 

precisamente isso que é expresso pelo pensamento de Freud e que está na essência do mito de 

Édipo. É necessário que se imponha a lei, mesmo sendo de forma mítica. É importante 

perceber que a lei fundada no pai, se faz viva e presente, porque houve a morte desse pai.  

As duas coisas estão estreitamente ligadas – o pai como aquele que promulga 

a lei é o pai morto, isto é, o símbolo do pai. O pai morto é o Nome-do-Pai, que 

se constrói aí sobre o conteúdo. (LAAN, 1957-58, 1999, p.152) 

Sendo assim, em relação à frustração, o pai proíbe a mãe – objeto real – ao filho, que 

intervém sobre essa relação incestuosa. 

“Se um homem dormir com a mulher de seu pai, descobrindo assim a nudez 

de seu pai, serão ambos punidos de morte; levarão a sua culpa”. (LEVÍTICO, 

20:11)       

                               Ou 
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Essa mensagem não é simplesmente o Não te deitarás com tua mãe, já nessa 

época dirigido à criança, mas um Não reintegrarás o teu produto, que é 

endereçado à mãe. (LACAN, 1957-58, 1999, p.209)  

 

Quando o menino, então privado do objeto mãe, elege o pai como modelo e como 

Ideal do eu, é porque há todo um processo identificatório. Daí, no que tange à castração, trata-

se de uma intervenção do pai real como uma ameaça imaginária sobre um falo que também é 

imaginário e que ainda não possui o valor simbólico, valor de significante. Aqui, nessa 

passagem, é exemplificada a situação edípica que Lacan confere como sendo o “terceiro 

tempo do Édipo”. Instaura-se com esse pai doador a renúncia do filho por amor. Esse amor é 

o que vai habilitar esse filho(a) a ser um homem ou uma mulher – “Dom de amor’. 

 Colette Soler (1998) nos diz que o Édipo faz o homem mas não a mulher, pois ela 

precisa se colocar na posição de’ser o falo’. Nesse sentido, Lacan afirma que uma mulher é 

não-toda no que se refere ao gozo fálico. Trata-se, da posição fálica na mulher, ou seja, o que 

Freud denomina de fase fálica. ”Ser o falo’ seja numa fórmula desconhecida do vocabulário 

freudiano, ela já está latente quando Freud insiste sobre o fato de que a mulher compensa sua 

falta fálica com o amor do homem”.(SOLER, 1998, p.200) 

A função do pai no complexo de Édipo é ser um significante que substitui o 

primeiro significante introduzido na simbolização, o significante materno. 

Segundo a fórmula que um dia lhes expliquei ser a da metáfora, o pai vem no 

lugar da mãe, S em lugar de S’, sendo S’ a mãe como já ligada a alguma coisa 

que era o x, ou seja, o significado na relação com a mãe. (LACAN, 1957-58, 

1999, p.180)     

[...] A pergunta é qual é o significado? O que quer essa mulher aí? Eu bem que 

gostaria que fosse a mim que ela quer, mas está muito claro que não é só a 

mim que ela quer. Há outra coisa que mexe com ela – é o x, o significado. E o 

significado das idas e vindas da mãe é o falo. (LACAN,1957-58, 1999, p.181)   

Entretanto, para Lacan, o que está em jogo na dissolução do complexo de Édipo é que 

a criança assuma o falo como significante e que saia da posição incestuosa com a mãe. Como 

efeito dessa dissolução, a criança identifica-se ao Pai, ao mesmo tempo em que começa a se 

formar o ideal do eu como instância reguladora das satisfações pulsionais. Como ilustração 

segue um fragmento da letra da música “Eu sou egoísta”, do compositor brasileiro Raul 

Seixas, onde aparece a figura do Édipo mal-resolvido. Nos versos fascista, mista, simplista, 

antissocialista, aparece quando o interlocutor fala com o eu-lírico e ele nega o fato de ser um 

adulto mal-resolvido. Outro exemplo aparece no verso “por que não”, pois marca a fala de 
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uma criança quando está sendo advertida, por sua teimosia, pela mãe. Este triãngulo 

representado com a letra da música “Eu sou egoísta” significa o Édipo: Pai- Mãe –filho. 

 

EU SOU EGOISTA  

  

Se você acha o que eu digo fascista 

Mista, simplista ou antissocialista 

Eu admito, você está na pista 

 

Eu sou ista, eu sou ego 

Eu sou ista, eu sou ego 

 

Eu sou egoísta, eu sou, 

Eu sou egoísta, eu sou 

 

Por que não... 

  (Raul Seixas11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
11- Raul Seixas – (1945-1989) foi um famoso cantor e compositor brasileiro, frequentemente 

considerado um dos pioneiros do rock brasileiro. Ele se interessava por Filosofia, Metafísica, História, 

Literatura e Latim, sendo que algumas crenças dessas correntes foram muito aproveitadas em sua obra, 

que possuía uma recepção boa o de curiosidade por conta disso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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3.2- O FALO COMO SIGNIFICANTE 

“Contrariamente aquilo que se acredita, o falocentrismo é a melhor garantia da mulher”. 

                                                                                               (J. Lacan) 

 

 Quando pensamos no vocábulo falo (do grego: phallós), remetemo-nos à origem que 

esse termo trouxe de implicação para a Psicanálise. No entanto, a teoria freudiana é criticada 

por ser falocêntrica, ou seja, por dar ao falo o estatuto central da sexualidade. Lacan, ao 

mencioná-lo, pondera que “não foi sem razão que Freud extraiu-lhe a referência de simulacro 

que ele era para os antigos” (1958, 1998a, p.359). Já na antiga Grécia e Mesopotâmia, o falo 

não era idêntico ao órgão e seu uso conferia um sentido de simulacro, esfinge. Sendo assim, 

ele tem uma função primordial de ser o representante do desejo. 

 Os pós-freudianos, entre 1920 e 1930, cometeram um grande equívoco quando 

confundiram falo com pênis. Tal controvérsia emergiu na comunidade psicanalítica 

levantando forte polêmica sobre o primado do falo e a sua falta como evidência do ser 

feminino. Toda essa problemática a respeito do “falocentrismo” é concernente à fase fálica na 

mulher; portanto, ganhou espaço e notoriedade em Freud. 

 O falo, enquanto significante sexual, se autoriza a múltiplas metonímias. Por que isso? 

A Psicanálise nos ensina que se pode desejar ser o falo de outrem e que essa posição ocupa o 

sujeito histérico. Nesse caso, o relacionamento “mãe em filhas” sente o desejo de permanecer 

como “precioso objeto de discurso” (LACAN, 1969-70, 1992, p.32). Daí que o sentido 

unívoco de que a mulher está completa é uma das características da maternidade. O falo se 

autoriza a ocupar o lugar de metonímia do desejo do grande Outro primordial. Com a 

linguagem, o desejo é nomeado, isto é, em seu lugar surge o símbolo e a necessidade de 

simbolizar como parte acessória do corpo da mãe. Podemos dizer então, que mãe/mulher é um 

sujeito que “tem o falo”!  

Contestemos ahora a la pregunta: ¿Qué es el falo? En primer lugar, el falo no 

es el pene. Esto es muy importante. ¿Qué es entonces? Para usar una frase de 

Freud, diríamos que el falo es la premisa universal del pene. Esto se refiere a 

la creencia infantil – la premisa que mantiene el niño – de que todo el mundo 

tiene pene, de que sólo hay seres con pene. (MASOTTA,12 2015, p.30) 

 

 

_____________________________________ 
12-Oscar Masotta – (tradução nossa) – Respondemos agora a pergunta: o que é o falo? Em primeiro 

lugar, o falo não é o pênis. Isto é muito importante. O que é então? Para usar uma frase de Freud, 

diríamos que o falo é a premissa universal do pênis. Isto se refere à crença – a premissa que mantém a 

criança – de que todo mundo tem pênis, de que somente há seres com pênis.      
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Podemos constatar que o falo na posição de significante se vale por múltiplas 

metonímias – (fig. ling.). Observando a teoria pelo viés freudiano, o falo pode ser presença no 

homem por ter o objeto privilegiado e ausência na mulher, por não tê-lo. Então, Lacan explica 

que o falo desliza na cadeia de significantes, S1... S2... gerando sentidos que se referem à 

posição do sujeito em relação ao seu desejo e ao desejo do Outro. Daí, que esse significante 

só se encontra aí velado e como razão do desejo do Outro; no entanto, esse desejo do Outro se 

impõe ao sujeito conhecedor. Nesse espaço entre um significante e outro está a hiância, e é 

nela que aparece o sujeito do inconsciente. 

Lacan, no dia 9 de maio de 1958, faz um pronunciamento no Instituto Max Planck de 

Munique, sob o título Die Bedeutung des Phallus, “A significação do falo”. Nessa 

conferência, ele alude que para Freud o falo não é uma fantasia, mas que há nas civilizações 

mais antigas, um tabu em torno do falo e, que esses antigos, o consideram como um simulacro 

ou uma divindade mitológica. Dessa forma, ele é algo que deve ser velado e que sua revelação 

está reservada aos mistérios, encoberto por um véu que está mais além. E o que há por trás 

desse véu? O que não se deve mostrar, o que o demônio traz consigo. E o que está velado é o 

significante falo, é o horror que representa a ausência revelada como tal.                                           

   

    Figura 5: Cena da vida  de Íxion, Casa dos Vécios 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Célebre pintura da Villa de Pompeia -  Museo Nazionale Romano  
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Lacan, no seu livro Escritos – “A Significação do falo” (1958), faz uma articulação 

entre o pudor que faz semblante com o véu e o significante fálico argumentando que: 

 

O falo é o significante dessa própria Aufhebung (suspensão) que ele inaugura 

(inicia) por seu desaparecimento. É por isso que o demônio do Aidos (Scham) 

surge no exato momento em que, no mistério antigo, o falo é desvelado (cf. a 

célebre pintura da Villa de Pompeia. (LACAN, 1958, 1998, p. 699) 

 

   Outrossim, far-se-á imprescindível ilustrar, que o pudor é referido por Lacan pelo seu 

nome mitológico grego Aidos, o demônio do pudor. Sendo assim, o pudor é mencionado no 

momento em que o véu fálico vacila. Então, podemos dizer que o pudor se encontra com o 

falo numa situação de impasse. Lacan descreve que o falo surge sob a forma de um bastão, o 

qual personifica o pudor e aparece nas mãos de Aidos. Retornemos à figura 5 e visualizemos 

que Íxion, vilão grego, na casa dos Vécios, em Villa de Pompeia, segura o bastão na mão 

esquerda. 

 

O falo é aqui esclarecido em sua função. Na doutrina freudiana, o falo não é 

uma fantasia, caso se deva entender por isto um efeito imaginário. Tampouco 

é, como tal, um objeto (parcial, interno, bom, mau etc.), na medida em que 

esse termo tende a prezar a realidade interessada numa relação. E é menos 

ainda o órgão, pênis ou clitóris, que ele simboliza. 

(LACAN, 1958, 1998, p.696) 

 

 Lacan esclarece em seu ensino, que o pudor tem um lugar central na constituição do 

sujeito. Quanto a sua revelação, sempre reservada aos mistérios, pois, conforme demonstra a 

célebre pintura na Casa dos Vécios, em Villa de Pompeia, no momento em que se dá o 

desvelamento do falo, é o pudor que possibilita o afloramento do significante falo para daí, 

promover o seu significado. Mostraremos de forma mais simplificada essa questão. Quando o 

falo é desvelado, o véu que cobre, vacila e se interpõe, possibilitando que o falo se torne a 

barra que está na mão do demônio.  Desse modo, o demônio ao dividir o sujeito, barrando-o, 

faz com que se cunhe o significado. Logo, teremos o sujeito barrado do inconsciente - $. 

 

Pois o falo é um significante, um significante cuja função na economia intra -

subjetiva da análise, levanta talvez o véu daquela que ele mantinha nos 

mistérios. Pois é o significante destinado a designar no seu conjunto os efeitos 

de significado, no que o significante os condiciona por sua presença de 

significante. (LACAN, 1958, 1998, p.697)   
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 Dessa forma, Lacan não recusou totalmente a proposição edípica, porém deixou claro 

que em seu ensino, sob a perspectiva psicanalítica, só podemos reconhecer a lógica do todo-

fálico, no caso, a posição masculina e o não-toda, na posição feminina. Sendo assim, em sua 

teoria, articula a discussão sobre a questão do primado fálico distintamente de Freud e de seus 

seguidores. Ainda assim, a teoria lacaniana situa a desigualdade entre os sexos para além do 

significante fálico. Lacan postula que a mulher tem um gozo dividido por estar não-toda 

inscrita na função fálica. Então, em concordância com a teoria, demonstraremos um exemplo 

do oleiro modelando o vaso. Ele modela, imprime suas digitais no barro, dá uma forma ao 

vaso, mas nunca consegue tampar o vazio.  

A mulher não existe não significa que o lugar da mulher não exista, mas que 

esse lugar permanece essencialmente vazio. E o fato dele ficar vazio não 

impede que algo possa ser encontrado ali. Nesse lugar se encontram somente 

máscaras; máscaras do nada, suficientes para justificar a conexão entre 

mulheres e semblantes. (MILLER, 2008, p.2)  

 Para Lacan, o vaso é o primeiro significante modelado pelas mãos do homem e ainda 

pode ser considerado o elemento mais essencial, artesanalmente, quanto industrializado. 

Desse modo, o que o define em sua função significante é o que o caracteriza por estar vazio. 

Em contraponto, a mulher é não-toda inscrita na função fálica por não ter o falo, constituindo-

se com essa falta de significante.   

Inversamente, é a descoberta de Freud que confere a oposição entre 

significante e significado, o alcance efetivo em que convém entendê-la, ou 

seja, que o significante tem função ativa na determinação dos efeitos em que o 

significável aparece sofrendo sua marca, tornando-se, através dessa paixão, 

significado. (LACAN, 1998 a [1958], p. 695) 

 Ancoramo-nos na teoria lacaniana e situamo-nos que, embora o gozo feminino não 

esteja situado no mesmo registro que o do homem, é a partir do gozo fálico que podemos 

supor um gozo Outro, um mais- além de gozar.  

 O gozo sexual é fálico, portanto está atrelado ao significante, porém, “o significante 

representa um sujeito para um outro significante”. Dessa forma, Lacan introduz que o 

significante representa um gozo para um outro significante. Todavia, há algo, um mais além 

de gozar, na medida em que a função do significante evoque outra coisa além do que ele 

possa dizer e produza esse algo mais além. Daí, não se pode falar em um gozo Outro, senão a 

partir do gozo sexual, gozo do órgão.  
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Lacan, no Seminário 20: “mais, ainda”, fala de uma questão que religa dois termos 

opostos: o significante e o gozo, sendo a intercessão desses dois campos a via para situar o 

tema sobre a feminilidade. Segundo Lacan, sabemos que um corpo está vivo, porque nele 

“isso se goza” e “isso só se goza por corporizá-lo de maneira significante”. (1972-73, 1985, 

p.35)       

Pode-se dizer que esse significante foi escolhido como o mais saliente do que 

se pode captar no real da copulação sexual, e também como é mais simbólico 

no sentido literal (tipográfico) desse termo, já que ele equivale aí à cópula 

(lógica). Também podemos dizer que, por sua turgidez, ele é a imagem do 

fluxo vital na medida em que transmite na geração. (LACAN, 1958, 1998, p. 

699) 

 No entanto, dizemos que a mulher por ser não-toda inscrita na função fálica e por ela 

ser não-toda referida à castração faz com que de certa forma esteja assujeitada, dividida, 

desdobrada. Daí que uma parte de si está submetida ao gozo fálico e a outra parte situa-se no 

gozo Outro, no gozo do corpo. Devemos elucidar que o mais importante nessa questão é que o 

gozo Outro não é um traço característico feminino, nem tampouco o gozo fálico, do 

masculino; a relevância está no modo como esses dois tipos de gozo se localizam na mulher. 

A mulher revela-se superior no campo do gozo, uma vez que seu vínculo com 

o nó do desejo é bem mais frouxo. A falta, o sinal menos com que é marcada a 

função fálica no homem, e que faz com que sua ligação com o objeto tenha 

que passar pela negatividade do falo e pelo complexo de castração, o status do 

(- Φ) no centro do desejo do homem, é isso que não constitui para a mulher 

um nó necessário. (Lacan, 1962-63, 2005, p. 202) 

  Ainda acrescenta Lacan, que a experiência do desejo do Outro é decisiva para o 

sujeito, pois o fato de ter ou não o falo (pênis), faz com que apreenda que a mãe não o tem e 

que isso remete a ideia de que a mãe é castrada. Sendo assim, a castração da mãe faz com que 

o sujeito a descubra como desejante e o significante falo ser a marca do desejo como ameaça 

no homem, por ele temer a castração e inveja na mulher, como privação, por ela não ter o 

pênis. Dessa forma, o pai enfrentar a castração é a prova do desejo, pois é aí que se instaura a 

lei, a qual propicia efetivamente que o sujeito avance em direção à partilha dos sexos. 

 Contudo, o significante é sempre limitado para dizer e ordenar a sexualidade, pois, o 

significante fálico introduz uma cisão do gozo e ao mesmo tempo coíbe um gozo 

imensurável. Sendo assim, ele é o responsável por permitir o acesso ao gozo sexual. 

Entretanto, ao mencionar o gozo Outro, esse simbolizado pelo corpo do Outro – Lacan faz 
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uma restrição de acordo com o gozo do lado da mulher. Ele diz que o Outro, na nossa 

linguagem é o Outro sexo. Logo, o gozo Outro é um gozo que escapa ao domínio significante 

e que sempre haverá um resto a traduzir no domínio da linguagem. 

Ao tomarmos o texto “A significação do falo” (LACAN, 1901,1998) percebemos que 

Lacan ao situar o falo no primeiro ensino, refere-se à lógica do significante falo atrelada à 

uma estrutura linguística imersa no inconsciente. Daí, quando o sujeito passa do campo da 

demanda para o campo do desejo é porque o falo como significante foi apreendido. 

A demanda é algo distinto da satisfação por que clama. Ela é demanda de uma 

presença e ausência, o que a relação primordial com a mãe manifesta, por ser 

prenhe desse Outro a ser situado aquém das necessidades que pode suprir. Ela 

já o constitui como tendo o “privilégio” de satisfazer as necessidades, isto é, o 

poder de privá-las da única coisa pela qual elas são satisfeitas. Esse privilégio 

do Outro, assim, desenha a forma radical do dom daquilo que ele não tem, ou 

seja, o que chamamos de seu amor. (LACAN,1958,1999, p.697-98) 

 Tomando “O Seminário, livro 4: as relações de objeto” (LACAN, 1956-57,1998, p.62) 

destacamos a definição do conceito de frustração: “ela está ligada à investigação dos traumas, 

fixações, impressões, provenientes de experiências pré-edipianas”. Ou seja, a frustração 

ocorre quando o objeto real, o seio ou a mãe se ausentam, por exemplo: quando a mãe não é 

suficientemente boa (WINNICOTT), não atende ao apelo da criança. Dessa forma, ela sai da 

estruturação e se torna uma potência. É então que se dá a inversão da posição de objeto, pois o 

que eram objetos de satisfação se tornam por parte dessa mãe, dessa força materna, objeto de 

dom. 

[...] O que acontece se o agente simbólico, o termo essencial da relação com o 

objeto real, a mãe como tal, não responde mais? Se, ao apelo do sujeito, ela 

não responde mais? Vamos dar a resposta nós mesmos. Ela decai. Quando, 

antes, estava inscrita na estruturação simbólica que a fazia objeto presente-

ausente em função do apelo – ela se torna real. (LACAN, 1956-57, 1999, 

p.68) 

 O falo enquanto significante requer que o sujeito saia da posição frustrada (com a 

mãe) e vá a outra posição que é o outro desejo – o desejo do Pai: “é através do Édipo que o 

desejo genital é assumido e vem tomar lugar na economia subjetiva” (LACAN, 1957-58, 

1998, p.371).  
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 No texto “Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano”,  

(LACAN, 1998), questionamos de onde ele fala que devemos partir da concepção do Outro 

como lugar do significante. 

Partamos da concepção do Outro como lugar do significante. Qualquer 

enunciado de autoridade não tem nele outra garantia senão sua própria 

enunciação, pois lhe é inútil procurar por esta num outro significante, que de 

modo algum pode aparecer fora desse lugar. É o que formulamos ao dizer que 

não existe metalinguagem que possa ser falada, ou, mais aforisticamente, que 

não há Outro do Outro. (LACAN, 1960, 1998, p. 827)  

 Lacan explica que tudo o que nos faz reportar como uma falta do sujeito, nos remete 

ao significante. Ele fala que são nos deslizamentos dos significantes que brotam as formações 

do inconsciente através da fala, nos atos falhos, nos chistes; podemos reconhecer também 

através dos sonhos, sintomas, etc. Daí que a subversão do sujeito se concretiza, pois o 

significante “é aquilo que representa o sujeito para um outro significante”. Daí, que 

perguntamos o que esses significantes significam? Simplesmente, eles traduzem o desejo e a 

castração que o sujeito possui. Ainda no texto, Lacan afirma que até o plano que atua toda 

articulação do significante é inconsciente e o conteúdo desse é da ordem do significante, o 

qual é expressamente da ordem da linguagem. Dessa forma, a característica comum que 

identifica os significante é o fato de eles “preexistirem por sua diferença em relação a todos os 

demais”. Mas há um significante que é “aquele para o qual todos os demais não 

representariam nada” (1998, p.833).  

 Para pensarmos a lógica lacaniana, o sujeito subvertido está assujeitado à lei do 

significante, lei do desejo, do sempre desejar, a qual se estrutura na castração. Assim, no final 

desse texto “Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano”, (1998), 

fala que “a castração significa que é preciso que o gozo seja recusado para que possa ser 

atingido na escala invertida da Lei do desejo”. (1960,1998, p.841) 
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3.3 – SEXUAÇÃO E GOZO 

“Um peixe, 

Pra enfeitar de corais tua cintura. 

Fazer silhuetas de amor à luz da lua, 

                                   Saciar esta loucura dentro de ti” (...) 

(Fagner) 

 

 Freud é o precursor no campo psicanalítico e, com isso, deve-se toda a sua obra à 

complexa sexualidade, a qual sempre nos interroga ao mesmo tempo que nos desafia. A 

diferença anatômica entre os sexos tem consequências psíquicas, pois, devemos pensar que 

não se nasce psiquicamente homem ou mulher. É preciso que o sujeito se inscreva do lado 

masculino ou feminino das fórmulas da sexuação, formalizadas por Lacan (1972-73, 1985) 

em seu O Seminário 20: “mais, ainda”. 

 Lacan sugere nesse seminário, o que há de novo a uma nova possibilidade de articular 

a demarcação lógica do gozo para além do gozo fálico. Contudo, ele articula que do lado 

feminino há uma outra forma de gozar, vista pela lógica do não-toda inscrita. Daí, o campo do 

gozo é dividido em dois modos distintos.  

O direito não desconhece a cama – tomem por exemplo esse bom direito 

consuetudinário, no qual se funda o uso do concubinato. O que quer dizer 

deitar junto. De minha parte, vou partir do que, no direito, resta velado, ou 

seja, daquilo que ali se faz, nessa cama – estreitar-se. Parto do limite do qual 

com efeito é preciso partir para se ser sério, quer dizer, para estabelecer a série 

daquilo que se está aproximando. (LACAN, 1972-73, 1985, p.10 -11) 

Quando nos referimos ao Seminário 20 – ao ser de gozo, e embora Lacan não 

contradiga a formulação da falta a ser, percebemos que aí se opera uma positividade, mas por 

quê? O gozo do corpo na mulher ganha um estatuto que o distingue daquele gozo marcado 

pela falta que o significante falo provoca: “O ser é o gozo do corpo como tal, quer dizer, 

como assexuado, pois o que chamamos gozo sexual é marcado, dominado, pela 

impossibilidade de estabelecer(...) o Um da relação sexual” (LACAN, 1972-73, 1985, p.15). 

Daí, podemos fundamentar em Lacan, que a falta permanece no campo sexual, pois surge 

então outro modo do ser que a experiência analítica supõe. Constata-se que é através da 

linguagem que se percebe uma materialidade nessa concepção de substância gozante. Dessa 

forma, só é possível o significante ser a causa da materialidade do gozo desde que o Outro 

simbolize. Sendo assim, Serge André em seu livro – “O que quer uma mulher”? (1998) sugere 
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que a ideia de um gozo do corpo, ou de um gozo feminino permanece como efeito do 

significante. Logo, ele quer dizer, que o gozo já se encontra marcado pela incidência do 

significante e porque não se pode prever uma realidade pré-discursiva. O que vem a ser 

chamado de sexuação é a simbolização pela qual o corpo sexuado advém no gozo assimétrico, 

tanto no homem, como na mulher. 

 Diante de toda essa discussão polêmica faz-se necessário ponderar que a posição 

sexual do sujeito é construída com a cultura, com o meio em que o sujeito está imerso. No 

caso do homem, percebe-se o medo de perder o falo e da mulher, na vontade de tê-lo. Nesse 

caso, quando vimos a resolução do complexo de Édipo, o sujeito simboliza a Lei edípica e se 

inscreve na partilha dos sexos. Daí, entre a década de 1920 e 1930, surge um fervoroso debate 

dos pós-freudianos em torno, sobretudo, de uma recusa em considerar a falta fálica como 

sendo o núcleo da feminilidade. Pois, ao atravessar o Édipo, o sujeito simboliza a falta no 

Outro e se insere na lógica fálica, ou seja, o falo passa a operar como regulador do gozo. 

O ensino lacaniano em seu "retorno a Freud", mais especificamente no escrito "A 

Significação do falo" (1958) clarifica que o falo é o significante responsável pela sexualidade, 

seja masculino ou feminino. E Lacan, em seu Seminário 20: Mais, ainda – explica o que é o 

gozo. 

O que é o gozo? Aqui ele se reduz a ser apenas uma instância negativa. O 

gozo é aquilo que não serve para nada Aí eu aponto a reserva que implica o 

campo do direito-ao-gozo. O direito não é o dever. Nada força ninguém a 

gozar, senão o superego. O superego é o imperativo do gozo – Goza! 

(LACAN, Op. Cit, p.11)   

Entretanto, Lacan nos esclarece que essa hipótese do corpo como uma substância 

gozante resulta de algo que sobre ele o sujeito não consegue nominar. Dessa forma, o ser 

permaneceria algo da ordem da linguagem. Então, em um processo de análise demonstraria 

que “há relação de ser que não se pode saber”, que, mesmo permanecendo impossível de se 

escrever, o ser é “interdito, ele é dito entre palavras, entre linhas” (LACAN, 1972-73, 1985, 

p.162). No entanto, quando se fala em modos do ser, isso indica justamente que há muitas 

maneiras de expressar a impossibilidade quanto ao gozo. 

 Soler em seu livro – “O que Lacan dizia da mulheres” (2005), argumenta que a 

história edipiana responde a pergunta de como pode um homem amar sexualmente uma 
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mulher. Simplesmente, quando renuncia a mãe e ao gozo referido a ela, através da castração 

do gozo, para daí encontrar uma outra mulher onde possa referir seu gozo. 

 Ela, ainda salienta que Freud em sua teoria tentou explicar de modo semelhante o lado 

feminino, porém não conseguiu e, por isso, fez uso de um aforismo “O que quer uma 

mulher?”, que ela traduz como: “o Édipo produz o homem, não produz a mulher”. (2005, 

p.17). De certa forma, Lacan questionando, interrogando e criticando o Édipo freudiano, não 

o refutou completamente. Mas, por quê? Ele da mesma forma que amplia o conceito, vê cada 

posição como uma função simbólica, por exemplo: “o filho é o falo da mãe”, aí nessa 

passagem ilustrativa, há uma função simbólica atuando de maneira intersubjetiva, mas que se 

constitui mutuamente. Então, Lacan diz que a mãe se constitui em relação ao filho, 

possuindo-o. Podemos ler em:  para uma mulher enquanto mãe, seu filho, antes 

de ser aquele que tem um pênis, é todo seu falo. A mãe se estrutura como um ser na relação. 

Outra questão interessante é que Lacan quando menciona a posição - função do Pai, cria um 

impacto sobre a díade mãe/filho, porém ele não percebe o que significa para o Pai o fato da 

mãe possuir o falo, no caso o filho dela. Desse modo, o Pai, como significante no exemplo 

citado, pode ou não ser uma pessoa, mas quando o é, há um grande efeito sobre seu 

psiquismo. 

Daí que Freud situou a questão da sexualidade em torno do Édipo e, sobretudo, das 

implicações psíquicas do medo de perder o falo e do desejo de tê-lo.  Uma cena em dois atos: 

ter o falo - assumir a posição masculina e não ter o falo, assumir a posição feminina como 

uma máscara, um semblante de ter o falo. A mulher, desde o começo é referida como não-

toda. Vejamos em Gênesis-2:22 “E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus 

fez uma mulher, e levou-a para junto do homem”.  Em Gênesis 2:23, ele concluiu assim – 

“Eis agora aqui, disse o homem. O osso de meus ossos e a carne de minha carne: ela se 

chamará mulher, porque foi tomada do homem”.  

A feminilidade aparece como máscara e esta põe em evidência dois modos distintos: 

não-castrada/fálica e castrada/na devolução do falo. Daí que é importante ressaltar, que 

como máscara, por não ser definida por significante específico, surge de uma “construção” 

através de traços de identificação colhidos de Outra mulher e de tudo aquilo que sai da fala do 

homem. Por isso, a função da máscara é recobrir esse nada inconsistente, o qual está para 
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além do gozo fálico. Quando Lacan nos diz- A mulher não existe – no O Seminário 20 “Mais, 

Ainda”:  

E o que demonstra o discurso analítico, no que, para um desses seres como 

sexuados, para o homem enquanto que provido do órgão dito fálico – eu disse 

dito – o sexo corporal, o sexo da mulher – eu disse da mulher, embora 

justamente não exista a mulher, a mulher não é toda – o sexo da mulher não 

lhe diz nada, a não ser por intermédio do gozo do corpo. (LACAN, 1972-73, 

1985, p.15) 

Ainda no Seminário 20: “mais, ainda”, no texto – “Letra de uma carta de Almor”, Lacan 

(1972-73, 1985) apresenta as quatro fórmulas da sexuação, num quadro composto por quatro 

espaços, sendo que os dois quadradinhos superiores referem-se às fórmulas matemáticas e os 

outros dois quadrados divididos por uma barra referem-se ao lado masculino e ao lado 

feminino. Os cinco termos configurados, que se relacionam por setas são: o sujeito barrado 

= ($), símbolo fálico, falo = (Ф), objeto pequeno a = essa parte perdida, a fantasia, o objeto 

que por sua ausência, se faz presente; o significante de uma mulher - (A/) em francês- Autre 

= Outro e o significante da falta no Outro [S(A/)], conforme mostraremos na figura 6 

abaixo: 

 

      Lado Homem                Lado Mulher 

   

Lacan quando pensa o lado masculino, formula a primeira que: “existe ao menos um 

homem para quem a função fálica não incide”. Daí vem a explicação: Lacan buscou o mito do 

pai primevo em “Totem e Tabu” (Freud, 1915, 1995, p.102), o líder da horda primitiva, 

aquele que tinha livre acesso às mulheres do bando, sem nenhuma lei de proibição, impedia o 

acesso dos outros machos buscarem as mulheres. O assassinato deste pai primevo é seguido e 

ordena-se a lei de proibição do incesto, onde os filhos movidos por um remorso e um 

sentimento de culpa, em reverência ao pai morto, criam a lei simbólica. A função fálica (Φx) 

remete à castração, ou seja, aquele pai morto é representado pelo símbolo cortado pela barra 
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horizontal, o qual indica a negativa – o único homem, segundo o mito, que não foi castrado. 

Na segunda fórmula - “para todo homem é verdadeiro que a função fálica incide”- explica que 

pelo menos um homem foi subtraído, no caso, “o pai morto”, daí o restante dos homens ficam 

submetidos à castração. 

Passemos à formulação do lado feminino. Lacan quando formula “não existe ao menos 

uma mulher para quem a função fálica não incide” e “para não-toda mulher é verdadeiro que a 

função fálica incide” diz que ao afirmar que não existe mulher nenhuma que não seja 

castrada, reafirma que “toda mulher é castrada”, não há pelo menos “uma” que seja. E quando 

diz “para não-toda mulher, reforça que é verdadeiro que a função x   incide. Então, quando 

ocorre de mostrar o quantificador negando-o (“não existe x”), bem como nega (“a função 

fálica não incide”). Assim, se do lado feminino não há essa exceção, (“não há pelo menos 

uma que seja”), produz então “A Mulher não existe” e “a mulher é não-toda”. 

Há que concluir que, por não existir uma lei universal do lado feminino é que não se 

pode relacionar o sexo masculino com o sexo feminino, por isso, Lacan lança mão do axioma 

“não há relação sexual13”, ou seja não se pode relacionar o Homem-todo com a Mulher não-

toda.  

De sorte que poderíamos dizer que quanto mais o homem se possa prestar, 

para a mulher, à confusão com Deus, quer dizer, aquilo de que ela goza, 

menos ele odeia e menos ele é – e uma vez que, depois de tudo, não há amor 

sem ódio, menos ele ama. (LACAN, 1972-73, 1985, p.102) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 
13- Como Lacan define a relação sexual: De outra parte, eu defini a relação sexual como aquilo que não 

para de não se escrever. Aí há impossibilidade. É também que nada pode dizê-la – não há, dentro do 

dizer, existência da relação sexual. Mas o que quer dizer, o negá-la? Será legítimo de algum modo 

subsistir uma negação pela apreensão experimentada da inexistência? (LACAN, 1972-73, 1985, 

p.198) O necessário para Lacan é o que não para de se escrever. Já a relação sexual é entendida como 

o que não para de não se escrever. 
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4 – Relação mãe e filha: o processo de tornar-se mulher 
 

Mulher, não te deixes castrar. 

Serás um animal somente de prazer 

E às vezes nem mais isso 

Frígida, bloqueada, teu orgulho te faz calar 

Tumultuada, fingindo ser o que não és 

Roendo o teu osso negro da amargura 

(Cora Coralina) 

 

 

 É importante ressaltar neste trabalho que ao realizar uma busca sobre a presença das 

mulheres, foi preciso revisitar algo da história da Filosofia, da Literatura, etc. No entanto, 

percebe-se que, a figura do feminino sempre é retratada com uma certa desigualdade, 

inferioridade. Aristóteles pensava que algo faltava à mulher, como se ela fosse um homem 

incompleto e assim, sempre relegada a um segundo plano e sendo representada por um sujeito 

que não a representa, que é o masculino. 

 Platão pensava de modo diferente a Aristóteles e Sócrates. Ele percebia que as 

mulheres poderiam governar o Estado tal como os homens e que a sua racionalidade dependia 

da mesma formação educacional e dos mesmos reforçadores condicionantes. Segundo Platão, 

um Estado que não educa e forma as mulheres é como um homem que apenas exercita os 

músculos do seu corpo. Ele, em seu tempo, no ano 427 a.C. pensava que as mulheres tinham 

uma força superior àquela da força física. Todavia, Aristóteles, muito mais tarde, 335 a.C., 

dizia que a mulher é como o terreno que recebe e conserva a semente, enquanto o homem é o 

próprio semeador.  Há de se ter cuidado com esse tema para não incorrer em preconceitos e 

tabus, pois a mulher no mundo medieval era submissa à figura masculina, mas essa ideia de 

assujeitamento da mulher nasceu de um preconceito: o de achar que a mulher por ter sido 

orientada pela religião cristã católica apostólica romana estaria associada ao pecado e, de 

certa forma, marginalizada pela narrativa bíblica em Gênesis, em que Eva é aquela que induz 

Adão a pecar. 

 

O homem respondeu: “A mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me 

deste fruto, e eu comi”. O Senhor disse à mulher; “Por que fizeste isso?” – “A 

serpente enganou-me, - respondeu ela – e eu comi”. (Gênesis 3:12,13) 

 

  Descartes, filósofo, matemático e físico francês do século XVII, no “Cogito”, 

defende a ideia de uma essência primeira que antecede o corpo, ou seja, o pensamento. Para 
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ele, pensar é a própria existência corporal, sendo que o corpo vem a ser uma extensão do 

pensamento. Daí que sua teoria se define assim: a essência pensante (res-cogitans/espírito) e a 

substância extensa (res-extensa/corpo). 

 Então, quando pensamos em corporeidade, há uma associação do fraco entre o 

feminino e o do forte com o masculino. Aristóteles afirmava que o cérebro feminino é menor 

do que o do homem e que por isso, existe uma redução da mulher ao seu corpo. Temos que 

observar com cautela que o corpo é de algum modo sempre visto como algo negado, da 

ordem do proibido, do pecado e do incesto. 

 

                                                                                Figura 7- Lilith  

 

 A personagem Lilith14 é muito conhecida na cultura judaica. Segundo essa cultura, ela 

foi criada do barro junto a Adão e se mostrou maléfica, arrogante e insubmissa, sendo expulsa 

do Paraíso. Muitas vezes é reconhecida como a serpente que seduziu Eva, ou, “Nela se 

encontrarão cães e gatos selvagens, e os sátiros chamarão uns pelos outros; o espectro noturno 

frequentará esses lugares e neles encontrará o seu repouso”. (Isaías, 34:14) O antigo demônio 

sumeriano de nome Lilith vem da palavra sumeriana Lilitu, o que significa “espírito do vento” 

ou “demônio feminino”. 

 Através de uma nota de “Moisés e o Monoteísmo Três Ensaios”, (1939[1934-38]), 

Freud volta à Grécia minoico-miceniana, 1250 a.C. e se depara com uma cultura para além da 

cultura fálica. A partir de estudos arqueológicos descobre que o palácio de Minos em Knossos 

teria sido destruído por um terremoto. Conta a história que a deusa mãe Pallas  

 

_________________________________    
14- Cães e gatos: os termos hebraicos são muito vagos. – O espectro noturno: a Lilith, demônio 

feminino noturno, malfazejo e sempre agitado. 
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Atenas, favorita de Freud, era venerada em toda Grécia e ao sentir-se incapaz de defender as 

pessoas dos terremotos, provavelmente, teria aberto o caminho para a sua substituição por um 

deus masculino e absoluto como Zeus. Há uma hipótese que esses deuses masculinos que 

fizeram a substituição com as deusas, pudessem ser os filhos delas. 

 Começaremos a partir de agora a traçar um percurso em Freud através do Édipo 

feminino, para mostrar como se dá a relação mãe e menina. A feminilidade para Freud é um 

vir – a – ser, contudo, far-se-á necessário mostrar através deste trabalho de cunho 

psicanalítico, as vicissitudes da relação mãe e filha, na trajetória da menina até a fase adulta. 

A mulher precisa ser criada através de um longo trabalho psíquico (ANDRÉ, 1998, p.191). 

 É necessário buscar em Freud as especificidades do Édipo e do complexo de castração 

na menina para podermos entender o processo de mudança da menina em tornar-se mulher. 

 O estudo que demonstra o complexo de Édipo problematizado nas meninas está no 

texto de Freud, “Sexualidade feminina”, de 1931. Sabe-se que tanto para os meninos quanto 

as meninas, a mãe se constitui como o primeiro objeto de amor. Para o menino esse objeto de 

amor o acompanhará ao alongo do seu desenvolvimento, mas a menina terá que substituir de 

objeto, mudando o olhar para o pai. Essa mudança é o que viabiliza a feminilidade para a 

menina. 

 A menina ao longo do seu desenvolvimento psicossexual precisa mudar de zona 

erógena, substituir o clitóris (pequeno pênis) pela vagina e mudar também de objeto, 

substituir a mãe pelo pai. É importante destacar que esse deslocamento de objeto para a 

menina nunca se dá por completo. Entretanto, a intervenção que o pai faz sobre a menina é 

relevante para a subjetividade dela e o seu próprio sujeito que está se constituindo.  Ainda na 

menina, a figura paterna como identificação feminina não é resolutiva do seu Édipo, porém, a 

sua marca feminina vai se constituir na relação com a sua mãe. 

   

Dessa forma, a vida sexual da menina está dividida em duas fases: a primeira 

possui um caráter masculino, ao passo que a segunda é especificamente 

feminina. (FREUD, 1933, 1972, p.119) 

  

 Em Freud, podemos fazer uma leitura da relação primitiva da menina com sua mãe, 

através do conceito de Penisneid. inveja do pênis. Penisneid é um termo utilizado por Freud 

em 1908, quando em seu texto: “Sobre as teorias sexuais das crianças”. Nesse texto o 

Penisneid é retratado como sendo a inveja no sentido de ciúme. Daí que em 1920, Freud 
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questiona a questão da inveja do pênis na vida psíquica da mulher e como ela articula a 

relação pré-edípica da menina com a mãe. O que acontece? Essa menina não perdoa a sua 

mãe por não ter o pênis e não aceita a castração. 

Dois fatos sobretudo me impressionaram. O primeiro foi o de que onde a 

ligação da mulher com o pai era particularmente intensa, a análise mostrava 

que essa ligação fora precedida por uma fase de ligação exclusiva à mãe, 

igualmente intensa e apaixonada. Com exceção da mudança de seu objeto 

amoroso, a segunda fase mal acrescentara algum aspecto novo à sua vida 

erótica. Sua relação primária com a mãe fora construída de maneira muito rica 

e multificada. (...) Na verdade, tínhamos de levar em conta a possibilidade de 

um certo número de mulheres permanecerem detidas em sua ligação original à 

mãe e nunca alcançarem uma verdadeira mudança em direção aos homens. 

(FREUD, 1931, 1976, p.138)   

  

O fato de a mãe ser ao mesmo tempo um modelo de identificação e objeto de amor se 

apresenta dúbio e complexo para a menina. E como a menina se separa de sua mãe? 

Exatamente quando se instaura a ambivalência, onde os sentimentos se intensificam, se 

dualizam e quando ela começa a se identificar com a mãe. Diante desse processo a menina 

constitui a sua subjetividade e a sua feminilidade.  

Freud na Conferência XXXIII -”Feminilidade”, (1976) ressalta que o resultado dessa 

desvinculação é o ódio sentido pela mãe que pode perdurar a vida toda, assim como um 

sentimento ameno em algumas fases da vida adulta, mas que sempre haverá um resto. A 

menina nunca aceita estar em desvantagem, por não ter o pênis. Sendo assim, essa hostilidade 

é dirigida à mãe até mesmo quando a menina-moça sai de casa. Para que essa mudança ocorra 

é necessário que ela se identifique com a mãe e queira fazer de sua vida, algo semelhante. 

São muitos impasses para um vir – a – ser, tornar-se mulher. Vejamos alguns dele na 

citação abaixo: 

A respeito dessas mulheres com uma intensa vinculação de longa duração para 

com o pai, temos constatado alguns fatos surpreendentes. Sabíamos, 

naturalmente, que houvera um estádio preliminar de vinculação com a mãe, 

mas não sabíamos que pudesse ser tão rico e tão duradouro, e pudesse deixar 

atrás de si tantas oportunidades para fixações e disposições. Durante essa fase, 

o pai da menina é apenas um rival incômodo; em alguns casos, a vinculação à 

mãe perdura além do quarto ano de vida. Quase tudo o que posteriormente 

encontramos em sua relação com o pai, já estava presente em sua vinculação 

inicial e foi transferido, subsequentemente, para seu pai. Em suma, fica-nos a 

impressão de que não conseguimos entender as mulheres, a menos que 

valorizemos essa fase de sua vinculação pré-edipiana à mãe. (FREUD, 1933-

32, 1976, p. 81) 

   

Outro impasse importante é quando a menina percebe que é castrada.  
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Daí partem três linhas de desenvolvimento possíveis: uma conduz à inibição 

sexual ou à neurose, outra, à modificação do caráter no sentido de um 

complexo de masculinidade, a terceira, finalmente, à feminilidade normal. 

(FREUD, 1976, p.85)  

 

A menina quando transfere o seu olhar de desejo para o pai, inicia assim o complexo 

de Édipo. O sentimento hostil em relação à mãe provém de uma rivalidade e se intensifica 

conforme a menina vai crescendo. A situação edipiana nas meninas evolui de forma lenta e 

difícil, porque a menina tem que aprender a abandonar a antiga posição, que era a fixação na 

mãe, para poder vencer as outras fases do desenvolvimento psicossexual. 

O resquício de hostilidade segue camuflado durante muitos anos, irrompe toda a 

adolescência e chega à fase adulta recalcado. Daí, que essa menina-moça se casa e, depois de 

algum tempo, esse marido dessa menina que se tornou mulher, passa a ser herdeiro também 

da mãe. Dessa forma, a primeira metade da vida dessa mulher foi marcada pela rivalidade 

com a mãe e a segunda metade, pode ser preenchida pela luta contra o marido, ou seja, há 

uma transferência de objeto e de gozo. Quando essa relação for esgotada, sufocada no decurso 

da vida, um segundo casamento seria bastante satisfatório. 

 

Sob a influência da transformação da mulher em mãe, pode ser revivida uma 

identificação com sua própria mãe, contra a qual ela vinha batalhando até a 

época do casamento, e isto é capaz de atrair para si toda a libido disponível, de 

modo que a compulsão à repetição reproduz um casamento infeliz dos pais. 

(FREUD, 1933-32, 1976, p. 90) 

 

Lacan nos clarifica que é primordial para a vida de uma criança o significante do 

desejo da mãe. Entretanto, esse mesmo significante será substituído pelo significante paterno, 

quando ocorra a metáfora paterna, a qual possibilitará que a criança perceba o pai como 

significante de desejo. Ele chama a nossa atenção sobre um certa “nostalgia da filha” por 

fazer esse corte simbólico e colocando o pai no lugar do objeto desejante. Daí que Lacan fala 

que, a relação edípica que vai se instaurando, vai deixar um resquício no destino feminino 

dessa filha, marcando um possível impasse na relação com o desejo materno. 

 

Algumas observações, com efeito, parecem indicar que o drama edipiano nem 

sempre desempenha o papel essencial, cabendo este, por exemplo, a relação 

exclusiva do filho com a mãe. A experiência, portanto, obrigava a admitir que 

podia haver sujeitos que apresentassem neuroses em que não houvesse Édipo 

algum. (LACAN, 1957-58, 1999, p.167) 
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Dessa forma, a mulher, de um modo geral, sempre busca por um significante que a 

represente, algo que a faça sentir constituída. O tornar-se mulher envolve uma identificação 

fálica e ao mesmo tempo um reconhecimento da sua falta. Por que isso? A mulher que busca 

o falo e a posição fálica contrapõe-se à feminilidade, pois envolve estar num lugar de objeto 

de desejo e não de desejante. A mulher ao se tornar mãe, sente-se detentora do falo, pois o 

bebê para ela simboliza o falo. Sendo assim, o tornar-se mãe, distancia a mulher da posição 

feminina, porque agora, ela como detentora do falo, fica na posição de objeto de desejo, 

enquanto o bebê na posição de desejante.  

É notório em Lacan a maternidade vir separada da feminilidade, pois para ele o tornar-

se mãe está do lado do ter o falo e para que a mulher seja feminina tem que estar na posição 

de ser o falo, estar na posição de objeto para um homem. 

Nas águas da castração, a menina nada qual peixe, acredita Freud 

inicialmente. Não era bem assim e Freud o compreenderá: a menina não lida 

com facilidade com a questão da castração que ele atribuía à falta de pênis, a 

suscitar-lhe a inveja do menino que o possui. Mas como Lacan desenvolverá, 

não se trata propriamente da falta de um órgão e sim da falta de um símbolo 

específico da sexualidade feminina. Esse é um dos aspectos fundamentais da 

questão da mulher: o efeito causado nela pela falta de um símbolo específico 

de seu sexo, como o falo o é para um homem. (ZALCBERG, 2003, p. 32, 33)  

O menino, na saída do Édipo, encontra-se identificado ao pai e, assim, a sua 

masculinidade. Em contrapartida, a menina quando sai do Édipo, volta-se para o pai e ao 

mesmo tempo para a mãe. Encontra-se aí, uma dualidade, pois ela espera na mãe o 

significante do sexo feminino, porém, é em vão a sua busca porque esse significante não 

existe. No entanto, há de se reconhecer que, ao separar-se de sua mãe, a vindoura mulher 

poderá não apenas tamponar imaginariamente a sua falta, mas se constituir em sua relação 

com o feminino. A mulher, na impossibilidade de que a relação mãe e filha conceda um 

significante próprio ao feminino, faz com que o tornar-se mulher se torne exercício do 

feminino, de ser uma mulher para um homem, de ser uma mulher para outra mulher e de ser 

uma mulher para a cultura, etc. 

Lacan viu na possibilidade de separação mãe-filha uma possibilidade de a 

filha adquirir consistência ao distinguir seu corpo e gozo dos de sua mãe. Se, 

como Lacan conclui, “a mulher faz da solidão seu parceiro” é porque nela 

encontra a condição de encontrar um corpo, um desejo e um gozo, podendo 

serem ditos seus. (ZALCBERG, 2003, p.160) 
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4.1 – PAIXÃO MÃE E FILHA, NO MITO E NA LITERATURA  

“Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, 

com a surpresa de nele caber como se o tivesse inventado”. 

              (Clarice Lispector) 

Este item vai abordar o amor e a paixão na relação mãe e filha vistos sob a ótica  

freudiana, tendo como suporte, Lacan e o axioma de que o inconsciente é estruturado como 

linguagem. Quando Freud fala de amor, retrata os conceitos de transferência, narcisismo, 

principalmente, quando o foco é a sexualidade e o desejo. Vale ressaltar que o objetivo deste 

texto é realizar uma releitura da obra freudiana por um viés lacaniano e relacionar o amor e a 

paixão em sua amplitude e complexidade, demonstrando como se deflagra essa paixão na 

relação mãe e filha, com o mito e a literatura. 

Na Psicanálise, principalmente na obra freudiana, vemos o amor florescer e até ser 

sinônimo de transferência, contudo, o termo paixão pouco é percebido em Freud, assim como 

Lacan. Em nossa cultura ocidental, o vocábulo paixão, etimologicamente significa: do latim 

tardio passio-onis, derivado de passus, particípio passado de pati, sofrer. É muitíssimo usado 

para descrever o auge do amor e do êxtase, ou seja, o fogo transcendente da alma e do corpo. 

Esse vocábulo surgiu na Península Ibérica, no século XIII, com os portugueses e era grafado 

paixon. O radical grego pathos ou path também significa paixão, excesso, passividade, 

assujeitamento e sentimento. Aristóteles cria esse conceito, porém é Descartes que se apropria 

para nomear tudo o que se faz, ou que acontece na vida de uma pessoa. 

Freud em “A pulsão e suas vicissitudes”, (1915, 1976), apresenta os pares antitéticos 

relacionados ao amor: amar/ser amado; amar/odiar; amar/indiferença.  

Vemos, assim, que o amor e o ódio, que se nos apresentam como opostos 

completos em seu conteúdo, afinal de contas não mantêm entre si uma relação 

simples. Não surgiram da cisão de uma entidade originalmente comum, mas 

brotaram de fontes diferentes, tendo cada um deles se desenvolvido antes que 

a influência da relação prazer-desprazer os transformasse em opostos. 

(FREUD, 1915, 2006, p.83)  

 __________________________________________ 
15-O eromenos (em grego, ἐρώμενος – plural: "eromenoi") era um adolescente do sexo masculino 

envolvido em uma relação amorosa com um homem adulto, denominado erastes (em grego, ἐραστής – 

plural: "erastoi"). Os eromenos eram intensamente disputados na antiga Grécia, sendo objeto de brigas 

de rua e poemas. O erastes ideal era controlado em seu amor, e sua afeição era expressa em atos de 

generosidade e simpatia, em contraste com homens que simplesmente procuravam meninos por prazer 

sexual. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Eromenos) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Eromenos
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Ele propõe esses pares antitéticos como sendo a única expressão da transformação de uma 

pulsão em seu contrário. 

Lacan em seu Seminário 8 - “A transferência”, (1992, 1960-61) aponta “o milagre da 

transferência” pelo qual se passa da posição de Erômenos15, o amado para a posição de 

Erastes o amante. 

Situação ainda mais temível se imaginamos, justamente, que, devido à 

natureza da transferência, o que lhe falta, ele vai aprender amando. Se estou 

ali pra o seu bem, certamente que não é no sentido despreocupado em que a 

tradição tomista o articula como Amare est velle bonum alicui, pois que este 

bem já é um termo mais que problemático – se me acompanharam no ano 

passado, ele está superado. (LACAN, 1992, 1960-61, p. 23) 

 Lacan, desde 1958, chamou-nos a atenção quando ressaltou que as mulheres amam 

“erotomaniacamente”, ao passo que os homens fetichizam muitíssimo. Sendo que, Freud 

observa uma defasagem em relação à vida amorosa das mulheres e dos homens. 

 Todavia, Freud em seu texto “Sobre o narcisismo: uma introdução”, (1914, 1976, 

p.63) fala que “o estar apaixonado consiste num fluir da libido do ego em direção ao objeto”. 

Entretanto, ele nos fala que o apaixonado é humilde porque é esvaziado de libido. Daí, que o 

objeto amado é sempre passível de idealização, como a pulsão ser passível de sublimação.  

Em determinada classe de casos, estar amando nada mais é que uma catexia de 

objeto por parte dos instintos sexuais com vistas a uma satisfação diretamente 

sexual, catexia que, além disso, expira quando se alcançou esse objetivo: é o 

que se chama de amor sensual comum. Mas, como sabemos, raramente a 

situação libidinal permanece tão simples. Era possível calcular com certeza a 

revivescência da necessidade que acabara de expirar e, sem dúvida, isso deve 

ter constituído o primeiro motivo para dirigir uma catexia duradoura sobre o 

objeto sexual e para ‘amá- lo’ também nos intervalos desapaixonados. 

(FREUD, 1921,2006, p.69) 

O que mais pode acontecer? Com o decorrer dos anos, aquele amor pode transformar-

se em ódio. Ilustraremos com um exemplo de delírio erotômano, onde o Outro que, 

anteriormente, enviava declarações de amor passa ao lugar do Outro que persegue, odeia, 

podendo ser levado ao ato homicida passional. Tudo indica que os poetas, amantes, loucos e 

os mitos falam o que Freud se viu compelido a escrever: “na cegueira do amor, a falta de 

piedade pode ser levada até o diapasão do crime”. (FREUD, 1921, 1976, p.143) 



 
 
 
 
  

71 
 

  A tragédia grega de Eurípedes foi encenada pela primeira vez, no ano 431 a.C. 

Segundo a lenda grega, aconteceu de uma feiticeira ajudar o valente e volúvel Jasão. Este 

homem era líder dos argonautas a obter o velocino de ouro. Medeia era filha de Aetes, rei da 

Cólquida, neta do Sol e princesa da Cólquida. Seu pai era dono do velocino de ouro e o 

mantinha guardado por um dragão. Jasão e seus argonautas foram à Cólquida para pegá-lo, e 

poder tornar-se rei de Iolco. Eis que ela surge, inicialmente, como heroína movida pelo amor 

e paixão e se dispôs a ajudá-lo. Perdidamente apaixonada, trai o seu pai Aetes e usa seus 

poderes mágicos para salvaguardar a vida do seu amado e tomar a posse do velocino de ouro. 

Fugiu de casa, abandonou a sua terra e foi com Jasão e os argonautas para Iolco, na Tessália. 

Ainda assim, ajudou a Jasão mais uma vez, quando o usurpador da coroa de Iolco queria 

roubar o velocino de ouro. Jasão a instiga e logra que ela utilize seus poderes mágicos para 

matar o tio do herói. Contudo, houve uma revolta da população de Iolco contra o casal 

fazendo com que eles fugissem para Corinto, onde viveram por muito tempo exilados. 

Passaram-se dez anos de casados quando Jasão se apaixona por Glauce, a jovem filha de 

Creonte, o rei de Corinto e, sendo assim, abandona a esposa e os filhos. O rei instigado por 

Jasão decreta a expulsão da feiticeira Medeia e seus filhos de seu reino, subestimando-a. Esta 

enfurecida, inconformada, sentindo-se traída e humilhada, arquiteta um plano terrível de 

vingança. Utiliza-se de seus poderes mágicos para matar seus próprios filhos que teve com 

Jasão. Ela, amando-os, mata-os com um punhal, e presenteia a rival com um manto mágico 

que se incendeia ao ser vestido, matando-a, e também a seu pai Creonte. O final de Jasão é 

incerto e consta de várias versões, que em uma delas, enlouquecido de dor, suicida-se. Em 

uma outra versão que não escapou da vingança de Medeia, o qual fez morrer esmagado pelo 

seu próprio e fantástico navio Argos. Medeia, finalmente, casa-se com o rei Egeu, pai de 

Teseu, com quem teve um filho, Medos. Após conspirar contra a vida de Teseu, tentando 

envenená-lo, foi obrigada a refugiar-se em Atenas e depois voltou para Cólquida. Anos 

depois, foi honrada como deusa em Corinto e na Tessália. Esse mito escrito por Eurípedes 

serve ainda, na pós-modernidade, como tema a obras artísticas, literárias, peças de teatro e 

trabalhos científicos.  

Pobre de mim triste de dores [...]. Esta sorte que rui sobre mim súbita rompeu-

me o peito; parto pois perdi o prazer de vida: quero a morte amigas! O esposo 

que era tudo para mim tornou-se – bem o sabe – o pior dos homens. De 

quantos seres alma e mente têm, nós os mais míseros, mulheres, somos [...] 

(Oliveira, 2006, p. 33). 
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Faremos agora uma análise do mito pelo viés psicanalítico, para podermos 

compreender os sentimentos hostis e devastadores que advêm na relação mãe e filha. 

Contudo, podemos extrair dessa narrativa uma verdadeira “fome de amor”, devastadora. 

Compreende-se que essa ideia de “fome de amor” permeia a condição do feminino que 

desafia a referência teórica ao complexo de castração. 

Uma explicação plausível é pensarmos que para a mulher, diante da castração, as 

coordenadas não podem ser as mesmas que do homem, porém, se tomamos em princípio os 

privilégios da menina com relação à lei, para ela, a castração existe apenas como ameaça ou 

aquilo que ela espera do outro como sua felicidade. 

A primeira leva a uma revulsão geral à sexualidade. A menina, assustada pela 

comparação com os meninos, cresce insatisfeita com seu clitóris, abandona 

sua atividade fálica e, com ela, sua sexualidade em geral, bem como boa parte 

de sua masculinidade em outros campos. A segunda linha a leva a se aferrar 

com desafiadora autoafirmatividade à sua masculinidade ameaçada. Até uma 

idade inacreditavelmente tardia, aferra-se à esperança de conseguir um pênis 

em alguma ocasião. Essa esperança se torna o objetivo de sua vida e a fantasia 

de ser um homem, apesar de tudo, frequentemente persiste como fator 

formativo por longos períodos. (FREUD, 1931,1976, p.141) 

 Medeia, protagonista do mundo mítico, perpassa a fronteira do pulsional e marca a 

violência arcaica que se afirma como “nossa compreensão interna dessa fase primitiva, pré-

edipiana, nas meninas, nos chega como uma surpresa (...) da civilização minoico-miceniana 

por detrás da civilização da Grécia”. (FREUD, 1931, 1976, p. 13) 
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Figura 8 – Medeia (Eurípedes) 

 
 

 Medeia representa a terrível e sanguinária mulher. O fato de ter sido traída pelo 

homem que amava fez com que, de forma atroz, se perpetrasse sua vingança infanticida. O 

que marca e denuncia essa atrocidade em ser mulher revela a anulação temporal que ela 

mesma é compelida a realizar. De que forma? Ela ao cometer o infanticídio, retoma a vida 

que ela havia dado. Medeia se presentifica como o protótipo da compulsão de destino, ou seja, 

o feminino para além do reino de Eros. O que faz Eurípedes com sua deusa e heroína é 

mostrar o pulsional indomável e o excesso de nossa humanidade. A crueldade de Medeia 

transborda quando empresta trama ao fantasma do narcisismo primário, no momento exato 

que vai de encontro à pulsão de morte. Sendo assim, evidencia-se que o narcisismo primário 

revela o primeiro objeto de amor, seu corpo. Na “Conferência XXXIII”, Freud nos fala que: 

assim, atribuímos à feminilidade maior quantidade de narcisismo, que também afeta a escolha 

objetal da mulher, de modo que, para ela, ser amada é uma necessidade mais forte que amar. 

(FREUD, 1933, 1976. pp.89, 90) 

 

_ “Ah! Como sou infeliz! Sofrimentos cruéis! Ai de mim! Ai de mim! Por que 

não posso morrer?” 
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_ “Ai de mim! Sofro, desventurada, sofro, e não posso conter os meus gritos 

de dor. Malditas crianças de mãe odiosa, morram com seu pai! Que toda a 

nossa casa pereça! (EURÍPEDES, 431. a. C, 2001) 

 

 Medeia é uma mulher, personagem mítica que nos remete ao transbordamento no 

terreno da lei, não porque a heroína irá transgredi-la, mas, porque jamais a conheceu. Em 

“Totem e tabu”, encontramos esta referência sobre a posição do juramento com relação ao 

totem: Os juramentos, na opinião de Frazer, foram originalmente provações; assim, muitas 

verificações de descendência e legitimidade eram submetidas à decisão do totem (FREUD, 

1913 – 14, 1976, p.78). 

 Quando pensamos na posição feminina parece haver uma “barganha”, pois Medeia se 

oferece inteira para Jasão. Então, ela fica de certa forma, suspensa no que se refere ao desejo 

do Outro, sem, contudo, perceber o seu próprio desejo. Daí, que Lacan, (1958, 1998) afirma: 

uma mulher amar mais do que ser amada revela a sua posição frente ao falo. A mulher quando 

assume a posição fálica pode falhar naquilo que é sua atribuição. Na regulação simbólica 

temos: as palavras e o pensamento; na regulação imaginária temos: a realidade psíquica e a 

fantasmática e na regulação real temos o gozo. 

 Percebemos em Medeia uma mulher devastada, pois diante da falha nota-se a irrupção 

do real. No entanto, é aí que ela se presentifica em seu canibalismo, em sua “fome de amor”, e 

quando a carnificina do infanticídio lhe resgata o desejo. 

 E Serge Leclaire vem, resumidamente explicar: 

O que quer uma mulher, é antes de mais nada, o reconhecimento, pelo 

homem, de sua fala de mulher, pois nenhum recalcamento assegura 

originalmente sua perenidade; suas palavras conservam fundamentalmente o 

valor de representante inconsciente (significante) e não entram senão 

acessoriamente no sistema de significações; astros e corpos gloriosos do 

sistema fálico. Eles não dizem senão a sombra dos objetos de todo o corpo. O 

que ele espera do discurso do homem é que ele fixe na tela do recalcamento os 

signos de sua glória em corpo de carne e que ligue sua esperança de ver um 

pedaço de céu. (LECLAIRE, 1975, pp. 106-107). 

 

 Passemos agora a um contraponto: da tragédia grega de Eurípedes,“Medeia” à obra 

literária do escritor brasileiro Chico Buarque de Holanda e Paulo Pontes - a tragédia 

brasileira, com a peça de teatro – “Gota d’água”. 

 Tomando Medeia de Eurípedes, contextualizaremos Gota d’água, banhada no Rio de 

Janeiro, na década de 1970. Percebemos presentes nessa obra literária, elementos da cultura 

brasileira como o samba de raiz e a macumba. É através da pobreza que os protagonistas 

Joana, mulher sofrida e Jasão, sambista e compositor, ambos cariocas, retratam o sofrimento 
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de um povo pobre, residentes em um conjunto habitacional (favela) e oprimido por Creonte, 

proprietário do imóvel. 

 Joana abandona seu marido pra viver junto a Jasão, que canta na rádio com a música 

Gota d’água. 

 

"Já lhe dei meu corpo, minha alegria 

Já estanquei meu sangue quando fervia 

Olha a voz que me resta 

Olha a veia que salta 

Olha a gota que falta pro desfecho da festa 

Por favor 

Deixe em paz meu coração 

Que ele é um pote até aqui de mágoa 

E qualquer desatenção, faça não 

Pode ser a gota d’água." 

(Chico Buarque) 

 

 Alguns anos depois, Joana e Jasão tiveram dois filhos, mas com o desgaste da 

relação, ele se apaixona por Alma, filha de Creonte, por quem se apaixona e abandona o lar e 

a família. 

 Joana ao ser abandonada pede ajuda a um casal de amigos, Corina e Egeu a quem 

confia a guarda de seus filhos. 

Joana: Pois bem, você vai escutar as coisas que eu vou lhe fazer: te conheci moleque, 

frouxo, perna bamba, barba rala, calça larga, bolso sem fundo Não sabia nada de 

mulher nem de samba E tinha um puta dum medo de olhar pro mundo As marcas do 

homem, uma a uma, Jasão, Tu tirou todas de mim. O primeiro prato, O primeiro 

aplauso, a primeira inspiração, A primeira gravata, o primeiro sapato De duas cores, 

lembra? O primeiro cigarro, a primeira bebedeira, o primeiro filho, o primeiro violão, 

o primeiro sarro, o primeiro refrão e o primeiro estribilho te dei cada sinal do teu 

temperamento te dei matéria-prima para o teu tutano e mesmo essa ambição que, neste 

momento, se volta contra mim, eu te dei, por engano (BUARQUE E PONTES, 2009, 

p. 88) 

 Ao ser abandonada Joana conta apenas com a ajuda de um casal de amigos e 

confidentes, Corina e Egeu, a quem confia seus filhos. Egeu indignado com os juros cobrados 

por Creonte, lidera seus vizinhos a protestarem por seus direitos.  

O desfecho se dá quando Joana manda os dois filhos irem à festa de casamento de 

Jasão e Alma com um presente de que não havia mais ressentimento. Entretanto, Creonte não 

permitiu que sua filha abrisse o presente com medo de que houvesse algum feitiço, posto que 
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Joana era macumbeira. Então, fracassado o plano de morte de seus inimigos, ela abre o 

embrulho, abraça os filhos e ambos comem o bolo envenenado. Na cena final, Egeu e Corina 

carregam os corpos e colocam em frente de Jasão e Creonte. 

 A mulher tem seu lugar na relação a dois, “tanto ao significante fálico que o homem 

pode encarnar para ela como ao significante do Outro, do Outro que não existe ao nível do 

gozo” Serge André, (1998, p.222). Logo, em Medeia de Eurípedes e Joana de Chico Buarque 

de Holanda vemos que a perda do amor para a mulher equivale a uma vivência da castração.  

O poeta retrata o eu-lírico de Joana-Medeia como uma mulher devastada pela dureza 

da vida. Eis que a vida e Joana deslizam no palco, como um rolo compressor que vai 

desfazendo os sonhos e a esperança de uma sociedade oprimida por uma ditadura militar. 

Precisamente em 1975, ela nos avisa: “qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota 

d’água”. Joana traça seu destino cruel com sangue e veneno nessa cidade do Rio de Janeiro, 

que a cada dia reedita suas microtragédias. 

A devastação pode ser lida como uma dificuldade estrutural própria à 

inexistência do todo feminino. Tal como diz Miller (2003, pp. 13,29), “uma 

mulher tem sempre um ponto de devastação, que não há relação com a lei que 

possa poupá-la disso, no mesmo sentido em que Lacan dizia que a verdadeira 

mulher tem sempre algo de perdida” (Drummond, 2006, p. 47). 

 

 Ao passarmos pelo mito grego de Eurípedes- Medeia e Joana de Chico Buarque de 

Holanda propõe-se, também, colocar aqui, um conto de Clarice Lispector e de outro, um olhar 

psicanalítico. A nossa intenção é utilizar-se de toda riqueza da narrativa, no seu aspecto 

descritivo, para podermos compreender através da psicanálise alguns fenômenos originados 

no âmbito da relação mãe e filha 

 O conto “Os laços de família” (LISPECTOR, 1998), mostra um encontro entre mãe e 

filha (Catarina). A autora narra a partida de Severina, após uma visita à família de sua filha 

Catarina, o marido Antônio e o filho do casal. Evidencia-se como a filha Catarina quer a sua 

mãe e vice-versa. Inicialmente, Catarina acompanha a mãe Severina de táxi, à Estação, onde 

então ela embarca no trem. A filha, ao voltar para casa, encontra o marido lendo o jornal e 

resolve levar o filho a passeio, para desapontamento do marido Antônio que, apesar de 

pretender estar relaxado em sua leitura, preferia tê-los em casa. 

 Ao princípio, mãe e filha vivem um momento tenso em sua viagem até a Estação de 

trem. Três situações emergem no texto e fazem com que mãe e filha se defrontem: o 
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incômodo entre Severina e Antônio antes da partida, sendo abrandado na despedida; o 

incômodo da vó em relação à magreza do neto e a sensação que as duas sentiam de que algo 

estavam esquecendo. 

Há algo que nunca foi revelado a Catarina e esse silêncio se faz ouvir no momento do 

encontro das duas: mãe e filha. Talvez um não-dito, um segredo de família fizesse com que 

houvesse a impressão de que algo fora esquecido. 

Também a Catarina parecia que haviam esquecido de alguma coisa, e ambas 

se olhavam atônitas, porque se realmente haviam esquecido, agora era tarde 

demais. (...) Que coisa tinham esquecido de dizer uma à outra? (LISPECTOR, 

1998, p.97) 

 

 É muito comum percebermos nos grupos familiares uma convergência de conteúdos 

inconscientes, como desejos, mitos, fantasias, etc., que transitam no aparelho psíquico dos 

mesmos, vindo a aflorar mediante uma situação que implique um fato. A origem dos mitos 

familiares é oriunda desses segredos familiares, que constitui-se através de uma permissão 

inconsciente, a qual concorda em velar, calar a respeito desse fato, o que ameaça a 

estabilidade psíquica do grupo. 

 Ainda nessa passagem, percebemos que as manifestações de amor foram veladas, 

encobertas com um véu, como se o amor fosse calado, esquecido, ou como um mito familiar. 

Pode-se confirmar na passagem quando a freada do táxi lança a mãe sobre a filha, colocando-

as numa intimidade de corpo que as constrangia. 

 

Catarina fora lançada contra Severina, numa intimidade de corpo há muito 

esquecida, vinda do tempo em que se tem pai e mãe. Apesar de que nunca se 

haviam realmente abraçado ou beijado. (LISPECTOR, 1998, p.96) 

 

O amor parece manifestar-se basicamente através de preocupações e coisas 

corriqueiras do dia a dia como por exemplo: eu sou sua filha, não pegue corrente de ar, etc. 

Essas expressões traduzem preocupação, carinho, mas não é a única forma de falar de amor. 

 

Ninguém mais pode te amar senão eu, pensou a mulher rindo pelos olhos; e o 

peso da responsabilidade deu-lhe à boca um gosto de sangue. Como se mãe e 

filha fosse vida e repugnância. Não, não se podia dizer que amava sua mãe. 

Sua mãe lhe doía, era isso. (LISPECTOR, 1998, p.97) 

 

 Essa passagem citada nos mostra nitidamente como a mãe habita a filha, com forte 

violência e contundência. Severina habita a sua filha Catarina (interessante que até as quatro 

últimas letras são iguais), ferindo-a, impondo-lhe obrigações, marcando sua forma de ser, até 
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mesmo quando ausente: “sem a companhia da mãe, recupera o modo firme de caminhar: 

sozinha era mais fácil” (LISPECTOR, 1998, p.98). 

 

No final do conto, Catarina sai em companhia do seu filho e o marido 

se assusta com tamanha liberdade que ela vive o momento: “quem sabe 

se sua mulher estava fugindo com o filho da sala de luz bem regulada, 

dos móveis bem escolhidos, das cortinas e dos quadros? Fora isso o que  

lhe dera (Apartamento de engenheiro)” (LISPECTOR, 1998, p. 101). 

 

 Ao deslizarmos por algumas passagens do conto “Os laços de família”, (LISPECTOR, 

1998), faz-se necessário esse olhar psicanalítico. A narrativa é permeada por afetos e um deles 

se aflora quando mãe e filha sentem intensamente ter esquecido algo. Será que podemos dizer 

que é realmente um esquecimento ou que demonstra uma impossibilidade? Esse conto é bem 

marcado pelas perguntas que se atravessam em busca de respostas e com esse lapso, esse afã, 

a relação mãe e filha não para de não se escrever.  

 Lacan (1965, 2003) pontua que a filha mulher espera muito mais “substância” da mãe 

que do pai. Perguntamo-nos, do que se trata essa substância? O que ficou esquecido entre mãe 

e filha? O que a filha espera obter da mãe e não consegue, por sentir-se frustrada e muitas 

vezes devastada? 

Por essa razão, a elucubração freudiana do complexo de Édipo, que faz da 

mulher peixe na água, pela castração ser nela ponto de partida (Freud dixit), 

contrasta dolorosamente com a realidade de devastação que constitui, na 

mulher, em sua maioria, a relação com a mãe, de quem, como mulher, ela 

realmente parece esperar mais substância que do pai – o que não combina com 

ele ser, segundo, nessa devastação. (LACAN, 1965, 2003, p.465) 

 

 Destaca-se que tanto mãe quanto filha está não-toda submetida à função fálica.  

 Catarina, ao voltar para casa, encontra como de costume, o marido sentado na poltrona 

lendo o jornal. Ele mesmo dizia que o sábado era seu, porém era de seu interesse que sua 

mulher e filho estivessem em casa. No entanto, quando menos ele esperava, ela tomou a mão 

do menino e saiu sem dizer absolutamente nada. Ele a chamou, mas ela não o ouviu. Daí, que 

ele percebeu ao ver sua mulher se afastando, que ela transmitia ao seu filho uma herança.  A 

mesma que se fazia no instante da repetição, nessa prisão de amor, a qual abateria para 

sempre o futuro homem. 
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4.2 – QUANDO A DEVASTAÇÃO É A (IM)POSSIBILIDADE DE AMOR: CASO 

CLÍNICO 

 

“Sem você não sou nada. Espero tudo de você. Sobretudo não se afaste. 

Quando você não está aí não vivo mais. Serei como você quiser, bela, infantil, 

mas também apaixonada”. 

(Lemoine –Luccioni) 

 

 Amar é dar o que não se tem. Esta frase aparece no Seminário 8 – “A transferência”, 

(LACAN, 1960-61, 1992).  Mas o que é o amor? Freud nos explica em seu texto “Além do 

princípio do prazer”- VIII – “Estar amando e hipnose”, (1920), que através da linguagem 

podemos nominar em nossa realidade uma série de eventos emocionais que nos acontecem. E 

um deles, o amor!  A linguagem dá o nome de amor a:  

 

numerosos tipos de relações emocionais que agrupamos, também, 

teoricamente como amor; por outro lado, porém, sente, a seguir, dúvidas se 

esse amor é amor  real, verdadeiro, genuíno, e assim insinua toda uma gama 

de possibilidades no âmbito dos fenômenos do amor. (FREUD, 1920, 1976, p. 

69) 

 

 Lacan nos esclarece que o melhor que uma mãe pode transmitir ao seu filho ou filha é 

a própria castração. 

 Entretanto, Freud postula que amor e ódio, estes dois sentimentos ambivalentes 

marcam a relação da menina para com a mãe. Ele aborda essa temática nos textos: “Algumas 

consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos” (1925, 1996), “Sexualidade 

feminina” (1931, 1996) e “Feminilidade” (1932, 1996) quando descreve as implicações que 

ocorre com a menina na fase pré-edipiana. A menina, nessa fase, vê a mãe como objeto seu de 

amor, daí revela uma sexualidade de caráter masculino. Quando a menina, então, percebe a 

mãe castrada e ao se ver também assim, distancia-se desse objeto de amor, por responsabilizá-

lo pela ausência do falo. E por que isso ocorre? Nada menos que, o fato de a menina 

responsabilizar a mãe por não ter lhe dado o falo. Isso, porque o amor dirigido a ela era 

enquanto um ser fálico. Sendo assim, nasce nesse lugar um sentimento hostil, permeado pela 

inveja do pênis. 

 Este item vai abordar a questão da devastação na relação mãe e filha, sendo esse 

arrebatamento a causa da (im)possibilidade de amor. Podemos nomear “devastadora”!  Esse 

termo é usado por Lacan para caracterizar, não todas, mas uma maioria de relacionamentos de 
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mãe e filha. Ele usa o vocábulo ravage, que em francês significa destruição, para caracterizar 

uma relação conturbada, assolada por sentimentos hostis entre mãe e filha. Tomamos a fala de 

Medeia (Eurípedes, 431, a.C.) para demonstrar a devastação, esse sentimento corrosivo e 

destruidor. 

Meu sofrimento é imenso, incontestavelmente, mas não considerei ainda 

definida a sucessão dos acontecimentos próximos. (p.34, verso 410) Estarão 

mortos, mas que povo, que cidades me acolherão depois? Que bom anfitrião, 

abrindo-me seu território para asilo e casa para abrigo, me defenderá? 

Nenhum. Então devemos esperar um pouco. Quando eu puder contar com 

refúgio certo consumarei o assassinato usando astúcia e dissimulação; e 

quando eu decidir, nada, nenhum obstáculo mãe deterá, e de punhal na mão os 

eliminarei. (p.35, versos 440 a 445) 

 

 Destaca-se que há uma certa dificuldade para definir a devastação, posto que ela não 

pode ser localizada e o sintoma, segundo Miller no texto “A partilha sexual” (1998), além de 

ser limitado, tem a sua manifestação localizável. Daí que definimos, o sintoma propriamente 

dito no lado masculino e a devastação no lado feminino. Entretanto, uma mulher devastada e 

um homem com seu sintoma neurótico têm seu modo de gozar próprio de cada sexo. Sendo 

assim, compreende-se o sintoma como uma metáfora, por existir simbolicamente a falta do 

outro, e a devastação, na mulher, por não ter metaforizado essa falta, e por permanecer 

realizando metonímias, à deriva da demanda do falo. 

 

A contingência, eu a encarnei no para de não se escrever. Pois aí não há outra 

coisa senão o encontro, o encontro, no parceiro, dos sintomas, dos afetos, de 

tudo que em cada um marca o traço do seu exílio, não como sujeito, mas como 

falante, do seu exílio da relação sexual. (LACAN, 1972-73, 1985, p.198) 

 

E Lacan nos fala que aquilo que vem em suplência à relação sexual é o amor. 
 

O amor, há muito tempo que só se fala disso. Será que preciso acentuar que 

ele está no coração do discurso filosófico? Está aí com certeza o que nos deve 

pôr em guarda. Da última vez, fiz vocês entreverem o discurso filosófico 

como o que ele é, uma variante do discurso do Senhor. Pude igualmente dizer 

que o amor visa o ser, isto é, aquilo que na linguagem, mais escapa – o ser 

que, por um pouco mais, ia ser, ou, o ser que, justamente por ser, fez surpresa. 

(LACAN, 1972-73, 1985, p.55) 

 

 Lacan nos fala que a feminilidade se trata de uma invenção, pois na impossibilidade de 

a mãe fornecer o significante “Da Mulher”, o qual ela mesma não possui, não há traço que 

possibilite esse suporte à sua feminilidade. Desse modo, nesse além do falo é que se abre o 

caminho para a devastação entrar. 
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 Outra questão preponderante é situar a devastação no campo entre o sujeito e o desejo 

da mãe – um campo não totalmente demarcado pelo Nome-do-Pai. Mas, por que isso ocorre? 

A função paterna, ou seja, o pai que não se coloca a serviço da mãe e de seus caprichos, 

portanto, não opera um apaziguamento. E na clínica percebemos como a devastação se refere 

ao modo que cada sujeito tem em si: o “vir à tona” desse real. 

 Faremos agora um percurso analítico, trazendo à cena um caso clínico que retrata a 

discussão entre mãe e filha, onde a dimensão narcísica é muitas vezes operada pela 

devastação.  

 

I – “Maria e Joana16:  uma perpetuação do compromisso” 

 

“Maria, 59 anos, vem sendo atendida há cerca de seis meses no Setor de Terapia 

Familiar Psicanalítica, na UERJ, Rio de Janeiro, no ano de 2006. Ela trouxe como queixa 

principal a dificuldade de relacionamento com a filha Joana, de 22 anos, que segundo ela é 

uma “louca”. Relata que a filha não tem responsabilidade e vive a gastar dinheiro 

compulsivamente com os namorados e comprar coisas desnecessárias.  A mãe pedia ajuda 

para lidar com a filha Joana, pois não sabia mais o que fazer com tantas discussões violentas 

que, por vezes, acabavam com a filha lhe agredindo fisicamente ou ameaçando matá-la com 

facas e outros objetos. 

Quando tem essas “crises “, Joana quebra tudo em casa e agride a todos a sua volta, 

principalmente a mãe. Às vezes, só é contida pelos bombeiros. Atualmente, Joana faz 

tratamento psiquiátrico e tem uma vida que podemos chamar de “normal”, para uma jovem de 

sua idade, não fosse o relacionamento conturbado que mantém com a mãe Maria. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 
16- Notas: Esse caso é o resultado do trabalho desenvolvido na UDA de Psiquiatria do HUPE/UERJ, 

sob supervisão da Drª. Maria do Carmo Cintra de Almeida Prado e apresentado no X Fórum de 

Residência em Psicologia Clínico-Institucional, em maio de 2006. Psicólogas, Residentes do 2º ano do 

Programa de Residência em Psicologia Clínico-Institucional do IP/HUPE/UERJ. 
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Durante os seis meses de atendimento Joana nunca quis comparecer à terapia, apesar 

das inúmeras tentativas da mãe de levá-la, o que impediu Maria de continuar vindo sozinha 

aos encontros semanais. Mesmo não participando do atendimento, Joana se fazia presente de 

forma quase exclusiva no discurso, nos pensamentos e nos desejos da mãe. O relacionamento 

com Joana é um ponto privilegiado das sessões, assim como de sua própria vida e de seu 

psiquismo, voltados especialmente para a filha. Dormem juntas na mesma cama e Maria cuida 

pessoalmente da roupa e da comia da filha, ficando muito magoada quando esta rejeita sua 

comida ou quando prefere comer fora com as amigas ou o namorado. 

Maria queixa-se constantemente das escolhas amorosas da filha, diz que Joana só 

arruma namorados que “não prestam” e que os homens só ficam com ela porque assume todos 

os gastos financeiros por eles. Sente-se extremamente incomodada quando a filha sai com o 

namorado e passa toda a noite fora. Sua maior preocupação é que lhe aconteça alguma coisa; 

teme morrer e deixar Joana desamparada, “sem responsabilidade, sem nada”. Nas sessões, 

descreve com detalhes seu cotidiano com a filha, sua relação no trabalho, com as colegas e 

com a faculdade. Sofre porque queria a filha como ela. É como se a vida de Joana fosse a sua 

própria vida. É como se desejasse viver a vida por (de) Joana. 

 Joana, por sua vez, também solicita a mãe: exige que durmam juntas, por sentir um 

medo terrível de dormir sozinha, não admite fazer seu prato nem lavar suas roupas íntimas, 

delegando essas tarefas como obrigações da mãe. À noite, não vai ao banheiro sem Maria, da 

mesma forma que exige sua companhia todos os dias no caminho para o trabalho. Não suporta 

não ter os seus desejos atendidos por Maria e mostra-se muito ressentida com a relação da 

mãe com uma sobrinha muito próxima. Participa à mãe tudo o que faz e também os detalhes 

de seu relacionamento com o namorado. Por outro lado, repete com agressividade qualquer 

esboço de interferência da mãe em sua vida, afastando-a como se temesse ser “engolida” por 

ela. 

 Lacan em O Seminário 17 – “O avesso da psicanálise” (1969-70, 1992) nos esclarece 

a questão do desejo da mãe.  

 

O papel da mãe é o desejo da mãe. É capital. O desejo da mãe não é algo que 

se possa suportar assim, que lhes seja indiferente. Carreia sempre estragos. 

Um grande crocodilo em cuja boca vocês estão – a mãe é isso. Não se sabe o 

que lhes pode dar na telha, de estalo fechar a sua bocarra. O desejo da mãe é 

isso (...) Então, tentei explicar que havia algo de tranquilizador (...) Há um 

rolo de pedra, é claro, que lá está em potência, no nível da bocarra. E isto 
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retém, isso emperra. É o que se chama falo. É o rolo que se põe a salvo se, de 

repente aquilo se fecha. (LACAN, 1969-70, 1992, p.105). 

 

Voltando ao caso clínico de Maria e Joana, vimos que para a mulher, seja ela com seu 

parceiro amoroso, por exemplo: o namorado de Joana, ou na relação com a mãe, no caso 

Maria, há sempre uma impossibilidade de amor, mas uma possível devastação. Isso se dá 

devido à forma com que o ser feminino se inscreve na partilha dos sexos. Lacan considera que 

a mulher por não ter um significante que lhe seja próprio, tem acesso ao gozo fálico e ao 

Outro gozo, porém se devasta quando perde o contato com o falo, devido a diferença de ser 

toda e nãotoda. 

Voltamos ao caso clínico no momento em que percebemos que a relação 

compartilhada por Maria e Joana pode ser caracterizada como supostamente completa, 

indissociável e definitiva. Exatamente quando esse conluio é ameaçado é que Maria se 

desorganiza, pois sua vida tem como eixo central e único, a filha Joana. A intensidade de 

amor e ódio vividos na relação entre mãe e filha é algo que chama particular atenção. Trata-se 

de uma situação paradoxal, pois estar junto à mãe é vivido por Joana como uma intrusão, ao 

mesmo tempo em que se separar dela remete ao vazio, à não existência psíquica”. 

Retomando Freud e a questão da devastação, ele aborda a relação mãe e filha através 

do conceito de Penisneid. E o que vai ser aqui aclarado é que ele enfatiza que essa relação é 

marcada por uma reivindicação. Ou seja, a inveja do pênis demarca uma série de dificuldades 

porque falta um significante que articule essa identificação entre mãe e filha. 

Entretanto, Lacan retoma a questão do Penisneid em três modalidades que vai marcar 

a entrada no Complexo de Édipo até a sua dissolução. 

1- Quando fantasiosamente vê o clitóris como um pênis. Daí que o sujeito se encontra 

diante da castração simbólica de um objeto imaginário; 

2- O Penisneid desejado é o pênis do pai. E agora o objeto real é o pênis do pai, mas 

há toda uma frustração imaginária em torno disso; 

3- O Penisneid como desejo de um filho do pai. É uma forma de possuir um pênis 

sob um modo simbólico, e por se sentir privado de um objeto simbólico. 

A relação da mãe com sua filha continua sob a reivindicação fálica e, ao mesmo 

tempo, concentra-se todas as demandas de amor, ódio e tudo que interfira nos atos de 

reprovação e de culpabilidade. 

 Outra questão premente é observarmos se essa mãe está satisfeita ou não-satisfeita 

como mulher. Nesse caso, a filha precisa se deslocar da posição de saturar a falta da mãe. No 



 
 
 
 
  

84 
 

entanto, se a mãe é toda mãe o tempo todo, não se divide pela troca fálica, deixará que algo 

dela escape à lei simbólica, fazendo de objeto único a sua filha e, também, colocando-a na 

posição de fetiche, convertendo-a numa coisa, num possível dejeto. 

 A devastação incide onde o semblante fracassa, pois fica impossibilitado da invenção. 

No entanto, temos enquanto demanda direta à mãe, toda uma fixidez e por outro lado, não há 

nem troca nem perda, porém exclui a função fálica. Evidencia-se que é o falo como 

significante e não como fetiche que torna possível a troca. 

 Lacan vai mais além dessa articulação da devastação com o falo. Ele diz que o gozo 

feminino tem um aspecto suplementar ao gozo fálico, pois se a metáfora paterna é falha há 

algo do lado do desejo da mãe, esse gozo que faz semblante para o sujeito. A devastação, 

segundo Lacan, está submetida ao sujeito feminino confrontado ao gozo feminino da mãe.

 Conclui-se, que dessa forma, a filha permanece fixada, dependente dessa mãe que 

permanece no lugar do grande Outro, esperando por uma resposta que se faz tardia. Daí que a 

mãe é questionada em vão e ela não consegue responder sobre o que é ser uma mulher para 

um homem? Ou, o que é ser uma mulher para outra mulher? Ou ainda, o que é ser uma 

mulher para a cultura?  

O que vamos depreender de toda essa investigação, é que revelou-se a devastação 

como um dos nomes do gozo feminino impossível de ser dito.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No hay nada más valioso que los semblantes. 

Dan un nombre siempre provisorio de lo real en juego. 

(Dominique Laurent) 

 Ao delimitarmos o eixo central dessa pesquisa - relacionamento entre mãe e filha, 

tomamos a interlocução com Freud e Lacan para respondermos a questão central deste 

trabalho: o que é uma mãe para uma filha? 

 Freud dá uma importância vital a essa relação, posto que a criança recém-nascida tem 

um corpo que ainda não se totaliza, que não lhe pertence, e totalmente desprovido de um 

psiquismo. Dessa forma, a mãe se torna nessa relação como detentora desse corpo e desse 

“cuidado”, o qual Freud fala que essa fusão do corpo da mãe com o corpo da criança, nada 

mais é que sexual. Logo, esse “sexual” se traduz nessa relação mãe e bebê. Daí que após a 

primeira fase do bebê com sua mãe, esse todo maternal, vai encaminhar essa criança à fase 

pré-edipiana e, sucessivamente, à sexualidade. 

 Lacan, por sua vez, foi além de Freud quando especificou essa relação mãe e filha no 

campo do além do Édipo, disse-nos que a menina na relação com sua mãe, como mulher, 

parece esperar mais substância que do pai A filha ao se separar da mãe tem a possibilidade de 

obter sua própria substância como mulher, visto que a feminilidade não é algo que se 

transmita de mãe para filha, mas que se conquista, que se inventa e que se constrói. 

 Observamos que a menina quando perfaz o caminho da relação pré-edipiana até o 

Édipo, seja do ponto de vista da troca de objeto, ou da troca de sexo, podemos falar que há 

mais desdobramentos que substituições, ou seja, há mais metonímia do que metáfora. 

Percebemos então, que a relação primária da menina para com sua mãe parece não 

desaparecer e seus efeitos, tanto positivos quanto negativos tendem a se manifestar em sua 

vida de mulher. 

 O feminino e sua história nos revela que a mulher por ser não-toda inscrita escapa ao 

fálico e se aproxima do Outro que torna o feminino, esse “algo” passível de suportar o mal-

estar na cultura, em todos os tempos no Ocidente. Freud, em 1932, na Conferência XXXIII, 

“A feminilidade”, nos fornece elementos para que possamos entender o que é feminino. Ele 

nos diz: “se querem saber mais acerca da feminilidade, interroguem suas próprias 
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experiências de vida, ou dirijam-se aos poetas, ou aguardem até que a ciência possa dar-lhes 

uma informação mais profunda e melhor articulada” (FREUD, 1933-32. 1976, p.125). Com 

esses dizeres Freud abre um leque de possibilidades para abordarmos o feminino: na poesia, 

na própria experiência de vida, na Literatura, nos Mitos, na Psicanálise e na Clínica. 

 Freud quando pensa no ser mulher propõe a seguinte divisão: “um ser comandado por 

sua função sexual” e um “ser humano”, já Lacan vê o feminino como heterogêneo, múltiplo e 

irredutível a um fálico. Ele postula a posição feminina como não-toda fálica e ademais, 

responde que essa lógica responde pelo gozo feminino, o Outro gozo.  

 Quando dizemos “posição feminina” não é o mesmo que dizer “mulher”, pois a 

posição feminina é um efeito possível da sexuação dos seres humanos: homens e mulheres. 

 Lacan nos fala que se o falo é o gozo feminino, o é enquanto falta, ou seja, enquanto o 

que falta ao ser, essa falta que ele nomeia “fal+a+ser = falasser. Então esse gozo do ser é um 

gozo que está fora da linguagem e como tal suporta o corpo, mas não o corpo castigado pela 

linguagem. Por isso, do lado do gozo do ser está o gozo feminino, um gozo que não pode ser 

apreendido ou significantizado. 

Dando continuidade e em concomitância às leituras, fica bem claro que a relação entre 

mãe e filha é extremamente complexa e de cunho estrutural. Sendo assim, é factível dizer que 

a separação entre mãe e filha se dá de forma abrupta e através de ruptura, porém quando isso 

não ocorre há uma sensação de “peso” existencial, e tanto a mãe quanto a filha passam a vida 

em torno dessa questão. Isso dificulta o caminho da filha em direção a uma escolha amorosa.   

Freud nos clarifica que os sentimentos envolvidos nas primeiras relações objetais, 

sendo a mãe a primeira experiência são ambivalentes e, muitas vezes, devastadoras, por isso é 

tão difícil se separar. Há um misto de amor e ódio contínuo, que nutre e mata ao mesmo 

tempo, num círculo vicioso. 

 Separar-se implica para mãe e filha, em fazer o luto de uma perda. Quando a filha 

começa a deixar de ser menina tem que ter uma outra mirada em relação ao seu sujeito, ou 

seja, a mãe precisa acolher os anseios de separação, aceitando assim, o tornar-se mulher.  

 Outra questão singular é no que diz respeito às falhas maternas. É aí no inconsciente 

que elas se alojam, pois “ela é para o sujeito, uma imagem de suas primeiras angústias, lugar 
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de um enigma insondável e de uma ameaça obscura” (SOLER,2005, p.91). No entanto, 

quando se trata de uma filha, tais falhas podem chegar à devastação. Podemos buscar tais 

falhas em dois modos de inscrição da mulher: a fálica e a além do falo. A nível fálico, a 

ausência do falo, por parte da responsabilidade da mãe, por não ter lhe dado, estaria na base 

da decepção da menina. Essa decepção faz com que a menina-mulher fixe numa posição de 

reivindicação e ressentimento diante da mãe e também dos homens. A nível além do falo, faz 

com que a inexistência do significante feminino favoreça a posição de lamúria, como se a mãe 

fosse a única saída para a sua identificação de mulher. 

 Não nomearemos um término para este trabalho, mas sim uma pausa, pois essa 

investigação parte de um interesse mais geral e que espera continuar alhures, sempre que 

necessário. 

 Jacques-Alain Miller (2003) afirma que a devastação é a outra face do amor. Devemos 

pensar que o que um e o outro tem em comum diz somente respeito ao não-todo, no sentido 

da exacerbação. Já a definição do amor, posto que, doe o que não se tem, esse doar repousa 

sobre a ausência do ter e aponta para seu mais além. Apresentamos abaixo um fragmento 

poético que faz menção a outra face do amor, como dizia Miller. 

 

A OUTRA FACE 

(...) Eles cresceram tanto  

que já não cabem nos berços.  

Outras crianças virão?  

Já não se precisa de berços?  

Onde estão as criancinhas?  

Indesejáveis, por aí...  

nas creches. (...) 

 (Cora Coralina) 
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