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RESUMO 

 

Expomos as ideias freudianas sobre a feminilidade, passando pelos principais estudos 

de sua obra sobre o assunto, abordando algumas ideias deste autor sobre a sexualidade 

feminina e, a seguir, uma releitura lacaniana sobre o mesmo tema. Consideramos 

oportunos estes esclarecimentos, bem como nosso olhar evolutivo/histórico sobre a obra 

freudiana. A intenção é percorrer o caminho, de Freud a Lacan, em direção à posição 

feminina, com vistas a uma reflexão sobre a clínica do sujeito feminino no que concerne 

às suas dificuldades específicas e ao final de análise. 

 

Palavras-chave: sexualidade feminina, estruturação da feminilidade, gozo feminino, 

Outro gozo, clínica do sujeito feminino.  
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ABSTRACT 
 

 

We expound the Freudian ideas on the femininity, covering through the main studies of 

his workmanship on the subject, poring over some ideas of this author on feminine sexuality 

and following a Lacanian comprehension about this same subject. Taking as opportune these 

clarifications, as well as our historical and evolutive look on the Freudian workmanship. The 

intention is to go through the way, since Freud till Lacan, towards the feminine position, in 

the purpose of a reflection about the clinics of feminine subject, in it’s specific difficulties and 

the end of analysis. 

 

Keywords: feminine sexuality, sexuality structure, feminine orgasm, Other orgasm, 

clinical work with feminine subject. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho busca estudar, de forma breve, alguns dos significados que em nossa 

sociedade atribuem-se ao “feminino”. Para isso, de forma introdutória, farei um apanhado 

histórico sobre o feminino no decorrer dos tempos pelas sociedades. O livro “A História das 

Mulheres no Ocidente: o século XX” (DUBY, G.; PERROT, M. 1990) mostra o papel que 

as mulheres têm desempenhado ao longo da história, inclusive, o estudo da história do 

desenvolvimento dos direitos das mulheres. Nota-se o número grande de registros que 

diminuem ou ignoraram as contribuições das mulheres.  

Ao longo da história, vemos o quanto se atribui uma importância particular ao papel 

social da mulher no lar, que deveria se consagrar às tarefas domésticas, à reprodução e 

à educação dos filhos. Contudo, notamos que a desobrigação da mulher de seguir esse papel 

feminino tradicional é recente, relacionada ao atual modelo de desenvolvimento econômico, 

que estimula mulheres ao ambiente de trabalho pela necessidade de uma demanda. De fato, 

durante muito tempo as mulheres não foram consideradas sujeitos da história e, portanto, 

estiveram excluídas das narrativas dos historiadores. O panorama atual da historiografia 

brasileira parece ter mudado significativamente, demonstrando a presença feminina nas 

discussões teóricas e sugerindo a inserção de novos conceitos bem como de outras 

abordagens, levando em conta as vivências comuns, lutas e resistências
 
das mesmas. É em 

consonância com tal panorama contemporâneo que buscamos percorrer o caminho, de Freud a 

Lacan, em direção à posição feminina, com vistas a uma reflexão sobre a clínica do sujeito 

feminino. Por outro lado, considerar estas contribuições não desimplica levar em conta as 

mutações que o papel da mulher na história sofreu. 

O que se sabe da mulher na pré-história é que a figura feminina tinha um enorme peso 

nas sociedades de todo o mundo. Eram sociedades matricêntricas, pois a mulher não 

dominava, mas as sociedades eram centradas nela por causa da fertilidade e sua habilidade de 

procriar. A sociedade grega não permitia o acesso da mulher ao saber, ela era inferiorizada. 

Nem a maternidade escapava da desvalorização, sendo as mulheres vistas apenas como 

receptoras da semente masculina. O objetivo fundamental do casamento era primordialmente 

a reprodução. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_da_mulher
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papel_social_de_g%C3%AAnero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papel_social_de_g%C3%AAnero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reprodu%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_econ%C3%B4mico
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Na Idade Média os homens tinham sobre as mulheres uma visão dicotômica 

fundamentada nos dogmas da igreja católica: ao mesmo tempo em que as mulheres eram 

culpadas pelo pecado original, os homens reconheciam a Virgem Maria como mulher, a mãe 

do Salvador. Este conceito dicotômico sobre o feminino encontra-se no cristianismo desde a 

sua consolidação, fundamentado numa doutrina ascética e repressora. Deste modo, as 

mulheres eram consideradas pelo clero como criaturas débeis e suscetíveis às tentações do 

diabo pelas manifestações exacerbadas, provocadas muitas vezes pela “desatenção 

masculina”, ou seja, enfatizavam os homens a “ficarem de olho” em suas mulheres e 

manterem-nas subordinadas. Assim, deveriam ficar sob a tutela masculina e serem tratadas 

como loucas quando os homens fossem afrontados ou confrontados nas suas versões. Tratava-

se de garantir a manutenção da sociedade patriarcal e fixar o juízo moral. 

No século XIII, os freis eram encarregados pela igreja de pregar verdades nas cidades e 

nas vilas, intimidando as mulheres com crenças religiosas para “conscientizá-las” sobre a 

importância do papel servil. A história sagrada conta que Eva induziu Adão a comer o fruto 

proibido. A partir deste episódio, os homens conheceram o bem e o mal: as mulheres pariram 

filhos, sentiram dores, conheceram o amor e a paixão, envolveram-se com outras pessoas e 

tiveram que aprender a organizar-se para cultivar o solo de modo que conseguissem 

sobreviver, destacando Eva como a mulher capaz de concentrar em si todos os pecados como 

a luxúria, a gula, a sensualidade e a sexualidade latente no seu jeito de ser. 

A Idade Média também foi palco de uma das maiores perseguições contra a mulher. A 

"Caça as Bruxas" que foi um movimento pelo qual a Igreja, através do Santo Ofício 

(Inquisição), tinha como objetivo terminar com a heresia e com os que não praticavam o 

catolicismo, caçou os rituais considerados pagãos por mulheres que tinham conhecimento 

medicinal, decaindo com o “teocentrismo” - Deus como o centro de tudo e dando lugar ao 

“antropocentrismo“ - onde o ser humano passa a ocupar o centro de tudo, nesse caso, o corpo 

feminino como centro da vida. Essa concepção da mulher companheira, submissa e que só 

obedecia foi sendo construída através dos séculos para manter o patriarcado no poder. A 

importância desta ideologia legitimava a submissão feminina sufocando qualquer tentativa de 

subversão da ordem estabelecida pelos homens.  

O papel da mulher no Brasil Colônia  era especialmente restrito ao ambiente familiar e 

doméstico. A repressão à mulher consolidava-se com a subserviência com a qual tinham que 

tratar os homens, sob a alegação de que eles lhe provinham o sustento. O homem tinha que 

conservar a honra, entendida como estima, respeito e prestígio. Este código moral afirma no 
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homem valores como a defesa da posse de bens, a proteção da família e a garantia de 

reputação social e profissional. A mulher devia gerir a casa, tê-la limpa, cuidar do esposo e 

dos filhos, ser recatada, ir à igreja e ser decente. A sexualidade e a fertilidade feminina eram 

vistas como uma ameaça à honra e um perigo, requerendo o controle do homem. O homem 

como líder da casa não poderia permitir a desonra familiar, deveria acabar com qualquer tipo 

de comportamento fora dos devidos padrões estipulados pela sociedade para não perder a 

honra e se perdesse, muitas vezes podia “devolvê-la” para si e sua família através da 

violência. Abafar a sexualidade feminina seria o objetivo de Leis do Estado, da Igreja, do 

desejo dos pais e companheiro, visto que o romper das amarras da sexualidade feminina, o 

equilíbrio doméstico e familiar, a segurança social e a própria ordem das instituições civis e 

eclesiásticas estariam comprometidas, pois todas eram regidas unicamente por homens e 

assim deveria ser para manter o legado patriarcal e evitar a ameaça feminina latente.  

A instituição da Igreja nesse contexto tinha fortemente o papel de castrar a sexualidade 

feminina, usando como contraponto a ideia do homem superior a qual cabia o exercício da 

autoridade. Era imposta a crença, até mesmo no pensamento feminino religioso, de que elas 

carregavam o peso do pecado original e, desta forma, deveria ser vigiadas e controladas 

sempre. Era algo tão acentuado que até as próprias mulheres se vigiam e controlavam entre si, 

isso era ensinado e passado através de suas gerações, por muitas vezes até os dias atuais. Tais 

pensamentos, por crença religiosa e medo, acompanharam e, ainda acompanha a evolução e o 

desenvolvimento feminino. 

A sociedade capitalista, no entanto, impôs uma nova realidade  à situação da mulher. A 

partir da Revolução Industrial as mulheres passam a ocupar os postos de trabalho fabril, não 

por opção, mas pelas condições miseráveis  das famílias operárias. Trabalho precário, 

condições precárias, jornadas exaustivas foram impostas a homens, mulheres e crianças. A 

mulher passou a ter uma jornada ainda maior, pois seu papel de mãe e dona de casa não sofreu 

alterações, ou seja, as mulheres passaram ao mundo do trabalho, mas os homens não 

assumiram as tarefas domésticas. O “status” social das mulheres também não sofreu alteração: 

submetidas aos pais, maridos e sociedade, agora também são submetidas ao seu patrão, que 

praticava, inclusive, abusos sexuais e assédio moral contra as mulheres, independente da 

idade. 

Das lutas por melhores condições de trabalho, as mulheres, passaram a lutar pelo direito 

ao voto, a emancipação em relação ao homem e outros direitos. São dois séculos de lutas. 
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Mulheres operárias e mulheres burguesas passaram a lutar, por causas distintas ou comuns. 

Através de muitas lutas e do sistema democrático, as mulheres conseguiram o direito de votar. 

No lado da saúde, ao afirmarem a ciência como único discurso válido, aliás, um discurso 

cujo gênero era masculino, obstetras no mercado dos partos, utilizavam de práticas incisivas 

de intervenção, e, por conseguinte surgia uma progressiva perda de autonomia das mulheres 

no que diz respeito a seu corpo ao longo dos séculos XIX e XX. Daí a importância histórica 

dos movimentos de esquerda e feminista com a presença de mulheres que reivindica o poder 

ao controle de seu próprio corpo. No Brasil, a história do movimento feminista tem 

sistematicamente procurado seu início na resistência à ditadura militar e nos movimentos de 

esquerda. 

Por falta de uma maior representatividade feminina, a ideologia política que defende uma 

diferenciação entre ambos os sexos vai comandar a oposição, dando como justificativa e até 

impondo diferenças morais e sexuais aos comportamentos masculinos e femininos. Por sua 

vez, diferenças trabalhistas e políticas, estando em acordo com a exigência de uma sociedade 

capitalista e individualista.  

Atualmente o limite é definido pelo que determina a lei, de fundamental importância para 

quem às faz e quem as executa no exercício da cidadania. Neste processo, o Estado assumiu a 

responsabilidade de garantir a pacificação das relações e a regulação do conflito entre os 

indivíduos no contexto por meio de programas e projetos sociais. Na segurança, o uso da 

violência para garantir os seus objetivos passa a ser exclusivo do estado e dos seus agentes 

conforme determina a lei. Apesar da pouca representatividade, as mulheres garantiram o 

direito de participar de forma democrática na organização e na aprovação de propostas que 

contemplam seus interesses. 

Com a entrada do Estado Social, ou Estado de Bem-Estar, as leis vem sendo modificadas 

e as mulheres foram beneficiadas com a Lei Maria da Penha que visa intimidar a violência 

doméstica. Em função deste movimento social que prioriza pela igualdade entre homens e 

mulheres como processo de convivência melhor entre as pessoas, “(...) o estado já começou a 

dotar os direitos sociais, e começa a impor esses direitos em toda a sociedade, 

‘normalizando-os’.” (ROCHA, 2010, p. 38). 

Neste século, a nova ordem mundial visa à inclusão social, para isso respeita a 

diversidade de ideias e interesses de todas as pessoas. Aceitar a legitimidade da nova ordem e 

das leis envolve um processo de conscientização social, pois todas as tendências e tipos 
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humanos devem ser contemplados. Então, se ainda há preconceito no mercado de trabalho, 

salários até mesmo inferiores aos dos homens, não haverá desenvolvimento social e 

econômico com justiça se não houver igualdade de oportunidades para homens e mulheres, 

direitos e deveres para todos sem discriminação.  

No entanto, após tantas lutas, a condição social da mulher permanece ainda muito presa 

às concepções machistas e patriarcais de tempos remotos. O capitalismo permanece com sua 

característica de produção e consumo e traz consigo o conceito da mulher como mãe, 

consumidora, sexo frágil, com pouca “habilidade” para tarefas masculinas. 

A todo instante, a sociedade é varrida por uma enorme publicidade, de aquisição de 

produtos e bens de consumo, da beleza e do corpo ideal. O corpo e suas representações faz-se 

mais ainda palco de conflitos, muitas vezes sendo considerado culpado de todos os males que 

enfrentamos. “Tem-se” que usar a lingerie sexy, o creme caro, o corpo colonizado por esta 

lógica tem que estar depilado, macio, perfumado, magro, malhado e eternamente jovem, sob o 

risco de haver rejeição por parte de amigos, família, mercado de trabalho, e parceiros. O corpo 

eternizado por culpa do pecado original, o corpo que deve estar voltado e aceito ao olhar e 

prazer masculino. O corpo perfeito que está nas fotos das revistas, na TV, nos jornais e na 

internet, e que nas revistas femininas, guardam instrução de uso para como agradar ao olhar, a 

conquista e ao desejo do homem. O corpo que tem que gerar filhos, mas os filhos certos, na 

hora certa, na quantidade certa e cabe a mulher essa responsabilidade. O corpo polarizado por 

este olhar exclui as próprias mulheres de sua decisão sobre ele, tal deposição culmina, 

inclusive, para práticas legitimadoras de violências como o estupro. 

 As mulheres são a todo o momento induzidas pela mídia a serem sedutoras, sensuais e 

atraentes, mas se são violentadas, a culpa é da mulher. As contradições da sociedade 

machista, capitalista são muito duras. No Brasil, essa sensualidade legitima o turismo sexual. 

Os decotes e as minissaias tão criticados, julgados, mal vistos e até polemizados pelos dizeres 

de serem os “culpados” pelo abuso sexual, são os mesmos evidenciados de forma atraente 

para consumo, são os sucubus¹ atuais.    

Da produção ao consumo, a mulher é usada pelo sistema e este a mantêm na velha 

condição patriarcal: submissa e culpada.  As fogueiras são outras, os métodos talvez, mas as 

acusações permanecem as mesmas que levaram milhares à fogueira do Santo Oficio. 

O corpo é para ser usado, mas desde que seja de acordo com os interesses do sistema, dos 

homens, do Capital.  
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¹ Mito de um demônio com aparência feminina que invade o sonho dos homens a fim de ter 

uma relação sexual com eles para lhes roubar a energia vital . 

Nossa investigação se inscreve, assim, no campo de discussões sobre a influência do 

poder em relação às mulheres. Da antiguidade até os dias atuais a uma relação dicotômica 

entre o poder e a mulher, onde ambos despertam interesses e desejo de posse ao homem. 

No século XX até os dias de hoje, as mulheres já conseguiram avanços significativos 

daqui por diante o desafio é o de criar bases que fortaleçam com informações para que percam 

o medo do poder e assumam as lideranças na família, na comunidade, na política, nas 

empresas e na sociedade. A diferença entre os sexos não é um dado da natureza, mas uma 

construção social e psíquica. É no esteio da busca por alguns elementos desta construção que 

surge esta monografia. 

Este trabalho aborda a especificidade que a sexualidade feminina e a feminilidade 

possuem para a psicanálise, de ultrapassarem de maneiras distintas a regência da lógica 

edípica e da norma fálica na constituição subjetiva e na identificação sexuada do sujeito. Na 

atualidade, testemunhamos a emergência de modalidades de sintomas e discursos no laço 

social que se configuram mais além do enquadre que outrora o Complexo de Édipo 

sustentava. Trago como conteúdo teórico a introdução à psicanálise de Freud e seus 

desdobramentos em relação à sexualidade feminina. Dando sequência na significação do falo 

e a dimensão do gozo para além do fálico através de Freud e de Lacan. 

Este trabalho trata principalmente do “feminino” e da necessidade de apreender suas 

incidências em nossas vidas e sociedades. Há, de fato, uma urgência em se questionar e 

refletir sobre o feminino em suas tensões com o papel das mulheres na sociedade 

contemporânea ocidental, atentando para os vários tipos de estigmatização que estas ainda 

sofrem nos meios em que vivem. Surgem, a nós, algumas questões: como apreender o lugar 

das mulheres em nossa sociedade? Ao longo da história, há algo que se reapresenta e algo que 

se altera no fluxo temporal e social? Estas questões guardam interseções com o problema 

central deste trabalho: como o “feminino” se relaciona à constituição psíquica dos sujeitos?  

Nossa hipótese, advinda de nossas pesquisas, é a de que há uma dimensão psíquica do 

feminino que não se reduz às perspectivas históricas e sociológicas sobre as mulheres, embora 

não deixe de se relacionar com estas. É esta dimensão psíquica, com efeito, será aqui 

abordada por nós a partir da psicanálise com Freud e Lacan. O debate levantado sobre tal 
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questão segundo pensamos, também pode contribuir para repensar a questão do feminino, 

possibilitando que se interroguem os modelos patriarcais, ainda relacionados às várias 

modalidades de violência contra as mulheres. Sendo assim, o presente trabalho objetiva 

levantar alguns elementos que permitam adentrar neste campo de discussões.  

Introduzo esse trabalho falando da polarização do lugar social de submissão e de como 

psiquicamente isto guarda sincronia com a redução do feminino ao materno. Entretanto, com 

o recurso da psicanálise, o estudo do feminino aqui proposto busca explorar outras facetas do 

feminino para além do falo, do enigmático. 

Para cumprir tal tarefa, construiremos três capítulos. Num primeiro capítulo, faremos um 

breve retorno às teorizações freudianas sobre a sexualidade feminina. Nesta parte de nosso 

trabalho, buscaremos pensar como a psicanálise, ao ampliar o debate sobre a sexualidade para 

além do campo biológico-reprodutivo, tornou possível repensar as relações dos sujeitos com o 

sexual. Num segundo capítulo, a partir das discussões lacanianas sobre a “significação do 

falo”, apreenderemos alguns pontos da articulação deste psicanalista francês sobre as relações 

entre inconsciente, feminilidade e linguagem e, por fim, a partir do recurso a textos mais 

tardios de Lacan, sublinharemos como algumas de suas contribuições podem permitir 

apreender o feminino para além da chave fálica freudiana que acabou enfatizando o materno 

como figura privilegiada do feminino. 

A questão da especificidade do feminino constitui o ponto de partida da psicanálise, pois 

foi escutando as histéricas, que levou Freud a lançar as bases da psicanálise no séc. XX, ao 

começar a entender que talvez quisessem dizer algo com o seu corpo. A feminilidade e o 

desejo da mulher são analisados por Freud e Lacan. O enigma da feminilidade e o trabalho 

psíquico envolvido no tornar-se mulher são questões fundamentais aqui analisadas. 

Através do seu corpo e suas representações, foi que as histéricas falaram do amor, do 

desejo, do ódio e da culpa. Freud, impulsionado pelo desejo de saber o que seria específico do 

feminino e a relação entre a sexualidade e a etiologia da histeria, iniciou seu trabalho a partir 

da clínica. Ele chegou até a sexualidade humana descobrindo o aparelho psíquico humano, o 

conceito de inconsciente, libido e Complexo de Édipo. Se sobre esta questão ele não disse 

tudo é porque sobre o gozo propriamente feminino não se pode dizer nada, a não ser pela via 

lógica à qual Lacan recorreu para dar conta disso. 

A seguir, serão expostas as ideias freudianas sobre a feminilidade, os principais estudos 

de sua obra sobre o assunto, abordando algumas ideias do mesmo sobre a sexualidade 
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feminina e, a depois, uma releitura lacaniana sobre o mesmo tema. Consideramos oportunos 

estes esclarecimentos, bem como nosso olhar evolutivo/histórico sobre o feminino, pois não 

há possibilidade de fazer recortes teóricos pontuais da perspectiva freudiana, sem levar em 

consideração esta evolução histórica. 

2. FREUD E A SEXUALIDADE: O CENTRO DA VIDA PSÍQUICA 

 

 

Um dos primeiros grandes conceitos desenvolvidos por Freud foi o de “Inconsciente”, 

que inaugura o pensamento teórico psicanalítico acerca do funcionamento dos processos 

mentais. Há uma causa para cada pensamento, para cada memória revivida, sentimento ou 

ação. Freud começou a procurar e descrever os elos ocultos que ligavam um evento 

consciente a outro e até afirmar que essas conexões estão no inconsciente.  

Relacionadas à infância estariam as experiências reprimidas, de caráter traumático, estas 

se configuravam como origem dos sintomas e, confirmava-se, desta forma, que as ocorrências 

deste período de vida deixam marcas profundas na estruturação da personalidade. As 

descobertas colocavam a sexualidade no centro da vida psíquica e é desenvolvido outro 

conceito muito importante da teoria psicanalítica: a sexualidade infantil.  

Freud em suas investigações na prática clínica sobre as causas e funcionamento das 

neuroses, descobriu que a grande maioria de pensamentos e desejos reprimidos referia-se a 

conflitos de ordem sexual, localizados na vida infantil. A relevância da dimensão sexual, que 

sistematizam nos “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” (1905), está presente desde os 

“Estudos sobre a histeria” (1893-1895), escritos juntamente com Breuer. O caso de Anna O. 

(Berta Pappenheim) pode ser considerado o lugar de entrada em cena da sexualidade.  

“Os Estudos sobre a histeria” (1893-1895) trata do trauma psíquico e de seu conteúdo 

sexual. O que a teoria do trauma sustentava é que o neurótico, em sua infância, teria sido 

vítima de uma sedução sexual real e que esse fato, pelo seu caráter traumático, teria sido 

recalcado e se transformado em núcleo patogênico cuja remoção só seria obtida com a ab-

reação e a elaboração psíquica da experiência traumática.  

O segundo momento ocorreria a partir da puberdade, quando a sexualidade já tivesse 

surgido, e outra cena que não necessitaria ser de natureza sexual evocaria a primeira por um 

traço associativo tornando patogênica a sua lembrança. Essa é a razão pela qual Freud afirma 

que os histéricos sofrem de reminiscências. Essas forças psíquicas vão ser responsáveis pela 

transformação dos impulsos em sintomas neuróticos, de modo que podemos considerar a 
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neurose como o negativo das perversões e os sintomas como a atividade sexual do indivíduo 

neurótico.  

 

Desse modo, os sintomas, principalmente os histéricos, se originam através 

da aversão excessiva à sexualidade, dada à sua condição perversa, oferecida 

pelas forças psíquicas, sobretudo a vergonha e a repugnância. Essas forças 

psíquicas, portanto, transformariam as pulsões sexuais em sintomas 

neuróticos. Daí a célebre frase de Freud de que as neuroses são, por assim 

dizer, o negativo das perversões. (FREUD, 1905/1976, p.168)  

 

 Freud (1905) em os “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” traz uma inovação 

sobre a criança como sujeito sexual e a classifica como possuidora de uma sexualidade 

perverso-polimorfa, isto é, que pode ter várias finalidades para atingir seu objetivo e que pode 

permanecer no adulto. A perversão em si distingue-se da neurose de acordo com sua 

organização e seu funcionamento. A perversão seria exatamente o resultado do desmentido do 

recalque. O objetivo da sexualidade infantil consiste na excitação sexual através da 

estimulação das zonas erógenas ou como expressão de certas pulsões. Essa excitação sexual 

surge como reprodução de uma satisfação. Sob a influência da sedução, as crianças podem ser 

levadas a todas as espécies de irregularidades sexuais, isto mostra que a aptidão para as 

perversões existe de forma inata na constituição da criança. Sua sexualidade fragmentada em 

pulsões parciais vagando entre objetos e objetivos perversos. Tal estrutura dá-se por meio de 

uma fixação numa pulsão parcial que escapou ao recalque, tornando-se uma fixação 

exclusiva. 

Neste ensaio, Freud afirma que as perversões sexuais são atividades que se estendem 

além das regiões genitais. Nessa linha de pensamento, a perversão situa-se como algo inerente 

à condição humana. Após as ideias de Freud, ela deixa de ser vista como algo patológico, 

sobretudo, o que dá o caráter de patologia à perversão é a fixação objetal. 

A pulsão sexual, portanto, tem que lutar contra forças mentais que atuam como 

resistências. Entende-se pulsão sexual como representante psíquica de uma fonte contínua de 

fluxo de estimulação que se estabelece por excitações isoladas, pulsões parciais. As pulsões 

parciais começam a funcionar num estado anárquico, inorganizado, que caracteriza o 

autoerotismo. O narcisismo seria o momento organizador das pulsões parciais, permitindo a 

passagem do autoerotismo para o investimento libidinal de um objeto exterior.  

A partir desse enfoque, surge uma teoria pautada em um conjunto de comportamentos 

psicossexuais que visam o prazer de modo contínuo.  
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Somente na puberdade as características femininas e masculinas são distinguidas e tem 

como consequência um aumento da libido. É nela que se estabelece a prioridade das zonas 

genitais, simultaneamente, o fator psíquico completa-se com o processo de encontrar um 

objeto sexual.  

Freud afirmou que a função sexual existe desde o nascimento e não somente com a 

chegada da puberdade do indivíduo. Relatou que a sexualidade está associada também a 

obtenção de prazer, não somente as funções de reprodução como a sociedade acreditava na 

época. “Além disto, a pulsão tem como objetivo a sua satisfação, regida pelo princípio do 

prazer e não a reprodução e a manutenção da espécie.” (FREUD, 1915/1976, p.143). 

Foi no texto “Os Três ensaios sobre a sexualidade” (1905), que Freud postulou o 

processo de desenvolvimento psicossexual na infância, que deve ser considerado como o 

percurso da pulsão. É dentro deste contexto que Freud vai pesquisar a história pré-edipiana, o 

complexo de Édipo e a castração, seus efeitos na estruturação da personalidade humana, de 

suas atuações no superego e no ideal do ego. 

Essas fases são descritas por Freud mostrando como os elementos da sexualidade do 

sujeito vão se colocando ao longo do seu desenvolvimento. O corpo é libidinizado, isto é, as 

excitações sexuais estão localizadas em partes do corpo e há um desenvolvimento progressivo 

de relação com o objeto, que levou Freud a chegar às fases do desenvolvimento psicossexual: 

 

 Fase oral – A zona de erotização é a boca e o prazer ainda está ligado à ingestão de 

alimentos e à excitação da cavidade bucal. O objeto é o seio materno e o objetivo consiste 

na incorporação dos objetos, cujo modelo, sob a forma da identificação, desempenhará 

um papel fundamental na vida psíquica do sujeito. Freud aponta o ato de sugar o dedo 

como uma amostra das primeiras manifestações sexuais na infância. Nesse ato o bebê 

procura obter a satisfação da necessidade de nutrição e a satisfação da zona erógena, no 

caso, a cavidade bucal. Nesse sentido, a satisfação da necessidade é secundária em 

relação ao prazer de sugar. Há uma sedução à qual praticamente nenhum ser humano 

escapa: a sedução dos cuidados maternos. Contudo, o mais importante, segundo Freud, é 

que a pulsão não é dirigida para outras pessoas, mas obtém satisfação no corpo do próprio 

indivíduo. O corpo é autoerótico.  

 

A relação de uma criança com quem quer que seja responsável por seu 

cuidado proporciona-lhe uma fonte infindável de excitação sexual e de 
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satisfação de suas zonas erógenas. Isso é especialmente verdadeiro, já que a 

pessoa que cuida dela, que, afinal de contas, em geral é sua mãe, olha-a com 

sentimentos que se originam de sua própria vida sexual: ela a acaricia beija-

a, embala-a e muito claramente a trata como um substitutivo de um objeto 

sexual completo. (FREUD, 1905/1972, p. 229-30) 

 

 Fase anal – a zona de erotização é o ânus e o modo de relação do objeto é de “ativo” e 

“passivo”, intimamente ligado ao controle dos esfíncteres (anal e uretral), que ainda não 

podem ser descritos como masculino e feminino. Este controle é uma nova fonte de 

prazer.  

 

   Aqui, a oposição entre duas correntes que persiste por toda a vida sexual já 

está desenvolvida: elas não podem ainda, contudo, ser descritas como 

“masculina” e “feminina”, mas apenas como “ativa” e “passiva”. A atividade 

é posta em operação pelo instinto de domínio, por intermédio da musculatura 

somática; o órgão que, mais do que qualquer outro, representa o objetivo 

sexual passivo é a membrana mucosa erógena do ânus. (FREUD, 1905/1972, 

p. 204) 

 

 Fase fálica – A terceira fase, denominada de fálica, foi introduzida por Freud em 1923, no 

artigo “A organização genital infantil (uma interpolação na teoria da sexualidade)”. Freud 

segue afirmando que o desenvolvimento sexual da criança avança até o momento em que 

o órgão genital masculino assume o papel principal, uma vez que o órgão genital 

feminino permanece irrevelado. A diferença, portanto, reside entre os fálicos e os 

castrados. Apresenta um objeto sexual e alguma convergência dos impulsos sexuais sobre 

esse objeto. No caso do menino, a fase fálica se caracteriza por um interesse narcísico que 

ele tem pelo próprio pênis em contraposição à descoberta da ausência de pênis na menina. 

É essa diferença que vai marcar a oposição fálico-castrado que substitui, nessa fase, o par 

atividade-passividade da fase anal. Na menina esta constatação determina o surgimento 

da “inveja do pênis” e o consequente ressentimento para com a mãe “porque esta não lhe 

deu um pênis”, o que será compensado com o desejo de ‘ter um filho’ com o pai.  Essa 

fase assinala o ponto culminante e o declínio do Complexo de Édipo pela ameaça de 

castração. Esse complexo foi postulado por Freud como uma etapa de amor platônico da 

criança dirigido aos seus próprios pais. O Complexo de Édipo é um importante fenômeno 

central do período da primeira infância e que, após isso, é efetuada sua dissolução devido 

a experiências de desapontamentos penosos associados à fase genital, ameaças de 

castração e à constituição do superego. 
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 Fase de Latência - Em seguida, viria o período de latência, significa algo que não se vê 

que está oculto, ou ainda, que está subentendido, dissimulado. Ela é considerada um 

intervalo a puberdade, entre a organização sexual infantil e adulta, e compreende uma 

diminuição do que se pode chamar de atividade sexual. Na fase de latência na 

sexualidade infantil são adquiridos componentes capazes de desviar as pulsões sexuais 

dos seus objetivos sexuais e sua orientação para novos objetivos, e este processo é 

chamado de sublimação. Corresponde a um aumento gradual no tempo de espera pela 

satisfação dos desejos da criança. Esta aprende, a partir das frustrações, que nem sempre 

será imediatamente satisfeita e que isso é importante para que possa se relacionar com 

outras pessoas. Isso significa dizer que a energia libidinal está investida em um objeto 

outro, que não o próprio corpo. Podemos dizer que a libido sexual está adormecida, em 

prol de outros investimentos. Segundo Freud, é nesse período que se desenvolvem 

atitudes como a vergonha e a moralidade, que serão determinantes no encaminhamento 

dos desejos sexuais que serão despertados na puberdade. 

 

 Fase Genital – E, finalmente, na adolescência é atingida a última fase quando o objeto de 

erotização ou de desejo não está mais no próprio corpo, mas em um objeto externo ao 

indivíduo, o outro. Neste momento, meninos e meninas estão conscientes de suas 

identidades sexuais distintas e começam a buscar formas de satisfazer suas necessidades 

eróticas e interpessoais. É nessa fase que há a chegada da puberdade. As pulsões sexuais, 

até então auto eróticas e parciais, encontram um objeto sexual em função da combinação 

das pulsões parciais sob o primado da zona genital. 

 

Num outro aspecto, uma fase também não é uma etapa a ser superada porque a passagem 

de uma fase a outra não significa o completo abandono da fase anterior. Haveria sempre um 

resto e, justamente, o mecanismo de regressão, postulado por Freud, mostra bem este aspecto, 

onde, sob certas circunstâncias, o sujeito volta a recorrer a uma antiga posição libidinal, à 

qual, pelo menos, em tese, já deveria ter renunciado.  

A cada fase é como uma passagem necessária, sendo predeterminada do 

desenvolvimento. As reminiscências ou falhas, por assim dizer, teria por consequência a 

patologia futura. 

 

2.1 Complexo de Édipo: o carro-chefe da teoria da sexualidade de Freud 

 



21 
 

   Um único pensamento de valor genérico revelou-se a mim. Verifiquei 

também no meu caso, o apaixonamento pela mãe e ciúmes do pai, e agora 

considero isso como um evento universal do início da infância. (...) Sendo 

assim, podemos entender a força de Œdipus Rex, apesar de todas as objeções 

levantadas pela razão contra sua pressuposição do destino; e podemos 

entender por que os ulteriores “dramas do destino” não tinham senão como 

fracassar lamentavelmente. (...) Mas a lenda grega apreende uma compulsão 

que toda pessoa reconhece porque sente sua presença dentro de si mesma. 

Cada pessoa da plateia foi um dia, em ponto menor ou em fantasia, 

exatamente um Édipo e cada pessoa retrocede horrorizada diante da 

realização de um sonho, aqui transposta para a realidade, com toda a carga 

de repressão que separa seu estado infantil do seu estado atual. (FREUD, 

1897– Fliess [vol. I], p.358-9) 

 

Das considerações mais originais e revolucionárias de Freud, a teoria acerca do 

desenvolvimento sexual dos indivíduos se destaca o Complexo de Édipo, onde ocorre à 

estruturação da personalidade do indivíduo, ele é fundamental na orientação do desejo e nas 

escolhas feitas no decorrer da vida, como escolha do objeto de amor, escolha marcada por 

investimentos objetais e identificações relacionadas aos conflitos edípicos. O modo como o 

indivíduo nele se introduz e o abandona, deixa marcado seu efeito. Freud foi respaldado por 

suas pacientes histéricas que relatavam fantasias em que se explicitavam um enorme desejo 

sexual por seus pais. 

Este complexo designa um conjunto de desejos amorosos e hostis que a criança sente em 

relação aos pais, que acontece durante a fase fálica do desenvolvimento psicossexual 

postulado por Freud. O desenvolvimento sexual seria tomado como essencialmente diferente 

entre os sexos, oferece ênfase no tratamento das diferenças entre a dinâmica edípica em 

meninos e meninas. 

O conflito instaurado no complexo se baseia no fato de ao mesmo tempo em que a 

criança ama um de seus progenitores, sente pelo outro o ódio da competição, encarando-o 

como um obstáculo a ser transposto para que possa atingir seu objeto. 

Freud postula que um ser humano tem originalmente dois objetos sexuais, ele próprio e a 

mulher que cuida dele. O que leva a considerações de um narcisismo primário em todos, o 

qual, em alguns casos, pode manifestar-se de forma dominante em sua escolha objetal. A mãe 

é o primeiro objeto sexual tanto de meninas quanto de meninos. Contudo, Freud fala de 

autoerotismo e de uma nova ação psíquica, no texto Narcisimo, o que denota que o Narcisimo 

primário não é a primeira modalidade pulsional. 

No menino, ela é o primeiro e único na fase edipiana, diferentemente da menina que 

passa depois para o pai. Entende-se que os meninos podem manter essa ligação com a mãe e 
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não transferir para o pai como na menina, porque os meninos podem lidar com seus 

sentimentos ambivalentes para com a mãe dirigindo toda sua hostilidade para o pai. 

É a ameaça de castração o que ocasiona a destruição da organização genital fálica do 

menino. Não de imediato, e não sem que outras influências sejam também aplicadas. Algumas 

experiências no decorrer do período da infância das crianças desde seu nascimento faz com 

que haja certo preparo para essas perdas ocasionadas no complexo. Essas experiências são a 

retirada do seio materno, e mais tarde, a exigência cotidiana que lhes é feita para soltarem os 

conteúdos do intestino.  

No menino, ao observar os órgãos genitais femininos, ele nota a ausência de um pênis 

numa criatura assim semelhante a ele próprio. Eles, porém, não se conformam com esta 

diferença anatômica, e sustentam a fantasia de que as meninas possuem um pequeno pênis 

que um dia irá crescer. Freud define a recusa da castração como mecanismo essencial da 

perversão. O perverso tem uma vivência da ordem do horror no confronto com a diferença 

dos sexos e nisto está a confirmação de que ele está condenado a perder o objeto do desejo (a 

mãe) assim como o seu pênis. O que ocorre na estrutura perversa é a castração edipiana: o 

perverso não aceita ser submetido às leis paternas e, em consequência, às leis e normas 

sociais. 

Quando o menino percebe que sua mãe, uma adulta também é desprovida de pênis, o 

menino se vê angustiado, pois relembra as ameaças de castração feitas por seus pais diante de 

sua atividade masturbatória que constitui a descarga genital da excitação sexual. Com isso, a 

perda de seu próprio pênis fica imaginável e a ameaça de castração ganha seu efeito. Sob 

efeito da angústia, o menino aceita então a interdição da mãe como seu objeto sexual (incesto) 

e reconhece a autoridade dos pais, no intuito de conservar seu pênis. A autoridade dos pais é 

introjetada no ego e esta interdição por parte do seu narcisismo, que surge no complexo 

ocasionando o medo de perder o pênis pelo amor que sente pelo seu próprio corpo, faz com 

que efetue o temor de castração, que destrói o Complexo de Édipo nos meninos. 

O Complexo de Castração perturba o narcisismo primário do menino. É através dele que 

se opera o reconhecimento de uma incompletude que desperta o desejo de recuperar a 

perfeição narcisista. O narcisismo secundário se define como o investimento libidinal da 

imagem do eu, sendo essa imagem constituída pelas identificações do eu com as imagens dos 

objetos. O objetivo consistirá em fazer-se amar pelo outro, em agradá-lo para reconquistar o 

seu amor; mas isso só pode ser feito através da satisfação de certas exigências; a do ideal do 

eu. A formação de um ideal aumenta as exigências do ego, constituindo o que Freud chama de 

o fator mais poderoso a favor do recalque. O eu (ego) aspira reencontrar a perfeição e o amor 
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narcísico, mas para isso precisa satisfazer as exigências do ideal do eu (ego). A partir daí, só é 

possível experimentar-se através do outro. 

Ocorre em seguida uma sublimação e dessexualização das tendências libidinais edipianas, 

em parte, inibidas em sua meta e transformadas em impulsos ternos. Ao fim deste processo, 

tem início o que Freud chamou de “período de latência” do desenvolvimento psicossexual. 

Sobre esse período, Freud não considera um “adormecimento” da sexualidade, mas sim uma 

transição até a puberdade, que se encontra na fase genital e legitima o superego como o 

herdeiro direto do Complexo de Édipo. A rede de ligações entre a organização fálica forma-se 

o superego, que protege o ego contra o retorno do investimento libidinal ao objeto proibido, 

logo o ego deixa de voltar-se para o Complexo de Édipo. 

 

Se a satisfação do amor no campo do Complexo de Édipo deve custar 

à criança o pênis, está fadado a surgir um conflito entre seu interesse 

narcísico nessa parte de seu corpo e a catexia libidinal de seus objetos 

parentais. Nesse conflito, triunfa normalmente a primeira dessas 

forças: o ego da criança volta às costas ao Complexo de Édipo. 

(FREUD, 1923/1990, p. 196) 

 

 

 Plausivelmente podemos supor que chegamos aqui à linha fronteiriça, nunca bem 

nitidamente traçada, entre o normal e o patológico. Se o ego, na realidade, não conseguiu 

muito mais que uma repressão do complexo, este persiste em estado inconsciente e poderá 

manifestar-se mais tarde seu efeito patogênico. Por isso a afirmação de que o Complexo de 

Édipo é o núcleo das neuroses.  

 Em sua investigação sobre a vida sexual das crianças o alvo do tema era o menino, e 

supunha ser igual para a menina, até descobrir que não. Mas quais seriam as diferenças na 

realização desse processo no desenvolvimento nas meninas? A distinção morfológica está 

fadada a encontrar expressão em diferenças de desenvolvimento psíquico. Na situação da 

menina, há uma mudança de zona erógena e de objeto sexual. O clitóris deve ceder totalmente 

ou pelo menos parcialmente sua sensibilidade à vagina e haver uma substituição da mãe pelo 

pai enquanto objeto de sua “devoção”.  

 Um homem possui apenas uma zona sexual principal, um só órgão sexual, o pênis. Ao 

passo que a mulher tem duas: a vagina, ou seja, o órgão genital propriamente dito, e o clitóris, 

análogo ao órgão masculino. Nas mulheres, portanto, as principais ocorrências genitais da 

infância devem ocorrer em relação ao clitóris. Outra complicação origina-se do fato de o 

clitóris, com seu caráter viril, continuar a funcionar na vida sexual feminina posterior, de 

maneira muito variável e que certamente ainda não é satisfatoriamente entendida.  
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 Em “Sexualidade Feminina” (1931) Freud fará observações a respeito da longa duração 

pré-edipiana da menina com a mãe e da existência de uma fase de rivalidade com o pai.  

 Esta fase de ligação com a mãe está especialmente relacionada à etiologia da histeria, o 

que não é de surpreender quando refletimos que tanto a fase quanto a neurose são 

caracteristicamente femininas, e, ademais, que nessa dependência da mãe encontramos o 

germe da paranoia posterior nas mulheres, o temor de ser morta, devorada pela mãe. É 

plausível presumir que esse temor corresponde a uma hostilidade que se desenvolve na 

criança, em relação à mãe, em consequência das múltiplas restrições impostas por esta no 

decorrer do treinamento e do cuidado corporal.  

 Os objetivos sexuais durante a época da ligação exclusiva à mãe pela menina são tanto 

ativos quanto passivos e determinados pelas fases libidinais através das quais a criança passa. 

Entende-se assim, pois a menina no início da vida é cuidada e amamentada pela mãe de forma 

passiva e no decorrer do crescimento dela nota-se que ela se torna auto-suficiente, executando 

ela própria o que até então era feito para ela. O cuidado que ela tem com suas bonecas, por 

exemplo, mostra sua forma ativa de se colocar no lugar de “mãe”.  

 Para a menina, no entanto, o processo ocorre de forma diferente, pois enquanto o menino 

não precisa se desligar do objeto feminino para que no futuro escolha um objeto amoroso do 

sexo oposto, a menina tem de se desligar do objeto feminino representado em primeira 

instância pela mãe. Freud afirma que a menina atravessa uma fase negativa de complexo de 

Édipo para só então ingressar na positiva. 

 Para as meninas, há uma interpretação acerca do fato dela sempre achar que teve um 

pênis, uma vez que seu clitóris comportava-se exatamente como um, porém quando ela efetua 

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

injustiça feita a ela e como fundamento para inferioridade. A menina sente inveja do pênis 

masculino e interpreta a ausência deste pênis em si como uma ferida narcísica. 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 o perdera por castração. Sobre esse momento, a menina pode se caracterizar com três 

tipos diferentes de desencadeamento: 

 

 A menina pode desenvolver um complexo de masculinidade - a menina recusa-se a 

aceitar que é “castrada” e alimenta a esperança de obter algum dia um pênis, igualando-se 

assim ao menino. 
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 A menina frustrada pela comparação com os meninos pode crescer insatisfeita com seu 

clitóris e abandona sua atividade fálica e sua masculinidade. 

 Se seu desenvolvimento seguir por esse caminho, a menina atingirá a atitude feminina 

normal final, tomando então o pai como objeto amoroso. O relacionamento da menina 

com o mãe foi o primeiro e a ligação com o pai foi construída. 

Em decorrência, o que sucede é um progressivo afastamento da menina com relação à sua 

mãe. Mas o distanciamento da menina para com sua mãe terá sua principal motivação na 

culpa que esta criança lhe atribuirá por ter sido trazida ao mundo insuficientemente dotada. 

O desejo de ter um pênis gradualmente se transforma no desejo de ter um filho, que 

simbolicamente representará tanto o ato sexual necessário à sua concepção (ou seja, o ato de 

introdução de um pênis) quanto o breve período onde um pênis configurou-se parte desta 

mulher, ou seja, durante a gestação de um bebê masculino. 

 

A renúncia ao pênis não é tolerada pela menina sem alguma tentativa de 

compensação. Ela desliza – ao longo da linha de uma equação simbólica, 

poder-se-ia dizer – do pênis para um bebê. Seu complexo de Édipo culmina 

em um desejo, mantido por muito tempo, de receber do pai um bebê como 

presente – dar-lhe um filho. (FREUD, 1924/1980, p. 223-224). 

 

Mais tarde, porém observa que as outras meninas e os adultos do sexo feminino também 

não possuem pênis e acaba concluindo que também sua mãe não o possui. Desta forma ela se 

afasta da mãe, que por ser 'castrada' sofre grande depreciação frente a esta criança. 

Ela passa então a considerar o homem como detentor do falo, ocupando, portanto uma 

posição de superioridade, então ela volta-se para o pai. 

Ela parece não entender essa inferência de si própria, mas segundo as linhas da fase 

fálica, aceita-a. Para a menina, ela entende a castração como uma pré-condição. Dá-se assim a 

diferença essencial de que a menina aceita a castração como um fato consumado, ela não teme 

a castração e sim à perda do amor parental, ao passo que o menino teme a possibilidade de sua 

ocorrência.  

Após isso, há também o estabelecimento de um superego e de um período de latência. 

Nela, por conta da criação e de intimidação oriunda do exterior, há uma ameaça com a perda 

de amor. A renúncia ao pênis não é tolerada pela menina sem alguma tentativa de 

compensação. Ela “assume” o lugar da mãe e adota uma atitude feminina para com o pai e 

uma vontade de “ter” um filho do mesmo. É desta forma que o Complexo de Édipo na menina 

é gradativamente abandonado, visto que este desejo jamais encontra sua realização. 
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Os dois desejos, possuir um pênis e um filho, permanecem fortemente catexizados no 

inconsciente, criando espaço para a preparação de seu papel sexual futuro. 

A diferença na relação recíproca entre o Complexo de Édipo e o de castração que dá seu 

cunho especial ao caráter das mulheres como seres sociais. Podemos observar, por exemplo, 

que muitas mulheres que escolheram o companheiro conforme o modelo do pai, ou o 

colocaram em lugar do pai, não obstante repetem para ele, em sua vida conjugal, seus maus 

relacionamentos com as mães. O companheiro de tal mulher destinava-se a ser o herdeiro de 

seu relacionamento com o pai, mas, na realidade, tornou-se o herdeiro do relacionamento dela 

com a mãe. Isso é facilmente explicado como um caso óbvio de regressão. O relacionamento 

dela com a mãe foi o original, tendo a ligação com o pai sido construída sobre ele; agora, no 

casamento, o relacionamento original emerge da repressão, pois o conteúdo principal de seu 

desenvolvimento para o estado de mulher faz na transferência da mãe para o pai, de suas 

ligações objetais afetivas. Com muitas mulheres, temos a impressão de que seus anos de 

maturidade são ocupados por uma luta com os seus companheiros, tal como suas juventudes 

se dissiparam numa luta com suas mães. 

“A Dissolução do Complexo de Édipo” foi escrito por Freud na forma de um artigo no 

início de 1924. Freud argumenta que o Complexo de Édipo se dissolve por falta de êxito, e 

também porque chegou a hora psíquica de sua desintegração. O “investimento” na situação e 

no objeto desejado cai por terra, dando lugar à identificação. 

Portanto, o Complexo de Édipo nas meninas é uma formação secundária, o complexo de 

castração o antecede e o faz possível, enquanto nos meninos, o Complexo de Édipo é 

destruído pelo complexo de castração, essa contradição se justifica, segundo Freud, porque o 

complexo de castração opera no sentido de seu conteúdo, ele inibe e limita a masculinidade e 

incentiva a feminilidade. A diferença entre o desenvolvimento sexual de ambos os sexos é 

consequência inteligível da distinção anatômica entre seus órgãos genitais e da situação 

psíquica aí envolvida, corresponde à diferença entre uma castração que foi executada e outra 

que foi ameaçada. 

Porém o complexo, em algumas situações, não necessariamente se dissolve por completo 

ou encadeia-se ao seu percurso normal, tanto no menino quanto na menina, se o ego for 

ineficaz na elaboração dessas tendências libidinais, elas permanecerão existindo e poderão 

apresentar-se sob as diversas roupagens na vida do indivíduo.  

Nesse sentido, o Complexo de Édipo implica na existência de uma organização fálica 

infantil sendo universal a ameaça de castração que resultará na sua dissolução, no período de 

latência e na formação de um superego. 
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Nota-se que Freud delimita duas ocorrências para a dissolução do Complexo de Édipo e 

que uma completa a outra: a primeira, que é a hipótese ontogenética, indica que as constantes 

frustrações na busca pelo amor incondicional de sua mãe levariam a criança a “voltar às 

costas” ao seu desejo. Já a segunda, que é a hipótese filogenética, indicaria que o Complexo 

de Édipo chegaria ao seu fim por “ter chegado sua hora”.  

Neste sentido, Freud afirmou que o que está presente, não é uma primazia dos órgãos 

genitais, mas uma primazia do falo. Desse modo, Freud estabelece a diferença entre falo e 

pênis, colocando como caráter principal da organização genital infantil, o fato de que para 

ambos os sexos só entra em consideração um órgão genital, o masculino. Com isso, ele afirma 

também, que a diferença entre a sexualidade infantil e adulta não se deve nem à subordinação 

das pulsões parciais à reprodução, nem ao surgimento na puberdade da escolha de objeto 

sexual, mas ao fato de que a sexualidade infantil é regida pela ordem fálica. 

Conclui-se, portanto que a castração possui um grande efeito sobre o narcisismo, já que o 

falo é considerado parte essencial da imagem do eu e sua retirada colocaria em risco esta 

imagem, constituindo uma ferida narcísica para homens e mulheres. 

 

2.2 Expandindo a sexualidade feminina: teorizando a pulsão sexual a caminho de Lacan 

 

Pode-se ver que Freud em os “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” (1905), 

assentava suas teorias na noção de pulsão; não se fala do instinto sexual, mas da pulsão 

sexual. A caracterização do instinto foi feita, sobretudo, pela biologia, para qual a função 

dominante é a função de reprodução. Em decorrência disso, é perversa toda conduta sexual 

que não conduza à reprodução, já que ela colocaria em risco a preservação da espécie. Se nos 

colocarmos dentro de um ponto de vista psicanalítico, para o qual o fundamental é o prazer e 

não a reprodução, certas condutas que seriam consideradas perversas se tomássemos como 

referencial o instinto deixam de sê-lo se tomamos como referencial a pulsão. 

Assim sendo, Freud começa a definir o que ele considera o objeto e o objetivo sexual: o 

objeto sexual é a pessoa ou coisa de quem procede à atração sexual e o objetivo é o ato a que 

a pulsão conduz. Essa distinção pode, sem dúvida, aplicar-se também ao instinto. A diferença 

está em que nele temos padrões fixos de conduta ligando o objetivo e o objeto, enquanto na 

pulsão esses padrões são fixados durante a história do indivíduo. O critério do que seja um 

desvio é, pois, muito mais variável no caso da pulsão do que no caso do instinto.  
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O objeto da pulsão apresenta uma variedade que torna praticamente impossível definir, 

apenas em função dele, o que seria uma perversão e, mesmo que tomemos como referencial o 

objetivo em lugar do objeto, a caracterização das condutas desviantes permanece imprecisa.  

O autoerotismo é o extrato sexual mais primitivo. Quando Freud afirma que o 

autoerotismo se caracteriza por uma ausência de objeto sexual exterior, o que ele está 

defendendo não é a existência de um estado primitivo “anobjetal”, mas sim o caráter 

contingente do objeto da pulsão sexual, pois é exatamente essa característica que vai 

distinguir a pulsão sexual do instinto, para o qual haveria um caminho pré-formado em 

direção a um objeto determinado.  

Um exemplo para ficar claro seria anteriormente à fase auto erótica, a pulsão sexual se 

satisfaz em apoio na pulsão de auto conservação e essa satisfação se dá graças a um objeto: o 

seio materno. O objeto do instinto é o alimento, enquanto o objeto da pulsão sexual dá-se a 

excitação dos lábios e da língua pelo peito. É quando esse objeto é abandonado, e tanto o 

objetivo quanto o objeto ganham autonomia com respeito à alimentação, que se constitui o 

protótipo da sexualidade oral para Freud que é o chupar do dedo. Tem início, então, o 

autoerotismo. A pulsão sexual deve, portanto, ser entendida como o desvio do instinto.  

As pulsões sexuais, até então marcadas por uma forma auto erótica de obtenção de 

satisfação, encontram finalmente um objeto sexual em função da combinação das pulsões 

parciais sob o primado da zona genital nas transformações da puberdade. Freud coloca como 

novo objetivo sexual, nessa fase, a descarga dos produtos sexuais, subordinando a pulsão 

sexual à função reprodutora. Isso não significa, segundo ele, que a obtenção do prazer tenha 

deixado de se constituir no objeto final da sexualidade, mas que agora ambos os objetivos se 

fundam, conferindo à sexualidade um valor altruístico. O caráter altruístico deve-se, 

obviamente, ao fato de que a reprodução visa à manutenção da espécie, ultrapassando, 

portanto o nível da simples satisfação individual.  

O objetivo da pulsão é sua satisfação. É, portanto em termo de satisfação que temos de 

compreender a pulsão e não em termos de uma finalidade que lhe seja transcendente. Prazer 

nada tem a ver com reprodução. O caráter prazeroso ou satisfatório de um comportamento 

sexual não está subordinado à reprodução nem pode ter nesta, seu princípio explicativo.  

 

A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro de 

casa. A família conjugal a confisca. E absorve-a, inteiramente, na seriedade 

da função de reproduzir. Em torno do sexo, se cala. O casal, legítimo e 

procriador, dita à lei. Impõe-se como modelo, faz reinar a norma, detém a 

verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o princípio do segredo. No 

espaço social, como no coração de cada moradia, um único lugar de 
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sexualidade reconhecida, mas utilitário e fecundo: o quarto dos pais. Ao que 

sobra só resta encobrir-se; o decoro das atitudes esconde os corpos, a 

decência das palavras limpa os discursos. E se o estéril insiste, e se mostra 

demasiadamente, vira anormal: receberá este status e deverá pagar as 

sanções. (FOUCAULT, 1977, p. 9-10) 

 

É a familiarização da sexualidade e sua constituição sócia histórica e religiosa como 

“dispositivo de aliança”, que resulta a subordinação da sexualidade à reprodução e desvincula 

o sexo do prazer. A primazia da sexualidade genital não resulta da importância da função 

reprodutora, mas, ao contrário, resulta do privilégio da zona genital na ordem da inscrição do 

prazer. 

É exatamente a variação quanto ao objetivo e ao objeto que se vai constituir num dos 

pontos centrais da teoria pulsional. Freud afirma que uma pulsão no inconsciente é sempre 

representada por uma ideia ou por um afeto.  

 

Se agora dedicarmos a considerar a vida mental de um ponto de vista 

biológico, uma pulsão nos parecerá como sendo um conceito situado na 

fronteira entre o mental e o somático, como o representante psíquico dos 

estímulos que se originam dentro do organismo e alcançam a mente, como 

uma medida de exigência feita à mente no sentido de trabalhar em 

consequência de sua ligação com o corpo (FREUD, 1915/1975, p.142). 

 

Portanto, uma coisa é a pulsão, outra coisa é o representante psíquico da pulsão, e outra 

coisa ainda é a pulsão enquanto representante de algo físico. A rigor, uma pulsão não pode ser 

nem destruída nem inibida; uma vez tendo surgido, ela tende de forma coercitiva para a 

satisfação. Aquilo sobre o qual vai incidir a defesa é sobre os representantes psíquicos da 

pulsão, os quais vão conhecer destinos diversos.  

A pulsão sexual se difere da pulsão de auto conservação no que diz respeito ao seu objeto 

e objetivo, a energia da pulsão sexual é a libido e da de auto conservação é o instinto. É a 

partir da introdução do conceito de narcisismo que Freud trouxe que a pulsão sexual só se 

satisfaz em apoio à de auto conservação. O que a noção de narcisismo tornou claro foi o fato 

de que as pulsões sexuais podiam retirar a libido investida nos objetos e fazê-las voltar sobre 

o próprio ego (libido narcísica). O narcisismo é um integrador e protetor da personalidade e 

do psiquismo. 

No artigo “Sobre o narcisismo: uma introdução”, de 1914, no qual Freud faz a distinção 

entre “libido do ego” (ou “libido narcísica”) e “libido objetal”, constituindo a oposição por 

referência não a natureza da energia, mas por referência ao objeto de investimento. Assim, 

“libido do ego” designa não uma libido que emana do ego, mas uma libido investida no ego, 
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enquanto “libido objetal” designa o investimento da libido sobre objetos externos. O ideal 

sexual tem uma relação auxiliar com o ideal de ego. A pessoa amará segundo o tipo narcisista 

de escolha objetal. Toda pulsão é, em última instância, sexual.  

O que se difere entre as pulsões é que as pulsões do ego só pode satisfazer-se com um 

objeto real, aquela que eliminaria a tensão ligada a um estado de necessidade, enquanto as 

pulsões sexuais podem satisfazer-se com objetos fantasmáticos por ser sustentada e orientada 

por fantasias, essas se encontram sob o predomínio do princípio do prazer. É evidente que o 

corpo psicanalítico é um corpo fantasmático. É para o “fantasma” que se dirige o desejo e não 

para o real; é ao nível da representação que se passa a psicanálise. A satisfação, por exigência 

da censura, implica numa modificação da pulsão. Essa é a razão pela qual os destinos da 

pulsão são também apresentados por Freud como modalidades de defesa. 

Parece provável que a pulsão sexual seja, em primeiro lugar, independente de seu objeto. 

O objeto passa a ser concebido, portanto, como um meio para que um fim seja atingido, 

enquanto o fim (objetivo) é de certa forma invariável (a satisfação). A especificidade do 

objetivo passa a ser dependente tanto da fonte quanto do objeto, sendo que esse último, como 

veremos, é o que há de mais variável na pulsão e pode ainda ser real ou fantasmático.  

A questão da especificidade do feminino constitui o ponto de partida da psicanálise e 

também o ponto de retorno constante à teoria freudiana. A feminilidade e o desejo da mulher 

são analisados por Freud e Lacan. O enigma da feminilidade e o trabalho psíquico envolvido 

no devir mulher são questões fundamentais aqui a serem analisadas. 

Foi em fins do século passado que Freud, tentando escutar a histérica, percebeu que 

talvez ela quisesse dizer alguma coisa com o seu corpo. E a histérica falou do amor, do 

desejo, do ódio e da culpa. Freud, impulsionado pelo desejo de saber o que seria específico do 

feminino e a relação entre a sexualidade e a etiologia da histeria, iniciou seu trabalho a partir 

da clínica.  

 Na conferência "A Feminilidade" (1933), Freud postula que os dados anatômicos 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. Tanto as meninas como os meninos podem ter atitudes femininas e masculinas. Ambos 

vivem as identificações e ligações da fase pré-edipiana; ambos têm complexos edipianos 

masculinos e femininos.  

 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 
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inibição sexual (neurose), como diz Freud em 1933. De certa forma o menino terá de repudiar 

a feminilidade e a menina, assumi-la. Assim, indicando o território, Freud lança as bases para 

uma análise do feminino, que é retomada posteriormente por Lacan. 

 

 

3. LACAN E SUA TEORIZAÇÃO DO FEMININO E DA SEXUALIDADE 

FEMININA PARA ALÉM DO FÁLICO 

 

 

Lacan utilizou os conceitos freudianos e foi além. No decorrer de sua obra, Lacan vai 

desenvolvendo suas teses em relação ao sujeito e a sua sexualidade, buscando decifrar o 

enigma da feminilidade. A tese de Lacan apresenta a relação do sujeito com o sexual não 

como uma relação com dois sexos, mas com ao menos duas grandes principais modalidades 

de gozo: um todo fálico; outro não todo.  

Segundo ele, Freud desenvolveu seu estudo sobre a sexualidade feminina até a chamada 

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

feminilidade, fazendo-a relacionar-se de forma específica ─ permeada pela sustentação do 

enigma do “que é uma mulher?” ─ frente ao amor, ao desejo e ao gozo. 

Como visto anteriormente, Freud afirmava não existir distinção real entre os sexos até a 

puberdade e não fazia distinção psíquica entre o masculino e o feminino. Porém o Édipo 

precisa ser repensado, levando-se em conta o princípio do Édipo negativo nas meninas, 

durante a fase de ligação com a mãe. 

Para compreender a feminilidade lacaniana, é também necessário esclarecer que o Édipo, 

para Lacan, se institui em três tempos, nos quais há modulação na relação do sujeito ao falo. 

Para Lacan o Complexo de Édipo não utiliza uma representação triangular edípica. 

O primeiro tempo é a etapa fálica primitiva. Nesse tempo a mãe é fálica e a criança é 

tomada por seu falo. A criança aí já está presente no desejo do Outro, no desejo da mãe.  

No segundo tempo edípico lacaniano, o pai (como função) intervém como castrador, 

separando a mãe do seu objeto fálico e a criança da mãe. Lacan vai chamar de função 

simbólica paterna, a operação significante, pela qual a presença do desejo materno é 

simbolizada pela intervenção do significante do “Nome-do-Pai”, ou seja, aquilo que constitui 

o princípio eficaz do Édipo, e mostra que o desejo da mãe é “metaforizado” pelo “Nome-do-

Pai”, inscrevendo séries simbólicas e instaurando um significado para ambos os sexos: o falo. 

Um sentido daí advém: a castração. E é justamente neste tempo edípico que se constituem as 
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possibilidades estruturais neurótica ou perversa; posto que a psicose, por seu modo de 

constituição alternativo ao fálico, terá um percurso próprio. 

No terceiro tempo o pai também intervém, simbolizado como representante do falo (que a 

mãe deseja). O falo é aqui restaurado como objeto do desejo da mãe. É assim que Lacan 

descreve a saída do Édipo e a inscrição na posição subjetiva masculina ou feminina. O 

menino se identificará com o pai, como representante do falo, e vai garantir a masculinidade 

que mais tarde será usada. No caso da menina, é neste tempo que ela reconhece o homem 

como representante do falo. 

Diante disso, é possível concluir que Lacan não refutou completamente o Édipo 

freudiano; todavia, salientou que nele é possível identificar apenas a lógica fálica que permite 

estruturar a sexualidade masculina. Para tocar na questão da feminilidade, foi preciso que 

Lacan formalizasse o "além Édipo" em referência à lógica; com isso, acabou por articular a 

noção de primazia fálica de forma distinta de Freud e seus discípulos clássicos. Ou seja, o falo 

continuou a ser o único significante sexual, mas há duas possibilidades de inscrição na função 

fálica: todo ou não todo. Em consequência, se há somente um significante da sexuação e este 

produz a distinção sexual, podemos dizer que ao nível inconsciente o Outro sexo, um 

significante d’A Mulher, complementar ao falo, não existe. Eis o fruto da impossibilidade de 

encontrar do lado feminino um suporte identificatório que fundamente o ser mulher. 

O que é preciso dizer é que a busca infantil edipiana do falo só é bem sucedida ao falhar, 

ou seja, quando ela de fato sucumbe ao nível do “ser” e do “ter”, ou seja, quando a 

coincidência entre sujeito e falo não se realiza. Ela só é bem sucedida se não fixa o sujeito à 

identificação fálica e se, ao contrário, lhe dá acesso à significação fálica, na modalidade da 

castração simbólica, o que torna necessário que seja preservado o não todo do desejo 

feminino. Num momento inicial de ênfase no registro simbólico, Lacan fala de “Nome-do-

Pai”, mas, posteriormente, adverte que o respeito/medo pelo pai edipiano não bastam: é 

preciso, ainda, que a série simbólica constituída pelo Nome-do-Pai se relacione com não 

intercambiável ao nível do real do gozo: o objeto a, objeto nomeado, mas não simbolizado, 

causa de desejo. O que se transmite, assim, via função paterna, é não um sistema de leis, as a 

“lei do desejo”, que aponta para a transmissão de um saber-fazer sempre singular com aquilo 

que não é psiquicamente simbolizado. A transmissão deste limite na função simbólica ligada 

ao desejo resguarda o não todo do simbólico, que constitui a estrutura do desejo feminino; 

portanto, é crucial que a busca infantil pelo falo não recalque, não opere de modo a reduzir o 

enigma do que é ser mulher ao materno.  
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Isso mostra a “potência da impossibilidade” de o feminino inscrever-se totalmente na 

ordem fálica, fazendo vislumbrar aquilo que, em termos freudianos, foi denominado como 

insuficiência do superego feminino e que, futuramente, Lacan descrevera como sendo 

característico da feminilidade, qual seja, o fato de a mulher ser não toda castrada. “Na 

impossibilidade de ser o falo que falta à mãe, resta-lhe a solução de ser a mulher que falta 

aos homens.” (LACAN, 1958/1998, p. 572). 

Há aqui uma reversão: “a inveja do pênis”, como Freud descreveu, aponta não uma 

primazia do falo, mas para a falta de um significante que defina A Mulher; restando, na falta 

deste significante, o imperativo de saber fazer com esse limite do simbólico. A busca pelo 

falo, assim é a busca de uma borda, de uma fronteira para organizar o enigma do sexual. 

Freud, porém, ao não trabalhar esta falta do simbólico, reduziu a realização da feminilidade ao 

desejo de ter um filho, resumindo a mulher à sua capacidade materna. 

Lacan recoloca a discussão, mediante a relação do pai com a lei do desejo, dá uma nova 

função ao falo. Não é o pai o objeto de amor em si, mas o que ele transmite: a necessidade de 

construção de um saber fazer com a falta. De modo mais apurado, o que é sustentado como 

elemento organizador da sexualidade não é um órgão genital, mas a representação psíquica 

simbólica e imaginária que instaura a simbolização e seus limites inclusive ao nível corporal 

de homens (pênis) e mulheres (clitóris).  

 

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) 

 

Para Lacan, o fato de uma criança ser o falo para a mãe é o que constitui uma 

discordância imaginária, pois a criança não se reduz ao falo; não é a criança que é amada, mas 

a imagem materna que a reveste e à qual busca se conformar, consistindo nisso o que subsiste 

de narcísico na relação. Ela é o objeto que causa o desejo da mãe, o que se constitui então é 

uma troca de gozo nessa relação dual que envolve tanto o gozo da mãe com seu falo/criança, 

como o puro gozo da criança em si mesma. Na relação mãe/filho, balizada pelo simbólico há 

um trabalho sobre o gozo: o gozo auto erótico, gozo do corpo que nada tem a ver com o gozo 

fálico está fora da linguagem, fora da ordem simbólica, alheio à ordem fálica. 
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A entrada na linguagem através da castração edipiana provocada pela função paterna 

introduz a perda desse gozo, tanto do lado da mãe quanto da criança. A criança passa a ter 

acesso aos significantes do desejo do Outro, entra no registro simbólico. A perda deste gozo 

original, sob a ação do recalque, implica o surgimento de outro tipo de gozo, o gozo fálico, 

que sofre a influência do significante, ou seja, submetido à castração. 

Lacan defende na estruturação feminina a falta de um significante capaz de nomear A 

Mulher, de ter uma resposta universalizável sobre o feminino. “O sexo da mulher não lhe diz 

nada, a não ser por intermédio do gozo do corpo” (LACAN, 1972-1973/1985, p.15). Foram 

as contribuições de Lacan sobre a sexuação do corpo que mostram que a inscrição do sujeito 

na função fálica não considera a diferença anatômica dos sexos como Freud pontuava. Ao 

longo de seu estudo, vai definir a sexualidade em termos de posições feminina e masculina, 

que são duas representações do falo, restando ocupar uma dessas duas posições, as quais não 

se encontram necessariamente vinculadas ao sexo biológico. Então a identificação do sujeito é 

da ordem do significante, levando-o a se posicionar no simbólico sob os modos de gozos 

masculinos ou femininos. 

Lacan, relendo Freud, mostra ser possível entender o discurso freudiano, livrando-o das 

aderências biológicas, compreendendo as fases mencionadas por Freud como estruturas mais 

complexas, organizadas a partir da relação com o Outro na dialética da demanda de amor e da 

experiência do desejo. Lacan assinala: "se a questão fosse apenas uma migração da pulsão 

erótica, veríamos traçada à via real da evolução da feminilidade no nível biológico." (1957-

58/1999, p.287). 

Lacan define a posição subjetiva feminina em termos de ser não toda submetida à função 

fálica, diferenciando o gozo masculino do gozo feminino. A mulher não é não toda castrada, 

pois não encontra um significante que dê conta de seu gozo, que o ordene segundo 

significantes da feminilidade. Assim, a mulher conserva este como um Outro gozo, para além 

do gozo fálico (sexual) que é determinado pela linguagem; suplementar a ele, como um gozo 

fora da linguagem e que o simbólico não atingiu.  

 
Pois o gozo que se pode obter da relação sexual nunca é aquilo que deveria 

ser, no sentido em que testemunha sempre a disjunção do corpo e do sexo e 

objeta constantemente a que se estabeleça, entra um sexo e outro, uma 

verdadeira relação sexual (ANDRÉ, 1998, p. 216). 

 

Lacan afirmava que o gozo sexual é em si mesmo uma limitação do gozo em geral. O 

gozo sexual é limitado, pois depende de um significante. Lacan acredita que a castração 

edipiana possibilitou o registro ao gozo sexual, o que difere de Freud. Na concepção de Freud, 



35 
 

o complexo de Édipo e a castração fazem barreira ao gozo. Ele dizia que somente aquele que 

não é castrado, que para ele é o “pai primitivo” ─ chefe da horda pré-civilização ─ que pode 

gozar, pois pode possuir todas as mulheres, quanto aos filhos, estes estão divididos na vontade 

de gozar como o pai e o temor de serem por ele castrados.  

O significante do falo introduz uma divisa do gozo. O significante proíbe o gozo, e por 

outro lado o permite, o gozo barrado pelo significante é o gozo infinito, aquele Freud alegava 

ser do “pai primitivo”. O falo impossibilita a relação entre os sexos, à relação é no registro do 

semblante; não há um “ser macho” e um “ser fêmea”. O feminino se relaciona com a função 

fálica e com a castração, enquanto não todo. É um gozo além da necessidade de descarga de 

uma relação sexual de uma maneira viril. A diferenciação entre o gozo fálico (sexual) e o 

gozo do Outro (feminino) é que no Outro, no lugar da fala, há um significante que há um furo 

que pode supostamente ser real. Lacan afirma que esse gozo do Outro é suplementar ao gozo 

fálico (gozo da fala). É o Outro como lugar simbólico e o Outro como real suposto a partir do 

simbólico. De certo modo, o feminino comporta um gozo louco, enigmático, ilimitado. Esse 

gozo suplementar, a mais, como diz Lacan (1972-1973/1985, p. 102) é correlato do não todo 

fálico, mas que por ser ilimitado, devasta os sujeitos. 

 

3.1 Lacan e a Devastação feminina  

 

A mãe é descrita como o primeiro objeto de amor da menina, e é essa primeira relação a 

responsável por lançar seus reflexos sobre toda a vida sexual da mulher, sendo que o 

endereçamento ao pai nada mais seria que o deslocamento da figura materna, guardando, por 

isso mesmo, suas características primordiais, o que poderá se estender inclusive para o 

relacionamento com os parceiros amorosos escolhidos na vida adulta.  

 

Tudo se passa na realidade como se, para a menina, o pai nunca substituísse 

completamente a mãe, como se fosse sempre esta última que continuasse a 

agir através da figura do primeiro. (ANDRÉ, 1998, p. 179). 

 

Lacan em seus estudos sobre Devastação mostra a importância da primeira relação da 

menina com o Outro primordial – a mãe. Relação essa que constitui a sexualidade da menina 

criança e, depois, da mulher. A devastação, como um fenômeno subjetivo, aparecerá no 

relacionamento entre mãe e filha, nas parcerias amorosas e na relação das mulheres com o 

corpo e com suas perdas. 
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Esta é a posição de devastação para a menina. Ela está ligada à troca fálica 

impossível, algo da mãe tendo escapado da lei simbólica que faria dela um 

objeto na estrutura de troca. Se o sujeito entra no registro simbólico da troca, 

ele tem a possibilidade de metaforizar o desejo da mãe. Quando isso não 

ocorre, a mãe permanece numa posição de Outro real. (DRUMMOND, 

2011, p. 8) 

 

A interrogação sobre o gozo feminino que não pode ser dito e da falta de identidade da 

Mulher e de um significante que a defina, que fez Lacan relatar sobre a Devastação nos seus 

ensinos. Lacan relata essa falta na Mulher, inscrita não toda na ordem fálica, que traz a marca 

de uma incompletude que caracteriza a posição feminina. Existe apenas um significante: o 

falo. A mulher se devasta quando perde o contato com o falo. Falo, em relação ao feminino, 

implica a dimensão do semblante, o que a mulher quer ser para o outro. 

 
Já a devastação articulada ao falo empurra o sujeito para uma identificação 

masculina, que faz contraponto com uma feminilidade impossível de ser 

suportada. Lacan avança para além dessa articulação da devastação com o 

falo quando diz que o gozo feminino tem um aspecto suplementar ao gozo 

fálico. Assim, como já dissemos, se a metáfora paterna é sempre falha, isso 

implica no fato de que o desejo da mãe não é inteiramente significantizado. 

Há na mãe, ao lado do desejo, um gozo feminino desconhecido que faz 

enigma para o sujeito, e a devastação da qual Lacan fala, diz respeito ao 

sujeito feminino confrontado ao gozo feminino da mãe. (DRUMMOND, 

2011, p. 10) 

 

A mulher tem acesso na parceria amorosa 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. 

Diante disso, a perda do amor equivale para uma mulher a uma vivência da castração. Por ora, 

quero indicar que há uma impossibilidade de completude por meio das parcerias amorosas, 

sejam elas sexuais ou não. A relação com o Outro é mediada pelo sintoma. No encontro com 

um parceiro, há sintomas, afetos e tudo o que marca a “não relação”. Haverá sempre um 

buraco entre os dois, visto que a completude é impossível. 

O homem busca a falta feminina; alguns, problematicamente, o fazem tentando representar 

esta falta sob a forma de atribuição de incapacidade, pela humilhação ou até mesmo agressão. 

Parece tentar resgatar a identificação viril perdida, que aparece como uma desesperada 

tentativa de domínio do falo perdido. É como se o homem ainda temesse a perda do falo, esse 

medo enraizado desde o seu Complexo de Édipo, mas encontra o ilimitado, a Devastação 

feminina. 

É essa ambiguidade no estatuto do Outro e da feminilidade que Lacan, pela falta de 

significante feminino, define que há um significante no Outro: o S(A), e que nele não contém 
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tudo, por isso não se pode dizer tudo. É nesse ponto na qual a mulher se encontra na falta de 

algo que a defina, não se pode isolá-la desse Outro e não se pode isolar esse Outro da mulher. 

Eles se pertencem, faz parte da constituição do que é o feminino, por isso dizemos que não há 

o que falar, pela falta do nomeável.  

A partir desse gozo feminino que ultrapassa a referência fálica, uma mulher só pode querer 

para parceiro um ser que se situe ele mesmo em relação com o para além da lei do falo. Ou 

seja, a mulher sendo não toda castrada se atém a um parceiro não absolutamente castrado. É 

pelo viés do simbólico que se constrói a fantasia de que é possível atingir um modo de ser 

“supremo”, que faria a mulher como toda. O furo que leva ao real faz assim, de alguém na 

posição masculina o seu objeto de fantasia.  

A mulher, por estar não toda na função fálica, tem acesso a um outro gozo, o gozo do 

Outro (suplementar). Por ser fora-da-linguagem, o gozo do Outro permanece na ordem do 

indizível, dando à feminilidade um ar de mistério, frequentemente incompreensível para os 

homens, que tentam apreendê-la do ponto de vista masculino, ou seja, da posição do todo 

fálico.  

Segundo Lacan, A Mulher não existe. E é justamente esta inexistência que vai promover a 

sua existência como ideal: tanto pelos homens, para os quais uma mulher é o seu sintoma, 

quanto para as mulheres, que se norteiam na tentativa de alcançar uma identificação feminina. 

A representação fálica da mulher é inalcançável, só sendo conseguida pela via da 

maternidade. Mas, isto a situa como mulher somente como mãe. 

Ao apelo a um parceiro para o gozo do corpo, a mulher renunciaria o homem não 

absolutamente castrado, para preservar a sua posição de sujeito e de sua subjetivação, o que 

Freud apontou como sujeição sexual. Isso conduz a dominação fálica e a perversão masculina, 

insistindo na castração já que essa é a condição de subjetivação da mulher. Assim, fazer-se de 

Outro definiria a posição feminina, o Outro que ela própria encarna.  

Lacan conclui radicalmente: "a relação sexual não existe". Na ordem da escritura ela 

permanece na ordem do impossível, embora os parceiros tentem realizá-la na cópula, na 

tentativa de escrevê-la. Mas não é ao parceiro que se dirige o desejo, e sim ao falo: seja para o 

homem, uma mulher, da qual ele faz do corpo dela o recorte adequado ao seu falo; seja para a 

mulher, o órgão, o qual ela encontra no corpo do homem. Se a relação sexual se escrevesse, 

não haveria a falta; não haveria o desejo. O amor é impensável sem a castração. O humano 

sempre aspira a este ser que lhe falta e que está irremediavelmente perdido. Este objeto, do 

qual o sujeito é separado na sua constituição, está para sempre perdido; não podendo ser 

articulado como um significante. 
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O fetichismo (modelo de perversão), específico do homem, mostra a estrutura do desejo 

sexual do sujeito em relação ao objeto parcial. É comum encontrar nas análises dos neuróticos 

essa clivagem do desejo masculino que encontra o prazer no corpo da mulher, separando a 

"virgem" da "prostituta". Amar e desejar concomitantemente a mesma mulher seria 

incestuoso, questão essa já elucidada por Freud anteriormente. Geralmente os homens 

precisam de outra "denegrida" para desejar, seja concretamente ou em nível de fantasia. Para 

amar e desejar a mesma mulher é necessário que ele arrefeça o respeito por essa mulher; 

respeito esse que recobre o seu horror ao incesto. 

Para uma mulher, o desejo não sofreria esta cisão: é um mesmo homem que ela ama e 

deseja. Esse amálgama com o amor é que dá ao desejo feminino seu caráter inefável e 

nebuloso. É normal uma mulher não saber exprimir o que sente. A feminilidade é frágil e 

vacilante, carecendo sempre de uma identificação que a represente. E, neuroticamente, a 

mulher tenta inventar uma causa que possa tapar o vazio que ela mesma consiste.  

Ser mulher é fazer semblante de ser. Fica-se evidente que o questionamento da 

feminilidade está para além da dialética do significante e da castração, do qual não pode haver 

traço no inconsciente. E de uma falta de recalque (já que só o significante pode ser recalcado). 

Uma mulher quer se fazer reconhecer como sujeito, mas ela esbarra nessa falta, nesse buraco. 

Então a mulher desejará algo que advenha ao lugar desse significante faltoso, algo que 

preencha esse furo no inconsciente. Essa busca pode tomar alguns caminhos:  

 

 A Histérica – Lacan postula que a identificação com a mãe se efetua através do desvio da 

identificação com o pai. Assim, algumas meninas podem durante este percurso se 

identificar imaginariamente com o pai, constituindo a chamada posição estrutural 

histérica. Nela há uma identificação pela posição masculina, indicando a dificuldade da 

histérica de alicerçar-se a uma identificação sexual. A histérica foge do irrepresentável da 

feminilidade. Por fazer o homem, a histérica migra para a posição masculina, almejando 

uma relação da ordem da totalidade com a função fálica, com a castração, afastando-se 

dessa forma do gozo Outro, feminino. O corpo de outra mulher é, portanto, o suporte de 

sua identificação imaginária na tentativa de suprir a falta de um reconhecimento 

simbólico (do pai). Na falta de um ponto de apoio para uma identificação especificamente 

feminina, ela aborda a sexualidade à maneira do homem (fálica) e tenta também 

sustentar-se pelo culto de uma feminilidade misteriosa, encarnada no corpo de outra 

mulher. Há uma busca incessante em seu semelhante do traço feminino que lhe falta. Há 

um repúdio da posição de objeto sexual que lhe destina a fantasia masculina; a histérica 
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não quer ser objeto sexual de um homem Isto pode ser facilmente observado na atenção 

ou mesmo no fascínio que as mulheres exercem entre si. De certa forma a histérica sente-

se traída pelo falo. Tendo passado como menino pela fase fálica e pela castração, ela não 

herda como ele o reconhecimento simbólico do pai. A histérica por se sentir lesada, o seu 

sofrimento e suas queixas serão uma demanda perpétua de reconhecimento simbólico 

dirigido ao pai. Às vezes esta demanda aparece sob a forma de uma atitude de sacrifício 

em relação ao pai, esperando uma reparação. A fraqueza do pai, se ele apresentar-se fraco 

e desvalido, não constitui aí um obstáculo. Ela cultua o pai imaginário, idealizado. 

 

 A Mascarada – Lacan afirma que a feminilidade está mais além e que é possível ser 

alcançada via análise. A feminilidade, neste contexto, de certa forma, é sempre 

mascarada. Talvez a possibilidade de uma mulher ocupar a posição feminina estaria na 

supressão do endereçamento do seu sintoma ao pai, o que implicaria a resolução da 

transferência. A mascarada se aceita como não fálica, porém sob a forma de uma cessão 

de si. Ela se apresenta como uma mulher castrada para se proteger da falta de significante 

da feminilidade. 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.  

 
É para ser o falo, isso é, o significante do desejo do Outro, que a mulher vai 

rejeitar uma parcela essencial da feminilidade, nomeadamente, todos os seus 

atributos na mascarada. É pelo que ela não é que ela pretende ser desejada, 

ao mesmo tempo em que amada. (LACAN, 1958/1998, p. 701) 

 

 

 O Amor – Algumas mulheres querem ou parecem necessitar ser amadas, pois o amor entra no 

lugar do significante faltoso da feminilidade, convocando um sujeito, parceiro amoroso. O amor, 

nesse caso, seria a tentativa de situá-las no gozo fálico, através de demandas fálicas. “Entre o 

homem e o amor, existe a mulher. Entre o homem e a mulher, existe um mundo. Entre o homem e 

o mundo existe um muro”. (LACAN, 1953/1998, p. 290) 

 

 A Criação – Criar um significante novo no lugar do outro faltoso. Não como uma 

substituição, mas para fazê-lo atuar como tal. De fato, um dos exemplos dessa criação, tomada 

como um paradigma por muito tempo é a criação na qual uma mulher se faz reconhecer como 

mãe; o filho vindo a preencher essa falta. É notável que existam mulheres que ao se tornarem 

mães elevam seus egos, esta é apenas uma de várias criações possíveis. 
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3.2 O feminino e a sexualidade feminina na clínica psicanalítica  

 

Há décadas, os sexos foram reinterpretados e questionados. Houve uma transformação nas 

formas de desejo e nas sensibilidades e interioridades masculinas e femininas. Este trabalho 

pretende retomar estas questões em sua articulação com a clínica, pois, para além de se 

atualizarem na prática cotidiana, trazem em seu bojo as questões fundamentais da análise no que 

tange a direção e o final do tratamento.  

Se não se pode falar tudo sobre o gozo feminino e a clínica psicanalítica visa o real, como 

marcou Freud e reafirmou Lacan, até onde ou para onde se pode ir à análise do sujeito feminino?  

Uma mulher é fabricada por um longo trabalho psíquico. Ela é um vir a ser, como já alertava 

Freud. Não lhe pode ser fornecido um traço unário que suporte sua identidade pelo motivo de o 

significante da identidade feminina não existir. Para fugir deste vazio, uma mulher busca sempre 

uma identidade nos artifícios e nas máscaras. Assim, apresenta ao analista, a sua própria divisão 

subjetiva. O sintoma é o seu enigma a ser decifrado. Ela promove o homem e o denuncia, 

apontando a sua falha, sendo ele frequentemente acusado de não satisfazê-la.  

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

e escuridão. A mulher é o que o homem elabora na especificidade do seu desejo, e a mulher o 

encarna, sendo esta a única abordagem do real. 

A Devastação designa um sujeito à mercê da vontade do Outro, ou seja, da filha ao desejo da 

mãe. Há uma redução do ser do sujeito ao ser do sintoma que ele é para o Outro. E isso pode vir 

a fazer par com um gozo do sujeito em se aniquilar. À medida que vai sendo tratada, possibilita a 

emergência de sujeitos que podem, então, fazer valer algo de sua demanda, de seu desejo, de seu 

gozo. E é nesse ponto que a clínica trabalha com o sujeito, oferecendo essa possibilidade de 

autonomia de desejo.  

A posição feminina, sendo não toda castrada e entendida por uma falta no inconsciente, é logo 

compreendida, em primeiro lugar, pela busca a um suplemento de inconsciente. As primeiras 

entrevistas de Freud nas histéricas tinham como demanda o inconsciente, na qual ela cai sobre o 

enigma da feminilidade, reduzindo o discurso à inveja do pênis e ao recalcado, que ele afirma ser 

sexual e estruturado no falo e pelo complexo de castração. Lacan quando afirma que a mulher 

não existe e que não há significante que a defina só o significante que é recalcado, deve-se 

entender que a feminilidade não faz parte do recalcado. Freud tentou recalcar a feminilidade, 

reduzindo-a a sexualidade fálica. A sexualidade feminina dita por Lacan não é recalcada, a não 
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ser que passe pela via da mascarada. No Seminário 18, o significante é um semblante, e o falo, 

como tal, também é elevado à categoria de semblante. Por conseguinte, no Seminário 20, Lacan 

se refere a dois tipos de gozo: um determinado pelo significante fálico e outro que escapa a ele, 

inserindo-se na discussão sobre a lógica do todo e não todo fálico. Logo, é preciso considerar 

que, se há formas diferentes de se referir ao falo, isso tem relação com o percurso da clínica e os 

avanços teóricos possibilitados por ela. 

Lacan em seus últimos seminários afirmou que a psicanalise não deve buscar interpretar a 

feminilidade, mas sim deve dar um modo que se estabeleceria no lugar do furo deixado no 

inconsciente pela falta de S(A), de um significante. O analista deveria interpretar como uma 

poesia... 

 

Houve um tempo em que não eras uma escrava, lembra-te disso. 

Caminhavas sozinha, alegre, e banhavas-te com o ventre nu. Dizes que 

perdeste toda e qualquer lembrança disso, recorda-te... Dizes que não há 

palavras para descrevê-lo, dizes que isso não existe. Mas lembra-te. Faze um 

esforço e recorda-te. Ou, se não o conseguires, inventa. (WITTIG, 

1969/2007, p. 55) 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: SERÁ QUE QUER MUITO UMA MULHER? 

 

A intenção aqui proposta foi de percorrer o caminho, de Freud a Lacan, em direção à 

posição feminina, com vistas a uma reflexão sobre a clínica do sujeito feminino no que 

concerne às suas dificuldades específicas e ao final de análise. 

A teoria lacaniana, para próprio movimento da clínica, infere as discussões sobre o falo 

como significante, seguido de sua articulação com o objeto situado inicialmente como real, 

depois como semblante, chegando à lógica do todo e não todo que apresenta relação com o 

desenvolvimento das construções a respeito do real. 

Dividida entre o falo e o não falo, a menina fala. Fala não só ao homem, fala às outras 

mulheres em quem busca encontrar a receita do tornar-se mulher, de como fazer, de como ser. 

Não há de ser por acaso que a mulher sempre recorreu a toda sorte de receitas em tudo que 

seja "receitável". Cria, recria, constrói, restaura, com uma habilidade que pode ser tomada 

como inerente ao feminino.  

A posição masculina fica definida no quadro proposto por Lacan pelo lugar de sujeito na 

fantasia. A posição feminina, como definida por Freud e Lacan, implica o abandono da 

posição de sujeito para colocar-se no lugar de causar o desejo de um homem; ou seja, na 

fórmula da fantasia, lugar do objeto. Lugar de objeto causa que não se confunde com um 

lugar de assujeitamento ou rebaixamento, posto que, no discurso analítico, é a partir do lugar 

de objeto causa que nos constituímos como sujeitos. Este objeto causa que comanda no 

discurso psicanalítico, desafia a lógica de submissão e passividade que é culturalmente 

ensinada e cultivada como características do ser feminino.  

Ser mulher é semblantizar o lugar de objeto numa relação com os limites do falo, trazidos 

por um sujeito em posição masculina e que busca, no objeto a, algo do gozo perdido. Trata-se, 

pois, do reencontro com um gozo perdido e com um gozo possível, balizado pela fantasia 

sempre particular de cada um.  

Na busca desse Outro gozo transcendental, intuído como um gozo a mais, supostamente 

pleno, deixa entrever um saber sobre esse gozo que carrega um sentido de loucura, de buraco 
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na significação, um estar fora de si mesma. A posição de objeto é encarada como perda da 

subjetividade, perda de controle que assume um valor de depreciação. A recusa a colocar-se 

como objeto de um homem aparece na clínica frequentemente relacionada com a fantasia de 

rebaixamento e desvalorização confundida com a passividade servil e o submetimento próprio 

da dominação. Perder o falo é cair no vazio. É passar à condição de objeto de uso e não de 

amor. É perder a significação própria. 

Nesse fragmento de análise, podemos perceber claramente o dilema feminino que implica 

o abandono de uma posição de sujeito para passar à posição de objeto causa e como o amor 

entra nesta dialética. O amor vem em suplência à incompatibilidade entre o sujeito e o corpo, 

entre o significante e o corpo, e à falta de determinação inconsciente da Mulher, como via 

através da qual ela pode tentar encontrar certa subjetivação. 

A demanda feminina visa o suplemento do inconsciente lá onde ele falta, lá onde ela é 

não toda. É demanda de um saber que ela supõe ao homem, e que pensa encontrar através do 

amor enquanto relação de sujeito a sujeito, ou seja, de saber inconsciente, a saber, 

inconsciente, uma possibilidade de suprir o saber que lhe falta. 

A demanda de amor é demanda de um saber que não existe, saber suporto ao Outro, que 

não podendo dar resposta, confronta o ser feminino com a impossibilidade de nomear-se. 

Parte da demanda ao pai de um falo para num movimento metonímico tornar-se demanda de 

amor de um homem. 

Isto vem demonstrar a particularidade da análise do sujeito feminino, pois que ela começa 

buscando um saber tornar-se mulher, e termina sabendo que ser mulher é não ter nome. A 

saída para o sujeito feminino se faz na análise pela montagem, pela construção, por um 

arranjo que permita à assunção de sua falta inerente. 

Faz parte do amor dar o que não se tem, fazer semblante do que não se é, e nisso a 

posição feminina se torna possível, ao fazer semblante de Outro barrado e de objeto causa do 

desejo. 

O que define o feminino, então é da ordem do gozo e da articulação com o Outro. O 

feminino corresponde à inscrição do não todo inserido na função fálica, não todo submetido à 

castração, que permite um gozo suplementar, um gozo a mais, para além do gozo fálico da 

posição masculina. Além disso, a posição feminina coloca um sujeito, seja ele macho ou 

fêmea, na condição de objeto do homem tanto quanto do Outro. 

O final da análise deveria conduzi-la a adotar essa posição de Outro barrado, 

impossibilitado de responder por seu gozo, que abre o acesso a tornar-se objeto causa do 

desejo como também a este Outro gozo fora da linguagem, que surge a partir do significante 
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da falta no Outro. Isto implica construir um saber sobre a própria falta que sustente o 

abandono da demanda de significação. Assumir essa posição de impossibilidade de dar conta 

pelo simbólico, pela palavra, da sua sexualidade enquanto feminina requer uma criação, que 

não necessariamente acontece dentro da análise, mas muito frequentemente ocorre em ato, 

num ato que revela uma nova posição em relação à fantasia.  

Procurar, não tanto eliminar as inúmeras contradições, dificuldades e ambiguidades na 

questão do feminino, mas fazê-las ressoar como tal. E para não concluir, como o próprio 

objetivo do trabalho, cernir um vazio como causa desejante.  

 

Gosto de acreditar, como gosto dela, que se Lol está silenciosa na vida é 

porque acreditou no espaço de um relâmpago, que a palavra podia existir. Na 

falta de sua existência, ela se cala. Teria sido uma palavra-ausência, uma 

palavra-buraco, escavada em seu centro para um buraco, para esse buraco 

onde todas as outras palavras teriam sido enterradas. Não seria possível 

pronunciá-la, mas seria possível fazê-la ressoar. Imensa, sem fim, um gongo 

vazio, teria retido os que queriam partir, os teria convencido do impossível, 

os teria ensurdecido a qualquer outro vocábulo que não ele mesmo, de uma 

só vez os teria nomeado, o futuro e o instante. Faltando, essa palavra estraga 

todas as outras, contaminando-as, é também o cão morto da praia em pleno 

meio-dia, esse buraco de carne. (DURAS, 1986, p. 35) 
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