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Às mulheres da minha vida, por me 

transmitirem as possibilidades de tornar-me 
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RESUMO 

 

Os estudos sobre a histeria permitiram a Freud, a criação da Psicanálise e elaboração de suas 

técnicas e da ética que a fundamenta. Desse modo, nota-se que as questões a respeito do 

feminino e da feminilidade, relacionados ao desejo e à ‘alma’ feminina, perpassam tal área 

constantemente, e não param de querer se fazer ouvir. O enigma e o desejo, que a temática 

feminina e seus desdobramentos colocam em causa, movimentam o presente trabalho. Desse 

modo, busca-se discorrer a respeito da lógica do feminino, anunciada por Lacan (1985), a qual 

garante as bases para a apresentação de uma posição feminina; e a respeito da lógica da 

histeria, também presente nos estudos de Lacan (1969), a fim de apontar as diferenças 

possíveis de serem encontradas entre elas, bem como tecer conversa entre este campo e outros 

campos que, de algum modo, buscaram ‘dizer mulher’. Apostando que estes guardam em 

comum o interesse pela mulher e seu enigma, mas sendo este interesse diferenciado em seus 

olhares. 

Palavras-chave: Psicanálise; Feminino; Histeria; Identificação. 

  



ABSTRACT 

 

Hysteria studies enabled Freud to create psychoanalysis and elaborate its techniques, as well 

as the ethics behind it. Therefore, it is observed that the questions about feminine and 

femininity, related to desire and the feminine 'soul', passes through that area constantly, and 

are continually eager to be heard. The enigma and the desire, which the feminine issue and its 

ramifications call into question, promote the present work. In this way, it aims to discuss the 

feminine logic, announced by Lacan (1985), which guarantees the bases for a feminine 

position presentation; and concerning the logic of hysteria, also present in Lacan studies 

(1969), in order to point out the possible differences between them, as well as putting together 

this field and others that, somehow, tried to 'say woman', supposing they have in common an 

interest for women and their enigma, but with different considerations on their visions. 

Keywords: Psychoanalysis; Feminine; Hysteria; Identification. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A castração é a construção pela qual o ser humano procura dizer a falta, mas, por 

isso mesmo, ela ilustra que não se pode dizer a falta enquanto tal. Dizer a falta já 

consiste, de uma forma ou de outra, em preenchê-la (André, 1986, p. 10). 

 

“O dispositivo psicanalítico compreende, ao contrário, a descoberta e a atualização 

de um saber que nos afeta, que engaja nossa subjetividade.” (André, 1986, p. 9) e não um 

saber “que não deve nada a ninguém”, que está acessível a todos e não precisa se colocar em 

diálogo com outros saberes. Desse modo, a psicanálise nos aproxima da possibilidade de 

assumirmos para nós a existência de um não saber e isso nos auxilia a produzir outro saber 

sobre nós. Neste sentido, “(...) a psicanálise permite saber o "não-todo", porque o 

inconsciente diz "não-todo.” (André, 1986, p. 10), desse modo, o pensamento psicanalítico 

permite que nós tenhamos acesso a um saber não colocado em posição de verdade, podendo 

ser tomado neste âmbito apenas quando passa a operar como saber furado, como um semi-

dizer – pois a verdade do inconsciente não pode dizer tudo (André, 1986). Percebe-se, 

portanto, que “A verdade é, finalmente, o encontro sempre faltoso com um real que não se 

consegue designar, no discurso, senão como ponto de umbigo, lacuna, representação 

faltosa.” (André, 1986, p. 10).  

A psicanálise, de Freud à Lacan, aponta como esse “não-todo” se localiza na figura 

feminina (André, 1986), localiza-se aí de forma muito concreta a impossibilidade de dizer 

tudo, de que algo na mulher sempre escapa à significação, levando Lacan a afirmar que a 

mulher não existe. Com isso,  

A primeira constatação efetuada pelo psicanalista é a de que o humano não para de 

querer falar daquilo que não pode dizer (a mulher, a morte, o pai, etc.). A partir de 

então, nossa via de pesquisa se define por uma máxima impossível: aquilo de que 

não se pode falar, é preciso dizê-lo! (André, 1986, p. 10). 

 

 Busca-se dar um lugar, inventar algo a partir dessa lacuna deixada por aquilo que 

escapa à significação. Neste sentido, a psicanálise e a escuta clínica apostam na possibilidade 

de inventar algo que possibilite ao homem estar na vida com suas limitações, dificuldades e 

vazios que esse movimento de ‘inventar-se’ evoca. Contudo, na dificuldade de lidarmos com 

aquilo que escapa à significação, somos facilmente capturados por discursos que se 

assemelham ao que Freud já se referia como uma “moral sexual civilizada” em 1908, a qual 

ditava aos sujeitos modos de ser, de se portar e agir. 
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 Nota-se, então, que a sociedade, desde os tempos de Freud, exige algo do indivíduo. 

Algo a ser seguido e que molda a maneira como os sujeitos se apresentam na vida, seja esta 

privada ou coletiva. Hoje as exigências mudaram de forma, de estilo, mas continuam 

incidindo sobre cada sujeito, pautando seus modos de ser, falar, agir, pensar e se posicionar. 

Desse modo, somos facilmente capturados por tais discursos, pois na impossibilidade de 

lidarmos com o não-saber de se estar na vida e o não-saber sobre nós mesmos, optamos por 

nada querer saber a respeito disso que não se sabe, buscando tamponar esse ‘vazio de sentido 

sobre si’ que insiste em retornar.  

Em contrapartida, a clínica psicanalítica busca ouvir o sujeito desta posição de 

faltante e, de como estar nessa posição o obriga a lidar com inúmeras questões que se 

apresentam para ele, enquanto no laço social. Assim, nos questionamos: Será que ainda há 

espaço para isso na sociedade atual? Defrontar-se com a “encrenca” de inventar-se e tornar-se 

a partir da falta, do sem garantias, nos convoca a mudar, a fazer movimentos e isso nos custa. 

Tão custoso é este trabalho que, por vezes, nos agregamos às tribos, aos grupos, onde há 

modos de se comportar, jeitos de fazer, ideais para se seguir, escolha essa que também não é 

sem consequências, mas talvez, apresente-se menos angustiante.  

Percebe-se, portanto, que ao apostar na presença da impossibilidade da existência de 

uma “receita para viver” a psicanálise abre espaço para a diferença e sustenta possibilidades, 

inclusive a possibilidade do diálogo com campos onde percebemos não haver tanto espaço 

para a diferença e para o “salto ao vazio” de inventar-se. Tais campos permeiam e fazem parte 

da sociedade. E é por estarmos nela inseridos, que questões como “Quais subjetividades 

podem se constituir na sociedade atual?”, surgem e perpassam tal trabalho. Neste sentido, 

orientados pelo desejo e por uma ética, buscamos adentrar ao campo do feminino a fim de 

discorrer a respeito de questões teóricas e clínicas que perpassam a vida dos sujeitos em 

relação com a contemporaneidade, esta, cada vez mais homogeneizada em muitos aspetos, 

como visto acima, mas plural em possibilidades. Pois há quem opte por trilhar entre as vias 

dessa ‘moral contemporânea’, e quem opte, nesta via, desviar da trilha e, talvez assim, 

encontrar com sua moral, seu próprio modo de vida, construindo e reconstruindo maneiras de 

estar, ser, falar, agir e se posicionar.  
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2. MULHER E PSICANÁLISE – DECIFRA-ME OU DEVORO-TE  

 

(...) Freud pôde se aperceber tardiamente de que ninguém nasce mulher, que essa 

condição não é fundada na ordem da natureza, mas que é produzida pelas demandas 

de uma história, sendo pois da ordem do devir (Birman, 1999, p. 77). 

 

Ao voltarmo-nos à leitura da teoria psicanalítica nos deparamos com um ponto, que 

creio podermos chamar de crucial para o desenvolvimento de todo este campo. Tal ponto 

pode ser localizado na figura da mulher, em Freud, e posteriormente, no feminino apontado 

por Lacan. Fazemos esta aposta por notar que foi a partir do interesse de Freud pelo 

sofrimento apresentado por algumas mulheres que frequentavam sua clínica médica no século 

XIX e, também, a disponibilidade deste em ocupar um lugar de escuta, o que permitiu a este a 

descoberta do que se convencionou chamar de psicanálise. 

Freud inicialmente deteve-se na observação e investigação clínica das apresentações 

sintomáticas trazidas pelas mulheres a seu consultório. Neste sentido, utilizou-se dos mais 

variados tipos e formas de perguntas, a fim de compreender o motivo de tais queixas e 

sintomas. Neste percurso, pode perceber que estas traziam em suas queixas e apresentações 

sintomáticas, fatores que não estavam ligados a disfunções fisiológicas. Porém, sem 

compreender como isso era possível, continuou questionando. Contudo, foi questionando-se e 

questionando suas pacientes que Freud pode deparar-se com algo diferente do que buscava. 

Deparou-se com uma resposta de Emmy Von N a um de seus questionamentos, pedindo para 

que ele se calasse (Freud, 1893). Com isso, Freud é convocado a ouvir e, também, a ocupar 

um lugar distinto do que antes ocupara. Desse modo, sai aos poucos do lugar de investigador 

clínico, para poder ocupar o lugar do psicanalista, ouvindo apenas o que viesse à cabeça do 

paciente. 

 Nota-se, assim, que o caminho trilhado por Freud em suas tentativas de delimitar tal 

campo, definir tais apresentações e definir o que é e o que quer a mulher, levou-o a esbarrar 

constantemente com a impossibilidade de se fazê-lo. E foi a partir desse limite, que outra 

coisa pode se produzir, ou seja, a possibilidade de escuta. Desse modo, é possível perceber 

que, os estudos no campo da histeria se delinearam paripasso às tentativas de Freud de 

compreender este “continente obscuro” chamado mulher, sendo esta – a histeria – a matéria 

prima da psicanálise (Birman, 2001). 

É sob esse primeiro signo que a mulher surge para o criador da psicanálise. A 

histeria encontra, no corpo da mulher, o hospedeiro perfeito. Adoecimento pela 
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supressão de caminhos para uma singularidade. Insatisfeita, ela sucumbe e fala - a 

trama do sujeito do inconsciente é gradativamente elaborada. Na figura de Anna O, a 

histeria é sujeito da enunciação e corpo da verdade do discurso psicanalítico (Neri, 

2002, p. 24).  

 

Frente ao enigma da mulher e na impossibilidade de nomear totalmente o que dela se 

transmite, Freud agarra-se ao que tem em mãos. Debruça-se, questiona, escuta e esbarra com 

impossibilidades e possibilidades. Nota que há uma especificidade no feminino, sendo este, 

como já apontado, “o ponto de partida da psicanálise e também o ponto de retorno constante 

à teoria freudiana.” (Valdivia, 1997). Retornamos, pois tal enigma não possui solução, ou 

melhor, possui solução ‘furada’, está sempre em aberto. Desse modo, nota-se que, assim 

como Freud, nós também nos vemos às voltas com esse ‘vazio de resposta’, quando nos 

deparamos com esse furo, com esse impossível de localizar – e como insistimos em fazê-lo... 

Foi por essa ânsia de delimitar tal “continente” que Freud apostou na distinção entre 

os sexos tendo o modelo de desenvolvimento sexual masculino como parâmetro para explicar 

o desenvolvimento sexual feminino. Tal modo de entendimento vigora até 1925, quando 

Freud passa a olhar de maneira diferente para as questões femininas, buscando compreendê-la 

não mais a partir da lógica do masculino, mas sim daquilo que não se sabia a respeito, daquilo 

que se constituía como furo enigmático. A esse respeito, Freud escreve nos textos “Algumas 

consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos” e “Sexualidade feminina” 

(1931), onde ao escrever trilha os caminhos nesta busca de decifração do enigma feminino, 

saltando ao escuro das impossibilidades de encontrá-la e mudando os rumos de sua 

investigação. 

Meçamos o deslizamento que se opera, assim, entre 1908 e 1923. A tese de 1908 

dizia que só há um sexo, o pênis, sempre presente, mas não necessariamente 

"saliente", desenvolvido nos meninos e "em vias de desenvolvimento" na menina. 

Em 1923, a tese do sexo único é então modificada. Enquanto em 1908 o menino não 

constatava absolutamente a falta, como se a percepção não funcionasse, em 1923 ele 

a constata (pois que a nega e sente uma contradição), mas vai encobri-la, fazendo da 

falta um modo de existência do falo. Em outras palavras, não há senão um sexo, o 

falo, mas há dois modos de manifestação: ou a presença, ou a ausência. O que 

significa que a falta do pênis, se reconhecida, é enquanto falo (a menos) e não 

enquanto sexo feminino. A castração constitui assim aquilo que exclui — ou, para 

retomar um termo lacaniano, aquilo que foraclui — o sexo feminino como tal 

(André, 1986, p. 12-13). 

Nesse percurso, a impossibilidade esteve presente na tentativa de encontrar algo que 

definisse anatomicamente o que é próprio do feminino e do masculino, bem como, em algo 

que os definisse como imagem – “isto é homem” ou “isto é mulher”. Sendo assim, Freud, por 

mais que quisesse, não pode negar a presença desse impossível. E não o fez de todo. Ao longo 

dos estudos psicanalíticos, quanto mais nos aprofundamos, mais percebemos a presença 
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constante de uma impossibilidade, e é a partir dela que singularidades possíveis podem 

emergir a seu modo, submetidos não a um modelo fixo (imagens e ‘modos de fazer’), mas a 

uma lei, ao desejo, à linguagem e ao gozo, como visto por Lacan. Logo, é a aposta nesse 

impossível que abre brechas a possíveis. 

A partir de então, 

Na conferência "A feminilidade" (1933), dentro das Introdutórias, Freud questiona 

se a psicologia teria parâmetros conclusivos sobre o que é específico do masculino e 

do feminino. Postula que os dados anatómicos e biológicos seriam insuficientes para 

definir o que é o masculino e o feminino, atribuídos na cultura, às funções reais e 

simbólicas, inerentes ao homem e à mulher. Faz equivaler "masculino" a ativo e 

"feminino" a passivo, advertindo que podem ser influenciados pelo social (Valdivia, 

1997, p.21). 

 

Neste ponto, Freud via-se envolto na tentativa de estabelecer diferenças entre 

masculino e feminino, sabendo da impossibilidade de se chegar a uma definição destes. Foi 

pelo encontro com esse modo de saber e de se relacionar com a temática da sexualidade que 

ele pode prosseguir sua análise dos campos do feminino e do masculino. E isso se fez 

também, a respeito do Complexo de Édipo, onde novamente Freud se vê na impossibilidade 

de compreender o desenvolvimento sexual da menina a partir apenas da lógica do 

desenvolvimento sexual do menino. Nota-se, assim, que a lógica fálica funcionava para o 

menino como o medo da castração, funcionando também para a menina, não como um medo 

de castração, mas como uma castração implicitamente realizada – localizada na ausência do 

pênis.  

Em ambos os casos a relação mãe-criança é quebrada pela intervenção do pai que 

evita o desejo incestuoso de seus filhos (pela mãe). No caso do menino é a ameaça 

da castração que o faz abandonar o seu primeiro objeto amoroso e identificar-se com 

o pai, superando assim o seu complexo de Édipo. Nas meninas a castração não é 

ameaçada, mas já implicitamente realizada, fazendo-a depreciar a mãe (castrada) e 

voltar-se amorosamente para o pai, entrando assim na situação edípica. E é 

justamente neste momento de intensa rivalidade com a mãe e inveja do pênis (do 

pai) que ela precisa escolher a feminilidade em detrimento do complexo de 

masculinidade ou da inibição sexual (neurose), como diz Freud em 1933. De certa 

forma o menino terá de repudiar a feminilidade e a menina, assumi-la (Valdivia, 

1997, p. 21-22). 

 

Nota-se, então, que a primeira resposta à pergunta “O que quer uma mulher?” é 

“aquilo que lhes falta, o pênis” (Demes, Chatelard & Celes, 2011 apud Mannoni, 1999). Daí 

toda a teoria a respeito da inveja do pênis pela mulher, desenvolvida por Freud e as 

posteriores escolhas que esta precisa realizar na tentativa de se constituir como tal. Podemos 

perceber que até o momento, a investigação a respeito do universo feminino vinha se 

delineando a partir da lógica fálica e encontrando suas possibilidades e limites. Desse modo, 

vemos que “A teoria do sujeito da psicanálise, sustentada pelo complexo de castração - base 
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de todo pensamento freudiano - encontrava no tornar-se mulher o seu limite.” (Demes, 

Chatelard & Celes, 2011, p. 654). Contudo, 

Frente às reações provocadas pela perspectiva falocêntrica e ao enigma da diferença 

sexual, inicia-se um longo período de investigação em busca de um outro 

posicionamento sobre o tema. Foram as tentativas de contornar os limites inscritos 

pelo desenvolvimento edípico da menina que possibilitaram um avanço do saber 

psicanalítico. Avanços teóricos que permitiram à psicanálise a formulação de uma 

teoria geral da sexualidade humana, encarada numa perspectiva absolutamente 

diferente, sendo, assim, referência para concepções posteriores. Porém, o imperativo 

de que a estruturação sexual do sujeito não é toda definida pelas características 

sexuais biológicas era flexibilizado quando a questão era o que constitui uma mulher 

(Demes, Chatelard & Celes, 2011, p. 654) 

 

Nesse ponto Freud encontrava com limites, e foi a partir desse encontro e com tais 

limites que ele pode questionar as impossibilidades colocadas pelo tratamento das histéricas. 

Nesse sentido, podemos notar que, a questão não estava centrada apenas nos impasses e 

impossibilidades concernentes à histeria, mas também, aos impasses com as quais a própria 

psicanálise deparava-se ao constituir-se como campo teórico e modalidade de experiência 

clínica (Birman, 1999). 

Desse modo, faz-se necessário apontar que foi com Lacan que a possibilidade de se 

pensar um “mais-além da lógica fálica” apareceu, como visto em suas falas no Seminário V 

“As formações do Inconsciente” (1901-1981), Seminário XVIII “De um discurso que não 

fosse semblante” (1971), e no Seminário XX “Mais, ainda” (1972-1973), onde ele nos 

introduz e trabalha noções como “a mulher é não-toda”, “a relação sexual não existe” e o 

conceito de “Semblante”. Lacan, mais francamente que Freud, sai do campo anatômico e 

busca analisar as questões da feminilidade e masculinidade por meio das posições subjetivas 

que estes ocupam em face da sexualidade. Desse modo, apresenta uma divisão subjetiva dos 

sujeitos não em relação aos dois sexos, mas a duas formas de gozo – um gozo todo-fálico e 

um gozo não-todo (Valdivia, 1997). Neste sentido, este localiza a histeria como uma posição 

subjetiva que a mulher pode ocupar frente à feminilidade, apostando, assim como Freud, que 

mulheres e homens estão na cultura e na civilização por intermédio da ordem fálica, 

entretanto, às vezes não-toda fálica. Neste sentido, 

Lacan utilizou os conceitos freudianos manipulando-os e indo além. Segundo ele, 

Freud desenvolveu seu estudo sobre a sexualidade feminina até a chamada posição 

histérica, ou seja, uma posição subjetiva em que a mulher pode ocupar frente à 

feminilidade, fazendo-a relacionar-se de forma específica frente ao amor, ao desejo e 

ao gozo. Há de certa forma um abismo radical entre a condição feminina concebida 

por Freud e por Lacan. (Valdivia, 1997, p. 22). 

 

Desse modo, percebe-se, portanto, que a histeria, em sua origem, carrega consigo 

uma aproximação ao que é característico da mulher, ou seja, sendo atribuída, como aponta 
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Bittencourt (2014), a um traço feminino – o que poderia nos levar a pensar, também, que a 

psicanálise, por se desenvolver a partir de sua clínica com a histeria, carrega consigo um traço 

feminino, ou melhor, aponta para algo do feminino, conduzindo-nos, em certo sentido, para 

isto. Entretanto, apesar de haver uma aproximação entre histeria e feminino, apostamos que 

tais posições distinguem-se e percorrem caminhos diferentes. A histeria, aqui destacada, é 

tomada como uma lógica estruturante do sujeito, pois marca sua posição frente à castração, à 

lei e ao Outro, ou seja, como uma posição que a mulher pode ocupar frente aos impasses da 

feminilidade. Sendo o feminino entendido como uma lógica do sujeito em relação ao gozo, 

um gozo Outro. Nesse sentido, é para proteger-se desse gozo que a histeria opera, 

distinguindo-se do campo do feminino e da feminilidade. Contudo, o entendimento dessas 

posições não passa pela ideia de que a histeria, enquanto estrutura, e o feminino, enquanto 

posição, dizem respeito a algo que concerne estritamente às mulheres, como há muito se 

pensou, mas sim, aos sujeitos, enquanto posição subjetiva. 

Foi a partir de tal entendimento, inaugurado por Jacques Lacan (1901-1981) a 

respeito do tema, estruturado em ensinamentos e máximas apresentadas por ele em seus 

seminários, principalmente nos Seminários XVII e XX, como, “A mulher não existe” (1985), 

“Não há relação sexual” (1972), e “A mulher é não-toda” (1985), que a reflexão sobre o 

feminino e a mulher ganhou novos embasamentos, possibilitando-nos, também, a realização 

de tal trabalho, a respeito da diferenciação da lógica do feminino e da lógica da histeria, 

entendendo a posição feminina “como um modo de habitar a linguagem, definido a partir das 

fórmulas da sexuação e do gozo típico dessa posição.” (Bittencourt, 2014, p. 02). 

Consideramos, então, após o exposto, que Freud, ao se deparar com o enigma da 

feminilidade e com a impossibilidade do ‘dizer mulher’, apresenta a possibilidade de localizá-

la em aspectos da castração, assim como na lógica que orientava o masculino – a lógica fálica 

–, na imagem da inveja do pênis, da frigidez e da maternidade (Birman, 1999), sendo alçada a 

possibilidade do “tornar-se mulher” apenas por essas vias, principalmente, a da maternidade. 

Nota-se, como as mulheres estão em um campo de identificação, uma identificação à lógica 

fálica, neste momento. Havia um passo a mais a ser dado. E a partir das leituras de Lacan a 

Freud novos modos de pensar o feminino e a mulher foram se apresentando. Da busca por 

uma mulher circunscrita e limitada, vemos surgir UMA mulher indefinida, capaz de transitar 

entre lógicas e posições, ou até mesmo, fixar-se a elas, constituindo modos de se estar na vida 

à medida que a vive. Afinal, A mulher não existe, mas pode ser inventada.  
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2.1 LÓGICA DO FEMININO 

  

Para iniciarmos a reflexão acerca do feminino para Lacan, voltamos a nos questionar 

sobre ‘o quer uma mulher?’, ou ainda, ‘O que é estar em uma posição feminina?’, pois como 

Freud (1977 [1893-1895]) já havia anunciado nos “Estudos sobre a Histeria”, e Lacan (1969) 

o retoma, há aí um enigma a ser decifrado. Tanto há que, desde Freud, vê-se um interesse 

sobre a investigação do desejo feminino, da neurose histérica e das demandas que perpassam 

a construção feminina; tema este que atravessa gerações e, continua sendo uma questão em 

aberto, por ser um assunto que nunca se esgota, ou seja, não para de tentar se inscrever a todo 

instante (Bittencourt, 2014). 

Neste sentido, nota-se que as possibilidades de respostas para tais perguntas são 

infinitas,  

mas podemos dizer de antemão que ser mulher é uma forma de se haver com a falta, 

o desejo, a lei e o gozo. A psicanálise nos informa que nascer mulher, 

anatomicamente falando, não equivale necessariamente a ocupar uma posição 

feminina, pois se trata de conceitos que não andam grudados, ou seja, um não é 

intrínseco ao outro (Bittencourt, 2014, p. 01). 

 

Nota-se, assim, que a sexualidade no humano não é redutível a sua anatomia, ou seja, 

‘’aquilo que constitui a masculinidade ou a feminilidade é algo que foge ao alcance da 

anatomia’’ (Freud, 1933[1932], p. 115); desse modo, compreende-se que a anatomia não é o 

determinante da constituição de um homem ou de uma mulher. Neste sentido, Freud aponta 

para uma construção do que é ser mulher; o que será retomado por Lacan, tempo depois, em 

sua teoria como a inexistência da mulher para a psicanálise, localizando-a como Ⱥ mulher. 

Neste sentido, 

 
Em Psicanálise sempre que remetemos ao feminino, falamos em tornar-se mulher 

porque aprendemos com Freud que a anatomia não é o destino, ou seja, não se nasce 

homem ou mulher, uma vez que não são os órgãos sexuais que determinam a 

sexualidade (Bittencourt, 2014, p. 07). 

 

A partir de tal entendimento, é possível compreender que constituir-se enquanto 

mulher passa por algo além do ‘ser mulher’, pois é justamente, pela construção de um lugar 

feminino, ou do engajamento no discurso histérico, e ao sintoma, que essa constituição pode 

ou não, se apresentar. Entretanto, diferentemente do discurso histérico, a lógica do feminino 

encontra-se não na relação com uma impossibilidade direcionada ao outro, mas sim, na 
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relação com um gozo Outro, inominável, que coloca a mulher como sendo ‘não-toda’, e por 

assim o ser, estabelece uma relação suplementar com o gozo fálico (Lacan, 1985). 

Contudo, “não é porque ela é não-toda na função fálica que ela deixe de estar nela 

de todo. Ela não esta lá, não de todo. Ela esta lá a toda. Mas há algo a mais.” (Lacan, 1985, 

p. 100). 

Há um gozo dela, dessa ela que não existe e não significa nada. Há um gozo dela 

sobre o qual talvez ela mesma não saiba nada, a não ser que o experimenta - isto ela 

sabe. Ela sabe disso, certamente, quando isso acontece. Isso não acontece Ⱥ elas 

todas (Lacan, 1985, p. 100). 

 

É por ser não-toda que a mulher é descrita por Lacan como sendo Ⱥ, ou seja, como 

experimentando um ‘a mais’, um gozo além do Falo, o gozo d’Ⱥ mulher. 

 

2.2 BISSEXUALIDADE E MODOS DE GOZO 

 

“Quando Freud utiliza essa palavra (bissexualidade) não visa uma divisão dos 

sexos, uma oposição masculino-feminino. Ele designa uma polaridade que assume o lugar da 

diferença entre os sexos.” (André, 1986, p. 19). Neste sentido, ao falar a respeito da 

bissexualidade, Freud apontará para a pulsão sexual no ser humano destacando que esta  

não é organizada sobre a base do casal macho-fêmea, mas sim em torno de 

polarizações fundamentalmente assexuadas, atividade-passividade e sujeito-objeto. 

A noção de pulsão sexual recebe desde então seu verdadeiro valor de enigma: do 

ponto de vista do inconsciente, a atração recíproca entre macho e fêmea é uma 

questão, não um dado a priori. Se se fala em pulsão sexual o problema será, então, 

saber como a pulsão pode se inserir na diferença entre os sexos. (André, 1986, p. 

19). 

 

Lacan, mais tarde, irá apontar para modos de gozo, localizando a questão do desejo 

em torno de duas lógicas – a lógica fálica e a não-toda fálica. Ainda assim, a relação entre 

macho e fêmea aparece para psicanálise como questão. Esse entendimento esbarra com 

questões outras da sociedade atual, onde a busca é por localizar formas de gozo, apostando, 

talvez, em uma ‘orientação’ do gozo, como se houvesse apenas uma maneira de gozar em 

cada nicho social. A sociedade da época de Freud apontou para isso e a nossa também insiste 

em apontar – talvez este seja mesmo o papel social. Contudo, a psicanálise atua no limite 

entre o discurso do sujeito e o possível socialmente, pois esta teoria aposta que há a 

possibilidade de várias localizações para a libido e a existência de formas de gozo com vias 

distintas de satisfação. 
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Neste sentido, como dito acima, a sexualidade aponta para uma divisão do sujeito, 

mas esta divisão não está localizada na diferença entre os sexos. “A trajetória freudiana 

culmina, assim, na tese pela qual a diferença sexual deve ser procurada menos entre dois 

sexos do que entre duas posições do sujeito.” (ibid, p. 23), na relação castrado/não-castrado. 

Assim como há uma impossibilidade de localização desta divisão dos sujeitos, por mais que 

insistamos em fazê-la de inúmeras formas – entre os sexos, entre homens e mulheres, entre 

outros –, o enunciado por Lacan como “a mulher não existe” remete, também, a uma 

impossibilidade de dizer sobre a mulher enquanto concebendo esta como algo dado, como 

representada por significantes que a caracterizem, pois disto não se tem sinal. Uma mulher 

antes de tudo é um vir a ser, um tornar-se. Contudo, muitas são as tentativas de nomear e 

significar a mulher. Vemos como isso aparece no movimento feminista, na poesia, na música, 

nos diversos âmbitos sociais, no sentido de dar lugar a esta que aparece enquanto demandante 

de algo, enquanto aquela que busca um ‘nomear-se’. Nessa busca, criam-se modos de ser 

socialmente referendados e compartilhados por outras tantas mulheres, modos de se 

reconhecer e de fazer enquanto tal. Nesse movimento, as identidades sociais, o “eu sou”, 

suplanta, muitas vezes, a possibilidade do aparecimento do “quem sou?” e do “como posso 

ser?”. Isso nos leva a refletir: ainda há lugar, nessa sociedade, para o enigma, para o 

impossível de nomear, para “o inventar” próprio de cada um, que contraste com o já nomeado 

socialmente? Ainda é possível experimentar um sem sentido nessa sociedade tão cheia de 

sentidos? 

Tomados por perguntas e mais incertezas do que certezas, nos colocamos frente a 

essa temática, percorrendo caminhos já trilhados, descobrindo novas trilhas e fazendo aquilo 

que mais fazemos, tentar falar daquilo que é impossível de ser falado, mas que não cessa de 

tentar se inscrever a todo tempo. Assim como essa tentativa de inscrição não cessa, também 

não cessamos nossas apostas que apontam para o impossível, o possível, o desejo, o gozo, o 

homem e Ⱥ mulher. Estas falam de nós, falam do outro, perpassaram Freud, Lacan, e 

continuam perpassando muita gente que “leva fé” nisso. Assim prosseguimos, desejantes e 

impulsionados por esse enigma ora imaginariamente localizável ora simbolicamente 

inenarrável. 

Lacan traz para o campo do significante aquilo que Freud, em relação à mulher, toma 

no campo imaginário como “a ignorância da vagina” (André, 1986), ‘ignorância’ tomada 

nesse campo como aquilo que não diz do sexo feminino enquanto passível de caracterizá-lo. 

Nesse sentido, afirma que a mulher não existe e que  
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(...) A ignorância da vagina significa que ela não é reconhecida como radicalmente 

Outra com relação ao falo. Se não há significante do sexo feminino como tal, é que 

todo significante é, de alguma forma, demasiado com relação à ausência que lhe 

caberia dizer. Mesmo os termos "furo" ou "nada" só podem evocar os muros que 

cercam o vazio que se esforçam para nomear (...). 

Essa impossibilidade de delimitar a feminilidade e a libido feminina conduz Freud a 

recolocar o problema do ponto de vista de uma divisão: é bem a mesma libido que 

anima os homens e as mulheres, mas ela se cinde de acordo com seu modelo de 

satisfação (ativo ou passivo) e com seu objeto (libido do objeto ou libido do eu) 

Lacan, por sua vez, recoloca a questão da libido feminina, mas puxando-a 

resolutamente para o lado do gozo: haverá um gozo próprio à mulher? (André, 1986, 

p. 26). 
 

Desse modo, Lacan desloca a questão feminina do campo do sexo, para o campo do 

gozo. Aponta, assim, duas possibilidades de gozo que permeiam a vida de homens e mulheres 

– um gozo significado pelo falo e um gozo não significado – esses dois modos de gozo 

dividem a libido e isso “acarreta ao mesmo tempo uma divisão do sujeito em duas partes — 

uma toda fálica, e outra não-toda.” (André, 1986, p. 27). Neste sentido, quando Lacan 

enuncia que para a psicanálise “A mulher não existe”, este encontra neste enunciado 

emblemático e conflituoso, uma forma de retomar a tese freudiana a respeito da feminilidade, 

não mais pelas vias da delimitação e decifração do enigma de um “ser mulher”, mas sim, 

pelas vias do limite furado e invenção de um “tornar-se mulher”. 

Para além de uma retomada, Lacan ao fazê-lo, apresenta uma solução ao impasse 

freudiano. Chamamos de impasse, pois como vemos, Freud só pode abrir-se ao ‘tornar-se 

mulher’, pelas vias da divergência entre o complexo de castração no menino e na menina. 

Contudo, Lacan, em sua operação de trazer a lógica do significante ao inconsciente, 

possibilita trazer o ‘tornar-se mulher’ também a este campo, o campo significante. Nesse 

sentido, diferentemente de Freud, Lacan localiza o furo do sexo feminino não como sendo 

inteiramente recoberto ou inteiramente “eufemizado” pela castração (André, 1986). E, 

também, não toma esta (a castração) como a única referência que a menina dispõe para tornar-

se mulher. Desse modo, toma o falo não como aquele que encobre o furo, mas sim, como 

aquele que fá-lo surgir como seu mais além. Neste sentido, a relação entre furo e castração 

não é localizável em um simples recobrimento. E, segundo Lacan, isto é possivelmente 

estabelecido pela lógica do significante, pois “O furo não aparece como tal senão pelo 

significante que recorta suas bordas e o produz como seu exterior” (André, 1986, p. 27). 

 

(...) Este paradigma, que nos oferece uma nova chave para a leitura do complexo de 

castração, Lacan o exprime lindamente no início do Livro XI de seu Seminário: 

"Onde está o fundo? É a ausência? Não. A rutura, a fenda, traço da abertura, faz 

surgir a ausência — como o grito não se perfila sobre o fundo do silêncio, mas ao 

contrário, fá-lo surgir como silêncio". Se for seguida essa indicação — que delimita 
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o significante em sua função criadora — o falo e a castração não mais se colocam 

como obstáculos à feminilidade, mas, ao contrário, como as condições para toda a 

feminilidade possível. (André, 1986, p. 27-28). 

 

Como podemos perceber, o feminino enquanto lógica, só é possível de apresentar-se, 

de inventar-se a partir da falta – falta de significação. “A feminilidade, da qual Freud faz o 

objeto de sua conferência, se apresenta assim como um vir-a-ser e não como um ser.” 

(André, 1986, p. 191). Masculino e feminino são mais posições subjetivas orientadas por 

lógicas distintas – lógica fálica e lógica não-toda fálica – do que relações com posições 

passivas e ativas ou com presença/ausência de falo, o que cabe aqui é a presença/ausência de 

significação. 

Desse modo, voltamos à questão da castração. Esta se dá, para o menino, a partir do 

processo de sua identificação masculina. Porém, para a menina, esse processo é mais 

complexo, pois, como já apontava Lacan: “uma identificação imaginária só se fixa como 

semelhança do sujeito se puder se apoiar sobre um traço simbólico, "traço unário", como ele 

o chama, espécie de significante mínimo que o sujeito apanha do Outro para arrimar sua 

identidade.” (André, 1986, p. 195). Contudo, a mãe não é capaz de fornecer tal traço à filha, 

para que esta sustente sua identidade feminina, visto que o significante da identidade feminina 

não existe. Neste sentido, é com o real da falta que a menina tem de se deparar, uma falta 

abissal no Outro e em si, a qual reforça a castração feminina e distingue radicalmente esta da 

castração masculina. Com isso, o que a mãe pode fornecer como traço simbólico, suporte para 

identificação, é o falo, quer ela o tenha – como se crê de início – quer não – como descobre-se 

mais adiante – neste sentido, a mãe remete a filha a um marco que pode significa-la, mas que 

ela não detém. Desse modo, ao remetê-la a uma possibilidade de inscrição não totalmente 

localizável, a mãe, remete-a, também, a uma ausência de presença. “Aí está sem dúvida a 

explicação radical ao fato de que a vida sexual feminina esteja de tal modo centrada no amor 

e na demanda do amor, ou seja, na demanda de se fazer dar, pelo Outro, aquilo que ele não 

tem.” (André, 1986, p. 196). Logo, a falta da mãe em relação à filha, é uma dupla falta – falta 

do significante da identidade feminina e, também, do falo (André, 1986). 

Percebe-se, portanto, que a feminilidade está menos ligada a identidades femininas e 

a uma imagem do que é ser mulher, e mais ligada a uma posição subjetiva da mulher ou do 

homem. Contudo, a feminilidade pode, não raro, se sustentar por meio destas identificações, 

as quais suplantam a possibilidade de posicionar-se de outra maneira em relação ao mundo. 

(...) a feminilidade é a problemática de um ser que não pode se assujeitar 

inteiramente ao Édipo e à lei da castração. Com este objetivo, Lacan acentuará 
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menos a questão da identidade feminina do que a do gozo feminino, e menos a 

castração e a reivindicação dela decorrente do que a divisão que o primado do falo 

introduz na menina. (André, 1986, p. 209).  

 

É por não estar inteiramente sujeita à lei da castração que a mulher pode apresentar 

um mais-além. Neste sentido, a função fálica opera com efeito de significante na estruturação 

feminina. E é a partir deste significante que a lógica do feminino pode se apresentar como um 

‘mais além’, como um gozo Outro deste significante. Como não-toda inscrita e regulada por 

essa lei. “É na intersecção desses dois campos que vem se colocar a questão da feminilidade, 

precisamente na medida em que ela revela onde esses dois campos se recobrem ou se 

disjuntam.” (André, 1986, p. 211). 

Deste gozo do ser, a linguagem — e mais precisamente, o significante do falo — 

tem por efeito nos separar, abrindo-nos por este corte o campo de um novo gozo, 

que não está mais ligado ao ser, mas sim ao semblante. Existe um gozo correlato do 

ser, este ser que se mantém faltoso com relação ao significante e ao modo de 

existência do sujeito da cadeia significante. Esse gozo suporta o "eu sou", na medida 

em que não seja inteiramente simbolizado pelo "eu penso” (André, 1986, p. 213).  

 

Desse modo, o ser não existe antes do significante, está assujeitado à linguagem e à 

lei fálica que o limita, e é só por meio deste limite que a possibilidade de gozar ‘além disso’ 

pode se apresentar. Entretanto, é com o gozo sexual que encontramos o efeito da interdição. 

Nesse, não ingressamos pelo nosso ser, mas sim, pelo significante. Contudo, falta aí um 

significante, o do sexo feminino, restando como significante da sexuação – o falo. Neste 

sentido, não há, a nível de discurso inconsciente, relação formulável entre dois sexos opostos. 

Ou seja, para o inconsciente a mulher não existe como Outro sexuado, pois não recebe 

fundamento significante para seu ser. Desse modo, sendo o gozo sexual articulado ao 

significante fálico, fica excluída a possibilidade de se gozar de um ser feminino como tal. Está 

colocado aí o interdito. Sendo, este, entendido por Lacan como inter-dito, pois o gozo Outro, 

o gozo feminino não pode ser dito, encontra-se dentro e fora, ilocalizável e indizível, de fora 

da linguagem (André, 1986). Logo, 

O gozo do Outro é designado aí como um gozo para-sexuado, fora-da-linguagem, 

que suporta o ser ou o corpo como tal, quer dizer, como vivo, não como morto. 

Deste, não temos ideia alguma, pois ele escapa ao domínio do significante: só 

podemos supô-lo, seja porque o imaginamos ao contemplar o espetáculo que nos é 

oferecido por alguns animais, seja porque o deduzimos logicamente do furo de 

alguns discursos, como o dos psicóticos ou o de alguns místicos. (André, 1986, p. 

216).  

 

Esse gozo que não se inscreve, que não temos como saber, se relaciona com um 

‘gozo significado’ na medida em que uma falta/lacuna se apresenta. Estamos constantemente 

buscando preencher tal lacuna, seja por meio de localizar formas de se estar na vida e/ou de se 
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estar com o outro, as quais não são localizáveis totalmente. Vê-se que ainda assim sustenta-se 

um não saber nessa procura por saber, por nomear e significar. Quando nos propomos a 

pensar a questão dos movimentos, apostamos na percepção de que hoje é possível que 

saibamos localizar como e de que maneira nós podemos estar com o Outro, nos pautando por 

éticas sociais que suplantam éticas próprias. Assim, tensionamentos vão se apresentando, 

impossibilidades no discurso vão se configurando e inúmeras formas de bordear isso vão se 

estruturando como modos de fazer e aparecer sociais. 

 

2.3 SOBRE A DIVISÃO ENTRE A LÓGICA MASCULINA E FEMININA 

 

 

Como já viemos apresentando, 

esta divisão não corresponde absolutamente à diferença anatômica entre os sexos, 

mas indica uma divisão do sujeito em duas metades, sendo a escolha da posição 

subjetiva determinada no próprio discurso do sujeito, às vezes contra sua anatomia. 

Em cada uma dessas colunas se inscreve uma série de escrituras que se referem 

todas elas a uma função única: a função Φx que afirma que aquilo que tem a ver 

com a sexualidade provém da função do falo (Φ), de qualquer lado que se situe. A 

diferença de posição ou de identificação sexuada só se institui nos falantes, homens 

e mulheres, pela maneira na qual se inserem como sujeitos nesta função. Não é, pois, 

a função Φx, a lei fálica, que por si mesma os faz diferentes, mas sim a posição 

subjetiva pela qual se declaram assujeitados a ela (André, 1986, p. 219). 

 

Neste sentido, a fim de matematizar tal relação, Lacan desenvolve as fórmulas da 

sexuação em seu Seminário XX: “mais, ainda” (1985), sendo estas as responsáveis por 

demonstrar as diversas formas de inserção dos sujeitos na Lei e suas relações com as posições 

fálica e não-toda fálica (André, 1986).  

As fórmulas que dão conta dessas diversas formas de inserção na Lei comportam 

dois tipos de sinais, dois tipos de "quantificadores": os quantificadores existenciais, 

∃x e ∄x (que se lêem, respectivamente, "existe um" e "não existe um") e os 

quantificadores universais, ∀x e ∀x (que se lêem, respectivamente, "para todo x" e 

"para não-todo x"). O pequeno x designa, em cada uma dessas fórmulas, o sujeito 

(André, 1986, p. 219). 
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2.3.1 POSIÇÃO MASCULINA 

 

Como podemos perceber, o lado masculino se localiza na parte superior esquerda do 

quadro, apresentando duas fórmulas que o representam. ∃x. Φx : existe um sujeito para quem 

a função Φ não funciona, em outras palavras, existe um homem que se inscreve contra a 

castração; e  

∀x. Φx: para todo o sujeito, é verdadeiro que a função Φx funcione; em outras 

palavras: todo homem está submetido à castração. E todo sujeito “inscreve-se na função 

fálica para obviar a ausência de relação sexual” (Lacan, 1972, p. 458). “A contradição entre 

essas duas fórmulas é apenas aparente. Sua relação, longe de ser contraditória, provém da 

relação entre a regra e a exceção, a exceção não somente confirma a regra, mas, ainda mais 

radicalmente, lhe dá seu fundamento.” (André, 1986, p. 219). 

Vemos em Totem e Tabu, Freud dizer da presença de um homem, o Pai da horda, 

que é capaz de gozar de todas as mulheres, ou melhor, da mulher-toda (André, 1986), não 

estando este submetido à castração. Desse modo, há sempre “ao menos um” não submetido à 

castração, o que possibilita que os homens se submetam a ela. 

Este "ao menos um" — Lacan escreve às vezes "homenosum" — que escapa à 

castração, vamos reencontrá-lo com maior freqüência na boca das mulheres, 

especialmente das histéricas, cujo voto ele encarna: é o único, com efeito, que 

poderia dar corpo à existência de uma relação sexual, o único talhado para desejar e 

gozar de toda mulher, o único, pois, a fundar, do ponto de vista masculino, a 

identidade correspondente do sexo feminino. Diante desse ponto ideal do 

"verdadeiro homem", todos os homens fazem uma figura mais ou menos fragilizada 

(André, 1986, p. 220). 

 

2.3.2 POSIÇÃO FEMININA 

 

Já, do lado feminino, podemos observar a existência, também, de duas fórmulas: (lê-

se) – ∄X. Φx: não existe sujeito para quem a função Φx não funcione; em outras palavras, não 

há nenhuma mulher que não esteja assujeitada à castração; e 

∀x. Φx: para não-todo sujeito é verdadeiro que Φ funcione; em outras palavras: a 

mulher é não-toda submetida à castração, de modo que, esta encontra-se, assim, não-toda 

submetida à lei do significante e à lógica fálica. Logo, diferentemente dos homens, as 

mulheres, segundo Lacan, não podem sustentar o “ao menos um”, pois nenhuma mulher pode 

se inscrever fora da castração ou sustentar uma exceção à regra. 



 

 

26 
 

Temos aí um vazio, uma falta, à qual faz eco o significante S(Ⱥ), significante do 

furo no Outro. Nenhuma mulher, nenhuma "super-mulher" funda a existência de um 

sexo não-fálico. Que se pense, nesse sentido, nas figuras clássicas da mulher em 

nossas culturas: todas são figuras fálicas (...). A outra via é nova: ela representa a 

saída que Lacan propõe ao impasse do Édipo feminino ao qual chegou a doutrina 

freudiana. Esta via parte da constatação de que A Mulher não existe, e conclui daí 

que as mulheres não são senão um conjunto aberto e devem, pois, ser contadas uma 

por uma. Elas não fazem Um, no sentido em que os homens se agrupam, mas 

permanecem em sua infinitude (André, 1986, p. 221-222). 

 

Neste sentido, nota-se como nenhuma mulher escapa à castração, mas estas, nesta 

outra via, se assujeitam parcialmente a esta. Parte do que é Ⱥ mulher encontra-se orientada 

por um gozo fálico, mas não-toda, o que lhe permite estar em um gozo Outro, ou “gozo do 

corpo” que não é nomeável. Contudo, “não se trata de fazer desse Outro gozo o traço 

feminino por excelência, o que recairia no restabelecimento de dois conjuntos fechados: de 

um lado, para os homens, o gozo fálico, e de outro lado, para as mulheres, o gozo do corpo.” 

(André, 1986, p. 222). 

Percebe-se, portanto, que a mulher é não toda na função fálica, apresentando assim, 

um mais além desta função. Contudo, esta só pode apresentar este ‘a mais’ a partir da 

castração. A mulher só se apresenta enquanto vazio, furo, enigma, por meio da castração – 

“mas este produto da castração é vazio, inconsistente, a não ser que se lhe dê consistência 

imaginária.” (André, 1986, p. 224). Desse modo, 

É em torno dessa diferenciação que o ensino lacaniano vem estabelecer de forma 

radical que a mulher é não-toda referida à função fálica. Lacan aponta que não se 

trata de propor que todo homem é fálico e que toda mulher não é. “Não-todo” é estar 

referenciado na função fálica, mas também é ultrapassá-la. O homem, ele chama 

de touthhomme. “Todo-homem” – o homem só pode sê-lo, propõe Lacan, por meio 

de um significante, que é o falo. “A mulher só pode ocupar seu lugar na relação 

sexual, só pode sê-lo, na qualidade de uma mulher” (Lacan, 1971, p. 133). Dizer “A 

mulher” é impensável, afirma Lacan, e o mito de “Totem e tabu” aponta 

precisamente isto. O pai que possui “todas as mulheres” é o signo de uma 

impossibilidade. (Costa & Bonfim, 2012, p. 10). 

  

Desse modo, percebe-se que, homens e mulheres podem se posicionar no quadrante 

masculino, e neste sentido, se inscreverem na lógica do todo, tendo a significação fálica como 

o eixo da estruturação do desejo (Demes, Chatelard & Celes, 2011). Ao assim se localizarem, 

passam a operar no jogo simbólico da dialética do ter e do ser, buscando responder ao gozo 

fálico, um gozo limitado à linguagem, finito e cheio de sentido. Nessa dialética ora aceitam, 

ora recusam ocupar o lugar de objeto causa de desejo. “São exemplos típicos desta posição: o 

homem que utiliza o objeto causa de desejo como suplência da falta no Outro; sua 

correspondente, a mulher, que, querendo ser uma, atende ao apelo do homem; e a histérica, 

que recusa a posição de objeto sexual de um homem.” (Demes, Chatelard & Celes , 2011, p. 
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659). Nesse sentido, pode-se notar que é pela via fálica que buscamos responder ao 

impossível evocado pelo feminino. Contudo, por mais que se tente apreender algo do 

feminino, mesmo quando este ocupa a posição masculina, algo sempre escapa. E é diante 

disso que sobra, desse resto de excesso, que vê-se no quadrante, denominado feminino, a 

emergência da lógica não-toda, esta que se encontra em Outro lugar, do qual não temos 

dimensão. E, assim, traz consigo um ‘sem sentido’, algo de um gozo sem limites, não 

simbolizado e fora da linguagem.  “Aqui, o gozo feminino passa a se referir a um tipo de gozo 

que emerge do Real, ou seja, que indica, em algum lugar, uma ausência de si: “O real, eu 

diria, é o mistério do corpo falante, é o mistério do inconsciente. (Lacan, 1972-1973/1985, 

p.178).” (Demes, Chatelard & Celes , 2011, p. 660). 

Nota-se que a construção da subjetividade a partir da orientação fálica, muitas vezes, 

escapa, possibilitando que a castração, nesta brecha, se apresente de diversas formas. Está aí o 

ponto de trabalho psicanalítico, a partir deste furo, desta fragilidade da subjetividade humana 

pode-se advir o sujeito, este sujeito que busca camuflar tal fragilidade, desamparo e 

impotência por meio desta lógica toda (Birman, 1999).  Logo, “trata-se, pois para o sujeito 

de se defrontar com o imponderável e o indizível, na medida em que ele não pode dominar 

inteiramente o curso das coisas, do mundo e do outro pela postura arrogante do eu” 

(Birman, 1999, p. 13), é isso que a experiência psicanalítica pretende ao interrogar o 

feminino, a mulher e suas múltiplas (im)possibilidades. 
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3. ENTRE SALMÃO E CAVIAR, DESEJO E (IN)SATISFAÇÃO 

  

Lacan após discorrer a respeito do feminino aponta para a via de estudos percorrida 

por Freud em relação às mulheres – a histeria. Nesse sentido, estabelece uma diferenciação 

entre a histeria e o feminino, considerando a posição feminina como um mais-além da postura 

fálica, e a posição histérica como uma resposta da mulher à lógica fálica (Magdaleno, 2009). 

Contudo, tal distinção não aponta que, tanto em uma quanto em outra, exista a possibilidade 

de nos depararmos com uma mulher alicerçada em verdade e toda inscrita em uma dessas 

lógicas, pois é justamente aí, no vazio, no real inominável e na impossibilidade de inscrever-

se a partir da falta, que se encontra a maior parte das questões femininas. 

A respeito da histeria Lacan diz: nesta posição a mulher mascara o feminino, pois “se 

faz homem” migrando para a posição masculina (∀x. Φx), “almejando uma relação da ordem 

da totalidade com a função fálica, com a castração, afastando-se dessa forma do gozo Outro, 

feminino.” (Valdivia, 1997, p. 27). Produz este movimento a fim de buscar inscrições, mesmo 

que sintomáticas, para se dizer enquanto uma mulher. Contudo, como já apontado, “uma 

mulher que se colocasse na posição feminina guardaria uma relação da ordem do não-todo 

com a castração e com a feminilidade. Seria feminina sem ser toda mulher. E aceitaria sem 

repúdio o fato de ser o objeto do desejo masculino.” (Valdivia, 1997, p. 27), porém, é nesse 

ponto em que a histérica derrapa. 

A histérica, incapaz de se tornar mulher, incapaz de suportar a angústia relacionada a 

essa condição, fica condenada a um viver recoberto pelo falo e a relembrar o tempo 

todo sua revolta em ser introduzida na lógica fálica. Ela não aceita, não suporta esse 

lugar, digamos assim, vazio, de objeto do desejo masculino, de ser a mulher, o ser 

castrado. Encontra-se prisioneira dessa lógica, pois ao não conseguir dizer-se, apela 

o tempo todo ao significante fálico para falar de si. É dentro dessa dialética que a 

histérica vive aprisionada, assim como Freud, que acreditou que a mulher não 

poderia se dizer a não ser a partir do significante fálico. (Magdaleno, 2009, p. 97)  

 

Nota-se, que esse ‘fazer-se homem’ relaciona-se à posição histérica, em sua relação 

com o saber, assim, a mulher apresenta-se em uma lógica de ‘não conformação’ com o fato de 

não poder apresentar-se ‘toda fálica’, ou melhor, inscrita; mesmo estando submetida a uma 

lógica que deveras inscreve alguns sujeitos. Nesse sentido, a escuta analítica permite que 

percebamos o quanto a histérica, na reivindicação daquilo que deveria ser seu por direito – o 

falo – (Dor, 1991), está permanentemente denunciando sua própria falta. É neste ponto que 

Lacan escreve que a verdade recalcada do discurso histérico é o desejo. Pois, é a falta, a causa 
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do desejo, que se recalca, se coloca abaixo da barra no discurso histérico, para que se opere 

dali, no entanto, como sua verdade. 

Dessa forma, como aponta Lacan (1969), esse discurso da histérica, um discurso do 

mal-entendido, está presente de qualquer jeito, quer com a presença da psicanálise ou não. 

Salienta ainda, que a experiência analítica “dá ao outro, como sujeito, o lugar dominante no 

discurso da histérica, histeriza seu discurso” (Lacan, 1969, p. 32), ou seja, faz dele um 

sujeito capaz de produzir significantes que operam na associação livre e, podem vir a produzir 

questões a respeito desse lugar. 

Desse modo, vê-se que o discurso histérico encontra-se pautado por essa relação com 

o falo. Bem como, os sujeitos que nele se apresentam, encontram-se assim pautados, pois se 

orientam pela busca de querer ‘ter o falo’ ou, em outras palavras, buscam nomear-se a partir 

de um traço que não é capaz de nomeá-los em sua totalidade. Com isso, estes esbarram 

constantemente com a impossibilidade de seu desejo, ou seja, com a falta que o estrutura. É 

exatamente a partir de tal posição que o sujeito faz-se capaz de se submeter ao discurso do 

mestre/senhor, tomando-o como verdade, e fazendo com que esta falta direcione-se sempre a 

este outro e não a ele próprio. Desse modo, o sujeito histérico, na impossibilidade de ‘fazer 

com’ o vazio que lhe concerne, abdica de seu desejo vazio de sentido, para desejar a partir do 

desejo do Outro, supondo que este guarde em si algum sentido. Logo, 

O que a histérica quer que se saiba é, indo a um extremo, que a linguagem derrapa 

na amplidão daquilo que ela, como mulher, pode abrir para o gozo. Mas não é isto 

que importa à histérica. O que lhe importa é que o outro chamado homem saiba que 

objeto precioso ela se torna nesse contexto de discurso. (Lacan, 1969, p. 32). 

 

Percebe-se, portanto, que tanto o homem, quanto a mulher, estão inscritos nesta 

lógica fálica. Contudo, o homem apresenta-se nisto como ‘todo fálico’ – tendo na 

castração/falta, o operador central de seu gozo –, ao passo que, a mulher, encontra-se ‘não-

toda’ inscrita em tal lógica, o que garante a ela, poder apresentar um gozo Outro/gozo 

suplementar, como afirma Lacan (1985), ou apresentar-se em posição de negação da falta, ao 

preço de seu próprio desejo – desejando a partir do desejo do Outro. Nota-se, então, que 

ambos estão operando pela via da castração, visto que adentraram ao campo da linguagem, 

orientando-se, desta forma, pelo desejo. Porém, pode-se perceber que há dois modos possíveis 

para que a mulher se posicione em relação a esta falta e ao seu desejo, negando-a e 

sustentando-se a partir do desejo de um desejo insatisfeito, ou reconhecendo-se faltosa, e com 

isso, podendo acessar que é a partir desse reconhecimento que, abre-se a ela a possibilidade de 
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constituir-se enquanto uma mulher, a qual transita por entre essas lógicas, se havendo com sua 

singularidade e seu próprio desejo. 

 

3.1 HISTERIA, FALO E FEMININO 

 

É na impossibilidade de haver-se com a singularidade e o desejo, que o sujeito 

histérico busca ao lado do modo de sexuação masculino pautar sua subjetividade, fazendo da 

sua relação com o falo a possibilidade de inscrição no desejo a partir do desejo do Outro. 

Sendo esta, uma forma de se posicionar em relação ao gozo, recusando o gozo propriamente 

feminino e seu próprio desejo. Nesse sentido, escutar a histérica é possibilitar que ela se 

aproprie do gozo feminino, e vá cada vez menos se enredando na possibilidade de fugir da 

castração e da falta que ela experimenta a todo instante como real. Mas, também, dar lugar 

para que esta construa os caminhos para lidar com o real da falta que lhe constitui, seja pela 

via do desejo ou do sintoma. Logo, percebe-se que 

O problema da menina é como se constituir a partir da ausência, como balizar as 

intensas e violentas sensações que partem de seu interior e não encontram nenhuma 

representação onde ancorar. A falta do significante fálico coloca a menina em uma 

condição peculiar, pois são os “significantes fornecidos pela Natureza, que 

organizam de modo inaugural as relações humanas e lhes dão estrutura” (Lacan, 

1990/1964, p. 26). Portanto, a falta de um significante feminino implica um árduo 

trabalho de constituir-se a partir do vazio, do furo, em meio a turbulentas revoluções 

internas. Mas é isso que, por outro lado, abre caminho para um outro gozo, além do 

fálico, que é o que torna, como veremos, a mulher, Mulher. (Magdaleno, 2009, p. 

97).  

 

Entretanto, nem todos os sujeitos encontram ‘pernas’ para trilhar esse árduo 

percurso. Desse modo, na impossibilidade de constituir-se através do furo, constituem-se 

através do sintoma e das identificações. Neste sentido, “a histérica, por sua vez, faz um 

protesto em nome da Mulher, contra a divisão subjetiva que lhe impõe a impotência do saber 

para nomear o feminino como tal. Ela protesta contra o saber fálico.” (Magdaleno, 2009, p. 

98). 

Todavia, não é a presença do falo enquanto representante simbólico que impossibilita 

a presença-ausência do sexo feminino. O falo não faz da mulher um a menos em relação a ele, 

pelo contrário, é porque o falo se faz enquanto presença, que um mais-além, uma ausência, 

pode ser produzida enquanto tal, constituindo-se como presença da ausência. Sendo essa 

ausência tomada como resto, possibilitando ao feminino advir daí. Neste sentido, como 
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aponta André (1986), não há um sexo – o falo, mas sim, dois modos de manifestação de 

possibilidades de se estar na vida a partir de representantes: ou a presença ou a ausência. 

Desse modo, a falta do pênis, passa a ser reconhecida enquanto falo (a menos (-φ)) e não 

enquanto sexo feminino. Logo,  

(...) a castração constitui assim aquilo que exclui — ou, para retomar um termo 

lacaniano, aquilo que foraclui — o sexo feminino como tal. A castração faz da 

ausência um resto de presença, ela é um embelezamento (este é o sentido próprio de 

beschönigen), ou, melhor ainda, um eufemismo (sentido figurado). (André, 1986, p. 

12-13). 

 

Desse modo, é esta (a castração), que vai ser retomada constantemente pela histérica 

em relação ao seu desejo e ao desejo do Outro, neste percurso de constituir a si mesma, ora, 

para ser tamponada, preenchida, apontada ou vivida. 

 

3.2 ENTRE A DEMANDA, O DESEJO E O DESEJO DO OUTRO 

 

Há um lado misterioso, irracional e perigoso na feminilidade. Algo de verdadeiro e 

falso, luz e sombra, escuridão e rutilância. 

A mulher é um meio dizer que o homem elabora na especificidade do seu desejo, e a 

mulher o encarna, sendo esta a única abordagem do real. 

Para fugir deste horror vazio que lembra a morte, a mulher busca sempre uma 

identidade nos artifícios e nas máscaras. Ledos enganos de seres afáveis. Será que 

quer muito uma mulher? (Valdivia, 1997, p 27). 

 

Como podemos observar ao longo de nossos estudos, a pergunta “o que quer uma 

mulher?” traz em si, além de um enigma, a sonoridade de uma demanda, ou seja, de que há 

algo a se esperar e demandar ao outro. Freud recebe essa demanda, vinda de inúmeras 

maneiras – demanda de amor, de escuta, de cuidado – na figura das mulheres. Contudo, nota-

se que, na histeria há uma sustentação dessa demanda, a qual é impossível de ser satisfeita, 

mas passível de ser recebida e lançada a um universo de possibilidades. Assim, 

Retomar a questão do que quer uma mulher exige que se questionem os 

fundamentos e os meios do saber que o psicanalista tira de sua experiência. É a 

prova da verdade do psicanalista, a feminilidade encontrando aí seu estatuto de 

metáfora da verdade. 

Sabe-se que Freud formulava a pergunta nos termos: "Was will das Weib?" — O 

que quer a mulher? Retomando este enunciado mediante uma modificação: "O que 

quer uma mulher?, entendemos antes de mais nada examinar como os 

desenvolvimentos mais recentes do ensino de Lacan permitem reajustar o ângulo 

sob o qual essa questão pode ser abordada. Dois termos devem ser sublinhados na 

fórmula: trata-se daquilo que quer — e não do que deseja uma mulher — e não a 

mulher. Trata-se então de determinar se a psicanálise nos permite precisar um anseio 

que seja especificamente feminino. Existiria um voto cujo objeto seria de uma 

fixidez inabalável para toda mulher? (André, 1986, p. 16-17).   
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Apostamos que não. Observamos, porém, a presença cada vez mais sensível da busca 

por algo que seja específico a toda mulher, que lhe dê consistência e lugar definido – pois, 

aquilo que não se pode ter, insistimos em querer tê-lo. Nesse sentido, esse “querer” traz 

consigo o aspecto de demanda, sendo esta endereçada ao outro, buscando que este a atenda, 

suprindo a falta deste que demanda. Entretanto, como é possível atender à demanda daquilo 

que não se pode ter (não de todo)? Tal questionamento nos leva a notar que essa demanda 

serve-se a ser sempre insatisfeita, enquanto colocada como impossível de se satisfazer, sendo, 

assim, responsável pela sustentação de um desejo – o desejo de um desejo insatisfeito.  

Neste sentido, ao adentrarmos este campo, nos deparamos com a dialética 

sintomática com a qual o sujeito histérico encontra-se às voltas – o desejo de um desejo 

insatisfeito. Assim, como pudemos notar, o sintoma da histérica é caracterizado pela 

insatisfação, ou seja, diante da (im)possibilidade da realização de algo a histérica se vê 

(in)satisfeita. Percebe-se, portanto, que esta (a histérica) busca por desejos insatisfeitos, ou 

melhor, busca desejar a partir de um desejo insatisfeito, sendo este o fator que possibilita a ela 

se situar entre o desejo e a demanda. Neste sentido, por nos determos a tal compreensão, 

optamos por escrever “(in)satisfação”, para dizer que esse movimento da estrutura histérica 

aponta para algo de seu próprio desejo. 

E é neste ponto, quando algo de seu desejo insiste em aparecer, que a histérica se 

agarra aos sintomas. Sendo assim, a histérica, muitas vezes, foge do seu desejo, pois este a 

convoca a partir do encontro com a falta, sendo que esta (a falta) é impossível de ser aceita 

por tais sujeitos, que se mantém neuroticamente insatisfeitos. Neste sentido, buscam mascarar 

constantemente qualquer possibilidade de aparecimento de suas falhas e furos, podendo 

apresentar-se como ideal do outro, sendo este outro colocado como aquele que tem o que o 

histérico precisa, sustentando, assim, a lógica da demanda e a do desejo insatisfeito. Desse 

modo, o histérico passa a desejar a partir do desejo do Outro, ao preço de seu próprio desejo. 

Assim, ao demandar, o sujeito se aliena de seu desejo, ou melhor, barra a 

possibilidade desse desejo aparecer como seu. Contudo, para que seja possível a ele, ou não, 

se reintroduzir na dimensão do desejo a partir de uma outra posição, é necessário a passagem 

por este momento. Ou seja, para que o sujeito não fique estagnado na demanda e possa trilhar 

os caminhos de seu desejo, ou para que continue a demandar, é preciso que outra coisa 

apareça, esta outra coisa é o desejo, o desejo do Outro. Pois este tem função de propiciar que 

ocorra a distinção verdadeira entre o sujeito e o Outro (Lacan, 1957-1958 [1999]), bem como 

de seus desejos. Desse modo, vê-se que a histérica está a um passo do seu desejo, mas 
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renuncia este para viver o desejo do Outro. O sonho da “Bela açougueira” retratado por 

Freud e depois reanalisado por Lacan, demonstra muito bem isso, ao mostrar como o sujeito 

na posição histérica mantém-se sempre deslocado de seu desejo, ou melhor, renuncia a este, 

não se autorizando a desejar a partir de sua própria falta, sustentando, assim, um desejo 

insatisfeito.  Percebe-se, portanto, que 

O desejo só consegue satisfação sob a condição de fazer uma renúncia parcial - o 

que é, essencialmente, o que articulei no começo, ao lhes dizer que ele tem de se 

tornar demanda, ou seja, desejo significado, significado pela existência e pela 

intervenção do significante, ou seja, em parte, desejo alienado.” (Lacan, 1957-1958 

[1999], p. 297-298). 

 

Neste sentido, frente à demanda e ao desejo há duas possibilidades: que o sujeito 

assuma seu desejo, pagando o preço de ser castrado e estar assim orientado, ou optando por 

não se haver com ele e, assim, desejar a partir do desejo do Outro (Dor, 1991). Tanto uma 

escolha quanto a outra o coloca em relação ao Outro e à dimensão de alienação, mas, de 

formas diferentes. Uma no sentido de, pela impossibilidade de nomear o desejo no Outro, o 

sujeito passa a poder desejar a partir disso que escapa e, assim, se haver com seu próprio 

desejo e sua falta, bem como com o desejo e a falta no Outro. Ou, a partir da relação com o 

outro buscar desejar como este deseja, identificando-se a ele e com ele, não reconhecendo, 

assim, a presença de seu desejo e do vazio que o permeia. Logo, tanto no reconhecimento da 

falta no Outro (Ⱥ), que direciona a um reconhecimento de um sujeito, também, faltoso S(Ⱥ); 

quanto na tentativa de sustentação de um Outro não barrado (A), que direciona à obturação da 

falta no outro, sustentada por uma relação imaginária – i(a) – que não permite o 

reconhecimento do vazio que a permeia, está presente a dimensão do desejo, sendo este ora 

experimentado como furo, ora como tentativa de consistência, ou seja, como busca de 

apagamento deste furo. 

Assim, “é com os efeitos do desejo, num sentido muito amplo - o desejo não é um 

efeito colateral -, que temos, na psicanálise, que lidar.” (Lacan, 1957-1958 [1999], p. 261), o 

que consequentemente, nos convoca a lidar com a dimensão que sustenta o desejo – a falta. E 

enquanto isso não é possível, o sujeito fica preso na dependência em relação ao desejo do 

Outro – vemos que a histérica encontra-se nesta seara, dependente do desejo do Outro, para 

não encontrar com o seu próprio desejo e consequentemente, com sua própria falta –, projeta-

se assim, em identificações das mais variadas com este outro suposto a desejar da maneira 

como este não pode. Logo, 

O que tem de ser introduzido, e que está ali desde o começo, latente desde a origem, 

é que, para-além daquilo que o sujeito demanda, além daquilo que o Outro demanda 



 

 

34 
 

do sujeito, deve haver a presença e a dimensão do que o Outro deseja (Lacan, 1957-

1958 [1999], p. 371). 

 

E é por meio deste desejo, desejo do Outro, que o sujeito histérico se constitui quase 

que integralmente (Lacan, 1957-1958), podendo não satisfazer o seu próprio desejo para, 

assim, satisfazer o do outro, mesmo que apenas em intenção. Neste sentido, podemos perceber 

como o sujeito histérico encontra-se capturado pelo outro, perdendo-se nas falas, nas imagens 

e no desejo deste. Logo, “a histérica é, precisamente, o sujeito para quem é difícil 

estabelecer com a constituição do Outro como grande Outro, portador do signo falado, uma 

relação que lhe permita preservar seu lugar de sujeito.” (Lacan, 1957-1958 [1999], p. 376). 

Com isso,  

Se é necessário ao sujeito criar para si um desejo insatisfeito, é por ser essa a 

condição para que se constitua para ele um Outro real, isto é, que não seja 

inteiramente imanente à satisfação recíproca da demanda, à captura inteira do desejo 

do sujeito pela fala do Outro (Lacan, 1957-1958 [1999], p. 377). 

 

Contudo, apenas quando o sujeito se reconhece castrado e se questiona a respeito 

disso, se colocando neste lugar, torna-se possível desejar para além da demanda do desejo do 

Outro. Esta passagem, em que o sujeito reconhece seu desejo como barrado, só ocorre quando 

este passa a reconhecer que o desejo do Outro também o é. É a partir desse reconhecimento, 

de que tanto o Outro, quanto o sujeito são marcados pelo significante falo e pela castração que 

advém desta lógica, que este último (o sujeito) pode desejar e constituir-se a partir das 

possibilidades de sua própria singularidade. “É por intermédio do significante falo que se 

introduz o para-além da relação com a fala do Outro.” (Lacan, 1957-1958 [1999], p. 380). 

Desse modo, 

É precisamente na medida em que o Outro é marcado pelo significante que o sujeito 

pode - e só pode através disso, por intermédio desse Outro - reconhecer que também 

ele é marcado pelo significante, ou seja, que há sempre algo que resta para além do 

que pode satisfazer-se por intermédio do significante, isto é, pela demanda. Essa 

clivagem feita em torno da ação do significante, esse resíduo irredutível ligado ao 

significante, também tem seu signo próprio, mas esse signo vem a se identificar com 

essa marca no significado. É aí que o sujeito tem de encontrar seu desejo.  (Lacan, 

1957-1958 [1999], p. 378-379). 
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4. O QUE RESTOU? PALAVRAS NO CAMINHO... 

  

Freud em seu percurso manteve o feminino no horizonte, tomando-o como um real 

enigmático que não cessou de se apresentar em sua clínica. Tal enigma se fez presente na 

constituição da escuta analítica na clínica da histeria, nas questões suscitadas e nunca 

totalmente respondidas, mesmo que delineadas e, na presença-ausência que estas suscitaram. 

Foi o encontro com a (im)possibilidade de escutar as mulheres o que permitiu a Freud abrir-se 

à escuta do enigma presente em cada sujeito. Enigma este que não possui solução total, 

apenas uma ‘solução-furada’. Logo, neste sentido é que Lacan interpreta o desejo de Freud, 

como em constante estado de pergunta – “O que quer uma mulher?” (Fuentes, 2009). Uma 

pergunta sem resposta, uma pergunta eco. 

Desse modo, não se trata de responder ao enigma colocado por Freud. Longe disso. 

Trata-se, talvez, de retornar a este. Pois, retomá-lo nesse ecoar nos possibilita perceber que é 

no vazio, na sustentação deste não saber, do vazio de resposta, que algo do sujeito e do 

feminino pode advir enquanto estatuto de verdade – do sujeito e do psicanalista – seu desejo e 

sua falta, enquanto ecos possíveis. Pois é no fundo, no vazio que algo se perfila. 

Neste sentido, o furo possibilita aos sujeitos, neste encontro, a busca por preenchê-lo, 

tamponá-lo e/ou solucioná-lo – pela via do sintoma ou de localizações imaginárias - bem 

como a tentativa de fazer com ele, com isso que falta, escapa e não se responde; neste ínterim, 

muitos são os questionamentos e muitas podem ser as mudanças. Neste sentido, o encontro 

com a inexistência de um significante que marque o sexo feminino, com o S(Ⱥ), abre para nós 

o encontro com o impossível de ser dito totalmente, com o ‘vazio de sentido’, bem como com 

as inúmeras tentativas de atribuição de sentido a isso que falta para nós e para o outro. 

Vemos que, desse modo, o ser não existe antes do significante, está assujeitado à 

linguagem e à lei fálica que o limita, e é só por meio deste limite que a possibilidade de um 

‘mais além’, pode se apresentar. Logo, por mais que haja a aposta em uma localização do que 

é ser mulher e uma busca por dizê-la de inúmeros modos, na poesia, na música, nos 

movimentos sociais, na psicanálise, tentando decifrar esse enigma, sobra-nos um resto, uma 

ausência de presença no que se procura dizer, um deciframento oco, em que nem 

representações imaginárias e nem pontos de ancoramento, por mais sofisticados que sejam, 

podem balizar de todo a ausência fundante presente nestes sujeitos. Logo, Ⱥ mulher será 

sempre movida a constituir-se, a nomear-se a partir desse furo, por mais que insista em negá-
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lo, em escondê-lo – a partir do sintoma e/ou das identificações – pois estes (sintoma e 

identificações) em algum ponto esbarram nesse furo, e este furo continua sendo o que sustenta 

a possibilidade de nos questionarmos a respeito de “o que é ser mulher?”. 

Percebe-se, então, que o feminino traz consigo essa marca que impulsiona ao 

movimento, é claudicante, pulsa. E por assim o ser, furta-se às palavras e ao todo significante 

que preenche. Uma ausência-presença que balança, move e dança, saltando ao vazio ecoando 

(im)possibilidades. 
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