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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar, através da teoria psicanalítica,a fixação da 

ideia de mulher associada ao conceito de feminilidade, enquanto se questiona a ideia 

naturalizada do que é o dito feminino. Orientado poruma leitura não determinista, 

através de uma interpretação política e social, pretendemos apresentar a psicanálise 

como discurso que amplia espaços ao falar sobre o feminino e como forma de 

resistência ao conservadorismo e ao heteronormativo, até então associadosà 

problemática das questões de gênero. Para tanto, o método utilizadopara o trabalho 

consiste em pesquisar, através de revisão bibliográfica, alguns estudos até então 

levantados sobre a mulher e o feminino, considerando as teorias feministas, os lugares 

permitidos aos corpos das mulheres e a sua construção social dada pela cultura, através 

dospossíveis espaços de ressignificação da subjetividade do ser mulher e seus 

atravessamentos com a abordagem psicanalítica, entendendo a clínica enquanto lugar 

político ao pensarmos sobre a violência de gênero. Ao final, apresentaremos o debate 

sobre um caso cínico atendido no Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade 

Federal Fluminense. 
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Vai, menina 

Veste o peito de coragem 

Corra, não perca a viagem 

Porque os anos logo vêm 

 

Vai, menina 

Nessa vida é só você 

Não espere por ninguém 

Ninguém espera por você 

Ninguém, ninguém. 

 

                      (Ana Larousse) 
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I –INTRODUÇÃO 

 

Quando analisamos a implementação de um polo de pesquisa e desenvolvimento 

regionalda Universidade Federal Fluminense em uma cidade de interior como Campos dos 

Goytacazes, devemos compreender a importância do papel político da instituição ao se inserir 

na cidade e de que forma se dá sua atuação. A interiorização da UFF vem com o intuito de 

atuar diretamente no desenvolvimento sócio cultural da cidade, a partir do tripé de ensino, 

pesquisa e extensão. Por conta da cultura regional que ainda têm fortes resquícios do 

machismo, racismo e LGBTfobia, a comunidade acadêmica de Campos viu-se no papel de 

debater as questões acerca destes aspectos e suas demandas trazidas pela população. Para 

além disto, com a implementação do Serviço de Psicologia Aplicada, que também surgiu 

através da demanda do movimento estudantil de um polo interiorizado, percebeu-se através 

dos acolhimentos realizados no serviço um padrão de casos que permeiam questões de 

violência de gênero e LGBTfobia.  

Pontuamos aqui a importância da produção acadêmica para além do processo 

burocrático de formação, entendendo nosso atuar e nossos escritos durante a graduação 

enquanto resistência política e formação cidadã, que perpassa nossa subjetividade e nossos 

sofrimentos, e nos faz pensar em uma formação crítica para além da simplesaplicação da 

teoria, preocupada com o que há fora dos muros da universidade e o cenário sócio-político em 

que estamos nos formando.  

O atual trabalho tem como objetivo expor a importância do estudo de gênero através 

do pensamento crítico sobre a mulher, entendendo a necessidade de articular a teoria em 

associação ao arcabouço sócio-político e a prática clínica. Para tal compreensão, buscamos as 

leiturasfreudianas como maneira de compreender a sociedade atravessando as questões 

clínicas e o ato político de clinicar. 

Enquanto mulheres,  mostramos através desta produção a importância do debate acerca 

dos movimentos feministas ao estudarmos psicologia, aqui em específico sobre a teoria 

psicanalítica e sobre a mulher, afim de pensarmos em formas atuais e políticas de transmitir as 

ideias desenvolvidas por Freud, tomando o cuidado necessário para não nos utilizarmos da 

teoria de modo a reforçarmos discursos conservadores, e sim entende-lacompreendendo suas 

limitações, mas procurando se adaptar ao pensamento crítico e a nova produção de discurso, 

preocupadas em questionar, mesmo que dentro da academia, falas naturalizadas acerca da 

mulher e sobre a psicanálise.  
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Aqui está a beleza da teoria psicanalítica: é reinventada toda vez que necessário, afim 

de colocarmos a produção subjetiva da época que estamos sendo atravessadas como algo que 

se apresenta à frente da teoria em si, e que só é possível pensarmos em psicanálise, se 

considerarmos em primeira instancia, o sujeito que fala a partir dela. Eis a beleza da teoria, e 

do ato político de clinicar. 

Dito isto, este trabalho tem como objetivo abordar as aproximações e distanciamentos 

dos conceitos da teoria psicanalítica ao se pensar no dito feminino e na naturalização da ideia 

de mulher, dando voz, a partir da academia, a minorias vulnerabilizadas pelo meio social, 

como mulheres, negros e a população LGBTQI+.Ao se falar de uma temática tão importante 

quanto a questão do ser mulher e sua constituição no âmbito social, não só trazemos à tona um 

debate de extrema importância para o momentoconservadorque estamos atravessando, como 

também se pontua o caráter político sobre a força de resistência que é a experiencia de ser 

mulher em meio a tantos discursos violentos que estão tomando cada vez mais força em meio 

ao cenário em que estamos atravessando. 

Em uma sociedade na qual cada vez mais procura-se enquadrar os sujeitos em grupos, 

afim de catalogá-los em homens e mulheres, normal e anormal, saudável e patológico, o 

seguinte tema traz à tona discussões essenciais para entendermos melhor as problemáticas que 

permeiam as discussões sobre sexualidade e gênero, e mais especificamente, sobre a ideia do 

que é ser mulher e como se dá essa construção ao longo da vida. 

É de extrema importância pontuar que as concepções de homem e mulher até então 

conhecidas no mundo contemporâneo em que vivemos, não estão dando conta das infinitas 

possibilidades que os sujeitos podem apresentar, cabendo a importância de debater o tema 

dentro de um atual contexto onde tudo se massifica e pessoas são inseridas e identificadas 

através dos grupos aos quais pertencem. A ideia de que cada sujeito pode ser único parece 

desinteressante para uma sociedade já acostumada a um tempo de funcionamento onde tudo se 

engloba e se massifica. 

A psicanálise nos ajuda a entender que, mesmo em meio a discursos já constituídos e 

impregnados ao longo do tempo, podemos afirmar que cada sujeito é singular, único. Tendo 

essa afirmação em mente, poderíamos questionar: A psicanálise pode nos ajudar a entender 

como se constrói a ideia de mulher? E mais: Como a psicanálise nos ajuda a descolar o 

conceito de feminilidade à ideia biológica de mulher?  E quais são seus afastamentos e suas 

aproximações com as teorias feministas e aos espaços permitidos aos corpos ditos femininos? 
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Aoser lida através de uma ótica resiliente1, que resiste dentro da própria teoria ao 

conservadorismo que a atravessa dado pela época,a psicanálise pode ser vista como teoria que 

se dedica a trazer para o foco discussões sobre o feminino e sobre as diversas formas de 

constituição da subjetividade.Neste sentido, nos debruçaremos interessadas 2  sobre a obra 

freudiana munidas das leituras atuais sobre as teorias de gênero, em especial as feministase 

seus constructos teóricos específicos, a fim de lançar luz a produções da psicanálise, que se 

incorpore com uma leitura mais aberta e capaz de contribuir para a desconstrução do 

direcionamento conservador, misógino e heteronormativo sobre os aspectos da sexualidade 

humana. 

No primeiro capítulo, pretendemos questionar o corpo dito biológico como forma de 

nos definirmos entre homens ou mulheres, pensando em um corpo social, para além da sua 

funcionalidade e de seus órgãos. Procuramos compreender, através das ideias trazidas por 

Foucault, como se deram as formas de controle e docilização destes corpos, afim de enquadrá-

los nos espaços permitidos possíveis, neste caso, ao pensarmos na sexualidade enas formas de 

sermulher presentes no discurso. Paraalém disto, pretendemos apresentar caminhos 

argumentativos de importantes teorias feministas, que se preocupam ao pensar a mulher em 

relação a sua classe social, sua raça e até mesmo em relação a sua identidade de gênero, 

pretendendo encontrarmos um contraponto entre os movimentos feministas e quais seriam 

suas possíveisaproximações com as ideias trazidas pela psicanálise ao pensarmos no corpo das 

mulheres. 

No segundo capítulo,apresentaremoso argumento de que a psicanálisepode oferecer 

resistência ao discurso conservador e heteronormativo, que ainda se apresenta no âmbito 

social, trazendo uma leitura atual e política de alguns dos conceitos psicanalíticos que dão 

forma a nossa argumentação, entendendo a feminilidade para além do corpo biologicamente 

feminino. Para isso, utilizaremos inicialmente dos conceitos de Freud para trazemos à tona a 

questão da sexualidade feminina e o olhar repousado sob os corpos das mulheres da época, e 

como se deu esse processo de abertura dos espaços ao se falar, em especifico, sobre as 

mulheres. Pontuarei a importância dos estudos de Freud para a abertura de novas 

possibilidades de discursos ao falar sobre histeria e sexualidade, trazendo a representatividade 

feminina no século XX. Ao dar espaço à discussão para o lugar do feminino ao falar sobre 

 
1No sentido de incorporar temas contemporâneos ao debate de seu escopo teórico-clínico. Convocando a 

repensar clínica e pratica. 
2 Nesse trabalho, optamos politicamente pela grafia em gênero feminino, na medida em que entendemos o ato de 

escrita, também um ato político. Desta forma, tensionamos a gramática oficial acadêmica para atender a entrada 

massiva das mulheres na academia, espaço tradicionalmente ocupado por homens.  
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histeria,Freud oferece um meio de fala para as mulheres da época, contribuindo para o 

deslocamento dos espaços permitidos para os corpos femininos até então. 

Freud chega até mesmo a afirmar que a anatomia é destinoe, portanto, seria através de 

uma ''mínima diferença''(Kehl, 1996)inscrita nos corpos através dos processos de 

identificação, da cultura, e da linguagem, que nos faria constituir o ideal de mulher e de 

homem. A teoria lacaniana chega a avançar ainda mais ao dizer que a linguagem em si é 

destino, e que, portanto, a cultura nos direciona e nos molda através dela a sermos mulheres 

ou homens. Segundo Maria Rita Kehl, poderíamos até mesmo pensar em uma sexualidade 

para cada sujeito, podendo assim encontrar traços de feminilidade e de masculinidade entre 

mulheres e homens, e de formas diversas. 

Para além disto, entendemos através do nosso percurso conceitual, como a clínica 

psicanalítica pode se apresentar como espaço político e resistente frente a problemática dos 

estudos acerca de gênero,pensando em nossa militância enquanto mulheres e feministas como 

esferas que estão associadas ao lugar de que ocupamos ao emprestar nossos corpos.Porém 

compreendemos que, quando ocupamos este lugar de analista na clínica, não podemos 

direcionar nossa escuta através da militância que nos atravessa, tendo em vista que ali nossa 

escuta não se direciona pelo bem-viver e sim pelo bem-dizer, o que nos exige uma posição 

ética outra.E, a partir disto, compreender a clínica como lugar depossibilidade de 

ressignificação do sofrimento; no caso em tela, gerado pela misoginia, pelo machismo, pelo 

racismo e por tantas outras formas opressoras que atravessam todos os corpos ditos femininos.  

Para dar força ao nosso debate, traremos como exemplo um breve estudo de caso 

acerca da paciente Fabiana (utilizamos aqui nome fictício), atendida durante o período de um 

ano de estágio no Serviço de Psicologia Aplicada da UFF de Campos dos Goytacazes, 

refletindo sobre as nuances teóricas e subjetivas de se fazer clínica com mulheres que sofrem 

violência de gênero, entendendo a importância ética de separarmos nossos atravessamentos 

pessoais à frente do problema. A clínica oferece a paciente possibilidade de repensar seu lugar 

de mulher e seus sofrimentos gerados pelas forças opressoras que incidem sobre seus corpos e 

assim, construir para si um novo destino.  

Neste sentido, queremos buscar entender como a psicanálise nos ajuda a romper com a 

naturalização da ideia de gênero, fazendo resistência a um discurso heteronormativo 

impregnado no social. Ao pensarmos em gênero culturalmente, rompemos com a ideia de 

essência, enfraquecendo-se a ideia determinista de gênero como algo já dado e estabelecido 

pelo biológico. Também é importante pontuar que, mesmo ao falar do social como forma de 
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explicar constituição da subjetividade, não podemos colocar a sociedade em uma posição de 

determinismo, entendo que a linguagem não é destino, e que a solução para romper com o 

discurso heteronormativo, neste caso, seria a sua desconstrução. 

A partir de algumas destas ideias que pretendemos apresentar, podemos enxergar a 

psicanálise como um estudo que faz frente a problemática dos sexos mesmo sem abolir a 

diferença entre eles, entendendo que o discurso machista produz uma assimetria opressora, e é 

neste ponto que buscamos assimilar como a psicanálise contribui ao desconstruir a ideia de 

natureza humana. Podemos tentar entender o feminino, ao decorrer deste trabalho, como algo 

que fazemos a nós mesmas ao nos inserirmos no discurso do Outro, através do que a 

sociedade nos oferece como identificação, e não apenas como vindo da ordem biológica. 

Também pretendemos, durante o percurso que iremos atravessar, refletir utilizando 

uma leitura não patologizadora acerca dos corpos, e sim de uma interpretação que enxerga 

esses corpos sendo atravessados com possibilidades de novas constituições de subjetividade, 

que se deslizam entre o feminino e o masculino, não sendo estes conceitos dicotômicos como 

vistos até então, e sim como ofertas simbólicas que se perpassam e que são indissociáveis uma 

da outra, associando a representatividade do descolamento do feminino, através do nosso 

recorte, ao corpo biológico.  
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Construções de espaços sobre o feminino: 

 
“As raízes do sexismo e da homofobia se encontram 

nas mesas instituições econômicas e políticas que 

servem de base para o racismo” (Angela Davis) 

 

1.1. Para além do biós:Questionando o biológico como explicação única para se 

entender o que é mulher e como se dá a feminilidade. 

 

O que nos faz homens e/ou mulheres? Como se dá a construção da nossa subjetividade 

através da cultura a qual estamos inseridos? É possível que o biológico não esteja dando conta 

de explicar a pluralidade das possíveis saídas de identificação entre o masculino e o feminino? 

Ao pensarmos nestes questionamentos, podemos nos voltar a vários campos de estudo que, 

cada um à sua maneira e com suas limitações, tentam entender como se dá esse processo, 

levando em conta um caminho que atravessa opiniões mais conservadoras até chegarmos a 

estudos que nos ajudam a repensar como se dá a constituição do ser mulher na nossa 

sociedade atual e que se colocam como forma de resistência frente ao discurso ainda pautado 

no conservadorismo e no que vem da ordem do padrão e do “normatizado” presente na 

cultura. Para seguirmos em nosso caminho argumentativo, é importante apresentar de saída a 

complexidade da noção de gênero, compreendida atualmente sob a tríade: sexo 

biológico/identidade de gênero/orientação sexual, que muitas vezes ainda se confundem. 

O primeiro grande campo de estudo que trata sobre as questões de sexualidade é a 

biologia, pensando o gênero frente ao sexo anatômico. Seria apoiado na ideia da ciência que 

esse discurso ainda ganha força frente à nova saída de concepção de gênero atual, que 

pretendo apresentar mais à frente. Algo quase indiscutível, onde ser mulher ou ser homem são 

as únicas duas saídas possíveis apresentadas através da genética, e essa identificação com o 

gênero se daria puramente pelos genes e órgãos que constituem os corpos dos indivíduos, 

sendo pautada, portanto, por uma concepção binária da ideia de gênero. 

Portanto, a biologia explica, pautada no racionalismo cientifico, a formação biológica 

do ser mulher ou homem/macho ou fêmea da espécie humana. Pontuamos aqui que, não é 

questionar a importância do estudo biológico sobre a formação dos corpos, e sim repensar até 

onde a ciência consegue explicar, através do seu método, o que é sermos homens ou mulheres. 

A biologia é de extrema importância para entendermos o início da formação destes corpos, 

mas como todo campo de saber, apresenta suas limitações aotentar explicar os processos 
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subjetivos que acontecem a partir do momento em que estes corpos se inserem na cultura ao 

pensarmos sobre nossa produção de subjetividade. 

Uma das problemáticas ao pesquisar sobre os estudos de gênero até então é justamente 

o pensamento tradicional, que se sustenta em uma lógica biologizante da sexualidade, que 

ainda é muito forte na sociedade em que estamos. Acreditar que a genética é a única saída 

possível para se entender como se formam homens e/ou mulheres, não só não consegue dar 

conta das subjetividades apresentadas hoje, como também limita o pensamento ao tentar 

capturar o que, nesse caso, é feminino ou não, algo que sequer é passível de definição. 

Após sermos definidos como homens ou mulheres através do saber genético e 

cientifico, nos inserimos nos moldes sociais, e é aqui que o problema começa: ao ter uma 

vagina, somos criadas para sermos mulheres e nos apresentam todo um universo de 

identificação do que é feminino: usar vestidos, ser delicada, gostar de rosa, fechar as pernas ao 

se sentar e agir como uma “mocinha”. Ao ter um pênis, se é criado para se tornar homem, e 

novamente se apresenta um universo de identificação do que seria agora, o masculino: usar 

calças, gostar de azul, ser forte e provedor para uma mulher... Mas como podemos pensar que, 

apenas definidos por nossos órgãos biológicos, desde antes de chegarmos a sermos inseridos 

no social, já nos tornamos homens ou mulheres? 

 Há uma coerção social e definições externas a priori que nos orienta e exige 

determinados comportamentos e modos de pensar antes mesmo que qualquer autoconceito 

possa ser produzido. Aqui localiza-se um primeiro grande problema: a explicação biológica, 

ao naturalizar o binarismo, retira da cena de sua análise os aspectos sociais que estão incluídos 

na produção de identidades.Através desse pensamento tradicional, o sujeito não escolhe seu 

gênero de identificação, muito pelo contrário, ele é violentamente escolhido pelo outro, que o 

cerca com a definição do que é ser homem ou mulher através do que está dado no social e nos 

enquadra em padrões para explicar os ideais de gênero, considerando que se é uma coisa ou 

outra, sem considerar a pluralidade de opções que se há na formação subjetiva dos corpos.  

Afim de darmos força ao nosso caminho acerca da biologia, reafirmando a importância 

dos estudos biós frente a questão do sexo se pensados mais criticamente, apresentaremos 

Anne Fausto-Sterlling, uma importante bióloga americana que tenta compreender em seus 

estudos sobre a relação do sexo biológico frente a linguagem e ao gênero, onde a autora 

acredita que não é apenas o gênero que é constituído socialmente, como também o sexo 

biológico da maneira que conhecemos. 
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Em 1993, Anne escreve um artigo intitulado “Os Cinco Sexos”, onde defende a 

existência de não duas saídas principais (homem/mulher), e sim de cinco tipos de sexo 

biológico, e traz ao foco a importância de compreendermos o intersexo mais criticamente, 

apresentando uma ideia que ainda causa estranhamento para muitos: mesmo o sexo biológico, 

que é pautado no discurso “natureza” e cientifico, também é construído e moldado pela 

cultura. A autora afirma isto ao analisar que, pessoas intersexo (antigos hermafroditas) quase 

sempre passam pelo procedimento cirúrgico de designação sexual, e cabe ao poder médico 

definir, a partir dos exames realizados, o sexo do bebê. Pode-se compreender então, que 

mesmo frente a força do discurso acerca da natureza pautada na biologia, a cultura ainda não 

está desassociada totalmente do sexo já neste primeiro momento, onde através do outro, se 

define um destino até mesmo acerca do que se carrega no corpo desde o momento do 

nascimento de modo natural, no caso especifico de pessoas intersexo.  

Após este caminho, fica mais claro colocarmos a problemática destes discursos 

dicotômicos de opressão em cheque: se as forças que tentam nos oprimir pautam seu discurso 

diante da ideia de naturalidade e do que é “normal” ao corpo, como entender então que, 

mesmo na natureza, encontramos estas variações frente ao que conhecemos como 

macho/femea, feminino/masculino? E principalmente, como nós, através da cultura, 

apreendemos até mesmo o que é da ordem natural? O próprio discurso conservador frente a 

problemática dos sexos caí em contradição ao afirmar que o normal é aquilo que se apresenta 

através da ordem biologizante da natureza, pois não consideram a pluralidade acerca do sexoe, 

muitas vezes, tendem a enxergar estes indivíduos como se fossem aberrações, algo que se 

constituiu de modo equivocado – ora, mas não é natural?Antes mesmo de nos dedicarmos ao 

campo social no nosso percurso, percebemos que a biologia deve se unir ao debate cultural 

frente as questões de sexo/gênero. 

Anne também escreve em seu artigo intitulado Dualismos em duelo:  

 

Nossos corpos são complexos demais para dar respostas claras sobre a diferença 

sexual. Quanto mais procuramos uma base física simples para o "sexo" mais claro 

fica que o "sexo" não é uma categoria física pura. Aqueles sinais e funções corporais 

que definimos como masculinos e femininos já vêm misturados em nossas ideias 

sobre o gênero. (FAUSTO-STERLING, 2002, p 19) 

 

Defendemos que as questões que envolvem gênero devem ser compreendidas através 

da construção social na qual os indivíduos estão inseridos e nas possíveis formas de produção 

de subjetividade. Se pautarmos nosso entendimento apenas na definição biológica não critica, 

apreendemos apenas parte do sujeito, e matamos violentamente as inúmeras possibilidades de 
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ser, através de uma visão que nos limita a nossos órgãos sexuais, desconsiderando o sujeito 

em sociedade e suas inúmeras saídas possíveis. 

 

1.2. Do biológico ao social: a importância política de se questionar o que é mulher e as 

possibilidades do feminino 

 

Ao se pensar no corpo feminino inserido no contexto social, existe um grande percurso 

histórico sobre os espaços permitidos para a vivência destes corpos, aqui em especifico 

falando sobre o ser mulher e a construção de espaços possíveis ao falar sobre a sexualidade 

feminina, sendo necessário novamente pensarmos em um recorte necessário para nossa 

argumentação. Primeiramente, ao se falar de corpos, pensamos em uma distinção entre corpo 

e organismo, onde corpo representaria uma espécie de totalidade, e seria limitado pelos 

códigos simbólicos da sociedade, enquanto organismo viria da ideia de organicidade, pautada 

na funcionalidade dos órgãos presentes no corpo (conceito que pretendemos definir mais à 

frente do nosso percurso). Pautado na ideia racional da organicidade, apreende-se as 

possibilidades de ser do corpo, limitando-o a funcionalidade inicial dos órgãos.  

 
O fato é que ninguém determinou, até agora, o que pode o corpo, isto é, a 

experiência a ninguém ensinou, até agora, o que o corpo – exclusivamente pelas leis 

da natureza enquanto considerada apenas corporalmente, sem que seja determinado 

pela mente – pode e o que não pode fazer (ESPINOSA, Ética III, prop. 2)  

 

Afim de pensarmos em como se dá essa captura da subjetividade e este controle sobre 

os corpos, iremos recorrer inicialmente aos estudos de Foucault, que analisa a relação entre o 

poder e o saber ao falar das Instituições e sua maneira de produzir corpos docilizados e 

normatizados como forma de controle social. 

 É através das Instituições (GOFFMAN, 1961), como a família, a escola e o trabalho 

que se domina e se institucionaliza os corpos: ao mesmo tempo que produzimos uma 

identidade ao nos inserirmos nestes grupos, podemos dizer que ocorre um tipo de 

desindentificação, onde negamos parte do que somos para nos inserirmos nas instituições 

sociais, que englobam os sujeitos em grupos normalizados, onde o que se apresenta como 

destoante não é interessante para as forças que se propõe a disciplinar corpos. Ao falar do 

social, Foucault inaugura espaços para se pensar na docilização dos corpos, e nos ajuda a 

compreender como se deu o processo de padronização entre o que é normal e permitido para 

os sujeitos em sociedade.  
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Avançando ainda mais, seus estudos sobre sexualidade abrem possibilidades de se 

falar sobre o feminino e os possíveis espaços permitidos à mulher, trazendo à tona uma 

importante discussão sobre a vivência da nossa sexualidade e como ela se modifica ao longo 

do tempo através do poder das instituições até a sexualidade apresentada como forma de 

resistência dos dias de hoje. 

Essa perspectiva de tomada de poder ou de uma gestão dos processos de constituição 

da nossa própria “natureza” é justamente uma proposta de desnaturalizar uma série de 

entrelaçamentos que se tornaram coerentes e interdependentes (sexo anatômico, gênero e 

desejo). Ao estabelecer essas naturalizações fala-se de razões políticas para que elas existam, 

porque as forças e leis que governam os corpos tornarão possível a existência apenas de 

alguns sujeitos, em detrimento da manutenção dos privilégios conquistados. Estes corpos, 

portanto, precisam funcionar dentro de uma lógica, conhecidamente heteronormativa, branca e 

patriarcal. Existe, para isso um discurso, como aponta Foucault, com conteúdos codificados e 

interlocutores qualificados para falar sobre o sexo, o gênero e o desejo. Uma produção de 

conhecimento a partir de pontos de vista específicos para produzir efeitos materiais 

específicos, incluindo sujeitos que se produzem nesses discursos, visto que de maneira 

impositiva esse poder não se sustentaria, é preciso querer ocupar esse lugar de fala. 

 

[...] cumpre falar do sexo como uma coisa que não se deve simplesmente condenar 

ou tolerar, mas gerir, inserir em sistemas de utilidade, regular para o bem de todos, 

fazer funcionar segundo um padrão ótimo. O sexo não se julga apenas, administra-

se. Sobreleva-se ao poder público; exige procedimentos de gestão; deve ser 

assumido por discursos analíticos. (FOUCAULT, 2017, pg. 27) 

 

            Para Foucault devemos nos atentar acerca da escuta de um discurso que é 

investido pelo desejo, e que, por conta disto, carrega terríveis poderes. O corpo, portanto, 

precisa corresponder às leis normativas/regulatórias para ser reconhecido/legitimado ao 

mesmo tempo em que existindo ele materializa e atualiza essas forças. 

Segundo Michel Foucault(1971, p. 10) “(...)o discurso não é simplesmente aquilo que 

traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder do 

qual nos queremos apoderar”. Podemos entender, portanto, que o discurso ao qual o autor 

aborda se difunde perigosamente num território de constante conflito, no qual, todos os 

indivíduos de uma sociedade disputam por esse poder, sendoo discurso não apenas um grande 

veículo de poder, mas também se apresentando enquanto objeto de desejo do outro. 
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1.3 As teorias feministas e o espiral conceitual acerca do corpo feminino 

 

Tendo vencido o argumento biologizante acerca dos corpos e da sexualidade, e 

atravessado o percurso argumentativo da importância da incidência destes no campo social, 

suas instituições e produções discursivas sobre a sexualidade e o lugar da mulher, 

pretendemos agora realizar uma breve exposição das teorias feministas e seus 

desdobramentos, através de um fluido espiral conceitual, partindo inicialmente da ideia de 

corpo para a psicanálise através das ideias de Freud, a qual pretendemos destrinchar de modo 

mais profundo no segundo capítulo. 

Após entendermos o corpo da psicanálise para aprofundarmos nosso argumento em 

relação aos estudos feministas, e tendo em vista a vasta bibliografia sobre o tema e suas 

diversas correntes que compõe este campo, realizaremos um recorte necessário, e teremos 

como objetivo apresentar as seguintes autoras: Simone de Beauvoir, Angela Davis, Judith 

Butler e Djamila Ribeiro. 

Começaremos então, partindo do conceito de corpo apresentado por Simone de 

Beauvoir, destrinchando, através das ideias da autora, sobre o aprisionamento do corpo dito 

biológico e, analisando através do debate debruçado na biologia, os vestígios deixados pelo 

discurso biós no âmbito social. Ao expormos estes pilares conceituais para chegarmos a 

definir uma saída possível sobre o corpo, chegaremos às ideias de Angela Davis, pensando a 

questão do corpo da mulher negra e seus aprisionamentos em relação ao feminismo dito 

branco e como, grande parte do olhar que aprisiona o corpo da mulher, parte dos discursos 

ditos feministas, que acabam segregando a resistência política de ser mulher em detrimento de 

uma posição privilegiada através da  diferença de classes e do racismo, sendo estes 

indissociáveis. Tendo atravessado estes conceitos, caminharemos com nosso espiral 

conceitual para um debate sobre o corpo em relação à pluralidade subjetiva dos mesmos e os 

atuais estudos sobre a temática de gênero, através das importantes ideias trazidas por Judith 

Butler. E por último, tendo atravessado todos os argumentos apresentados anteriormente, 

partiremos das ideias de Djamila Ribeiro para explanar sobre a universalização da categoria 

mulher e entender o debate sobre o feminismo negro, entendendo as nuances que distanciam 

estes movimentos dentro da temática feminista, mas pontuando a importância de nos unirmos, 

em primeiro momento, contra forças opressoras maiores que nos aprisionam, ocupando nosso 

lugar de fala enquanto sujeitos políticos. A partir disto, tentaremos encontrar uma ideia do que 

é o corpo ao final do nosso percurso, afim de mostrar que o próprio conceito de corpo é 
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fluidoquando analisamos as forças que o atravessam. Apresentaremos um corpo mulher a 

partir da biologia, dos atravessamentos do racismo, das diferenças sociais e das identificações 

com as saídas possíveis de gênero.  

Ao longo do tempo, tem-se tentado entender sobre o ser mulher e quais são os seus 

papeis sociais no contexto em que estão inseridas culturalmente. Para se falar em possíveis 

saídas de constituição da subjetividade feminina nos dias de hoje, é necessário buscar na 

história o trajeto social percorrido pelas mulheres e seus corpos, e o avanço dos espaços 

permitidos ao se pensar em sua sexualidade, até chegarmos às teorias feministas 

contemporâneas que nos ajudam a pensar criticamente a problemática destes papeis sociais e, 

principalmente, como o machismo3, a misoginia4 e o racismo5se apresentam culturalmente 

como forças opressoras ao tentar definir o que é a mulher, seus modos de subjetividade e seus 

espaços e papéis sociais permitidos, tendendo a um aprisionamento do corpo dito feminino. 

Ao pautarmos nosso debate em um recorte do percurso feito pelos estudos sobre a 

mulher, a primeira grande autora que buscamos apresentar para o desenvolvimento do nosso 

argumento inicial é Simone de Beauvoir, importante figura da segunda onda do movimento 

feminista, que trouxe à tona uma necessária discussão para sua época ao repensar o conceito 

de mulher e a condição social feminina. O Segundo Sexo (1949), foi uma produção que se 

tornou um importante marco histórico para as teorias feministas e como eram lidas até então, 

sendo uma obra que até hoje provoca controvérsia dentro dos debates acerca do feminino. 

A começar pelo título da obra, Simone de Beauvoir já apresentava uma crítica em 

relação a posição social das mulheres, sendo nós mesmas, segundo sua visão, agentes 

protagonistas de uma posição inferior, não no sentido de menor importância de papeis ou 

desigualdade de forças, e sim de uma inferioridade cultural/social pré-estabelecida, onde a 

mulher existe em segundo lugar, a partir do homem, do Outro, é o segundo sexo. A autora 

inicia seu trajeto, em primeiro momento, pelo questionamento do conceito de mulher em si. 

Como afirma Beauvoir:  

 

 

 

 
3 Machismo: Ideologia segundo a qual o homem domina socialmente a mulher.  
4 Misoginia: Aversão às mulheres 
5  Racismo: Teoria que defende a superioridade de um grupo sobre outros, baseada numconceito de raça, 

preconizando, particularmente, a separação destes dentro de um país (segregação racial) ou mesmo visando o 

extermínio de uma minoria. 
in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, [consultado em 29-06-2018].  
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Se a função da fêmea não basta para definir a mulher, se nos recusamos 

também explicá-la pelo "eterno feminino" e se, no entanto, admitimos, ainda 

que provisoriamente, que há mulheres na terra, teremos que formular a 

pergunta: que é uma mulher?(Beauvoir,1949, p 10) 
 

 

            A partir deste questionamento inicial, Beauvoir faz inicialmente um debate 

biológico antes mesmo de começar a falar sobre a mulher, onde apresenta argumentos 

pautados nas formações dos genes como um dos meios de pensar a inferioridade da fêmea em 

relação ao macho já começando a partir da genética, mas aponta, através disto, como estes 

argumentos podem se tornar frágeis se repensados: ao considerar que, mesmo no mundo 

animal pautado pela formação biológica, em muitos casos, existe a dominância da fêmea em 

relação ao macho, a autora pontua que, em muitas espécies, à diferenciações estéticas entre 

eles, mas a forma como são constituídos a partir dos genes se daria quase que pelo mesmo 

processo, tendo como única diferenciação o momento da separação entre macho e fêmea.  

 

Mesmo quando os sexos se separam, não existem entre eles barreiras 

estanques como as que encerram as espécies. Assim como os gametas se 

definem a partir de um tecido original indiferençado, machos e fêmeas 

surgemantes como variações sobre uma base comum.  (Beauvoir, 1970, 

p.35) 

 

Ainda neste trajeto, Beauvoir aponta como até mesmo a genética é uma das formas em 

que se debruça um discurso de dominância, neste momento ainda em referência ao macho em 

relação a fêmea de sua espécie, sem considerar, a esta altura, o recorte da relação 

homem/mulher da espécie humana. Preocupa-se em fazer um percurso que primeiro nos leva 

a pensar o papel do estudo das espécies através da genética, para entender como, desde o 

momento celular e antes da formação do que seria o corpo, já há uma cisão entre macho e 

fêmea, mas que a forma dicotômica de se pensar na relação espécie/sexo já se enfraquece por 

si ao encontrarmos, na natureza, exemplos que nos mostram que não é apenas na espécie 

humana que estes dois universos formados geneticamente até então se atravessam, como no 

caso de várias espécies hermafroditas que sobreviveram à evolução, machos que apresentam 

úteros atrofiados, e fêmeas que mostram um comportamento de controle e dominância em 

relação ao macho de sua espécie. Como pontua a autora:  

 

Há portanto dois preconceitos muito comuns que — pelo menos nesse nível 

biológico fundamental — se evidenciam falsos: o primeiro é o da 

passividade da fêmea; a faísca viva não se acha encerrada em nenhum dos 

dois gametas: desprende-se do encontro deles. O núcleo do óvulo é um 
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princípio vital exatamente simétrico ao do espermatozoide. O segundo 

preconceito contradiz o primeiro, o que não impede que muitas vezes 

coexistam: o de que a permanência da espécie é assegurada pela fêmea, 

tendo o princípio masculino uma existência explosiva e fugaz. (ibidemP. 32) 

 

Após sua análise sobre a formação das espécies em relação ao sexo e como se dá essa 

constituição na natureza, Simone de Beauvoir associa seus argumentos até então apresentados 

à espécie humana. Em primeiro momento, parte inicialmente da biologia, onde destrincha as 

aproximações e distanciamentos entre a formação da fêmea e do macho na espécie humana, 

pontuando como este processo ocorre de forma pautada geneticamente em uma base 

semelhante para os dois sexos, porém da enfoque nas especificidades do organismo feminino, 

desde a formação uterina até a puberdade e a primeira menstruação, mostrando um corpo que 

se apresenta útil pela sua função reprodutiva, até chegar,  por fim, à menopausa, onde a autora 

pontua que seria o momento onde o corpo fêmea da espécie humana nega sua função dada de 

reprodução, já cansado dos processos genéticos que o limitam a esta funcionalidade.  

Este momento é pontual para chegarmos a entender o conceito de corpo que a autora 

chega a apresentar. Para Simone, o corpo feminino é tido como algo indesejado, que nos 

aprisiona, limitando a mulher à sua função biológica de reprodução até o momento em que o 

próprio corpo, biologicamente, nega este lugar. Ao se pensar na possibilidade, mesmo através 

da genética, do corpo negar sua função de reprodução, a autora pontua que: “sendo o corpo o 

instrumento de nosso domínio do mundo, este se apresenta de modo inteiramente diferente 

segundo seja apreendido de uma maneira ou de outra.”(ibidem,p.52.) 

E é a partir disto que cabe a nós pontuarmos, neste momento do trabalho, o que até 

então estamos chamando de corpo através das ideias de Beauvoir.“o corpo não é uma coisa, é 

uma situação: é a nossa tomada de posse do mundo e o esboço de nossos projetos.”(ibidem 

p.54).A definição trazida pela autora nos possibilita pensar em um corpo que, apesar de 

aprisionado pela sua função reprodutiva no caso da mulher, pode se tornar um mero esboço 

perto das possibilidades de ser a partir de sua vivência, tanto através do se inserir no contexto 

social, como pretendemos elaborar mais à frente, como através da natureza, como vimos nos 

argumentos apoiados na biologia e na genética através do percurso feito por Simone. É por 

este corpo ser algo que aprisiona, que ele se torna capaz de resistir e ir além da sua função, 

pois se não há aprisionamento, também não poderia haver formas de resistência, de 

possibilidade e de ressignificação deste corpo-organismo.  

Ao termos destrinchado através das ideias de Beauvoir as questões pontuais acerca do 

corpo feminino e definirmos, em primeiro momento, o que chamamos de corpo enquanto algo 
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que nos aprisiona, e que devido ao aprisionamento é passível de resistência e ressignificação, 

trazemos ao nosso percurso argumentativo uma outra grande pauta para pensarmos nos corpos 

femininos que resistem aos enclausuramentos do social, pensando agora na problemática do 

racismo e da diferença de classe dentro dos estudos sobre o feminismo. 

Ao abordarmos primeiramente o racismo como uma das forças opressoras ao se 

discutir sobre o lugar de fala das mulheres e seus espaços permitidos, é importante fazermos 

uma breve distinção: é claro que a luta por direitos e visibilidade é atravessada por várias 

nuances, como em especifico as classes sociais, o gênero, a raça e até mesmo a religião, mas é 

importante, neste primeiro momento, não segregarmos o debate entre estes grupos de modo a 

separá-los ao se discutir a problemática da categoria mulher e sim, em primeira instância, uni-

los contra uma grande força opressora que insiste em calar a todos: o patriarcado, sendo 

conceituado aqui enquanto um mecanismo social que naturaliza a dominação masculina em 

detrimento das mulheres, reforçando um sistema injusto que corrobora a diferença nos papeis 

de gênero e, como consequência, acaba se apresentando prejudicial tanto para homens quanto 

para mulheres ao criar mecanismos de opressão. 

Outra grande autora de extrema importância para expormos afim de caminharmos com 

nosso argumento acerca dos corpos femininos em relação aos estudos feministas e aos 

aprisionamentos do corpo mulher é Angela Davis, importante figura representativa na década 

de 1970, onde ficou conhecida por sua militância em relação ao direito das mulheres e seu 

posicionamento contra a discriminação racial e social, preocupando-se em entender os estudos 

feministas a partir de uma ótica que problematiza a questão do gênero feminino em relação a 

raça e a classe social, pensando em um contraponto entre o movimento feminista 

majoritariamente branco e as pautas especificas que atravessam os corpos femininos negros. 

Nos estudos apresentados por Angela Davis, há uma forte presença do debate acerca 

do feminismo e sua relação com o racismo, usando como referência a escravidão e o 

movimento abolicionista, preocupando-se com um feminismo que pensa sobre a diferença de 

classe em relação as possibilidades de existir destes corpos vulnerabilizados pelo meio. 

A autora pontua, em seus escritos, alguns limites e aproximações entre o feminismo 

branco constituído pelas mulheres de classe média da época, e o feminismo negro. Apresenta 

o movimento a partir de uma explanação sobre a luta abolicionista, entendendo a formação do 

feminismo negro como engajamento das mulheres na luta política que estava em pauta na 

época, mas ao mesmo tempo mostra um limite existente para pensarmos criticamente sobre a 

resistência destas mulheres, principalmente após a abolição. Angela faz um importante 
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apontamento quando afirma que, enquanto as mulheres brancas da classe média lutavam pelo 

direito ao trabalho, as mulheres negras já realizavam estas tarefas. 

Ao pensarmos no corpo feminino negro neste momento do nosso percurso, 

entendemos criticamente que a igualdade entre homens e mulheres negras sempre existiu na 

escravidão, visto que a ideia do masculino enquanto homem provedor e forte não existia nas 

comunidades escravas, e os corpos de homens e mulheres eram tidos como objeto, não 

havendo gênero ou separação do trabalho através deste. Como afirma a autora em seu livro 

“Mulher, Raça e Classe”: 

 

 Mas entre as escravas negras, esteve vocabulário não tinha lugar. Os 

arranjos económicos da escravatura contradiziam a hierarquia do papel 

sexual da nova ideologia.  As relações de homem-mulher dentro 

dacomunidade escrava não estavam conformadas com o modelo ideológico 

dominante. (DAVIS, 1981, p.16) 

 

            Ao contrário das mulheres brancas de classe média que gritavam por igualdade, 

inclusive dentro de suas famílias, a luta das mulheres negras sempre existiu através de um 

outro lugar, partindo inicialmente dessa universalização do corpo negro em detrimento da 

força de trabalho pelos senhores donos de escravos, e através de punições mais severas ao 

corpo feminino, como no caso dos estupros. Ao pensarmos nestes corpos femininos que eram 

‘’masculinizados” em detrimento a mão de obra que deveriam exercer, Angela afirma:  

 

Exigidas pelos seus donos a serem “masculinas” na performance do seu 

trabalho como se fossemhomens, as mulheres negras devem ter sido 

profundamente afetadas pelas suas experiências durante a escravatura.  

Algumas, sem dúvida, foram quebradas e destruídas, no entanto a maioria 

sobreviveu e, no processo, adquiriu qualidades consideradas tabus pela 

ideologia do século XIX sobre a natureza feminina. (ibidem, p.15) 

 

Tendo apresentando o percurso necessário para entendermos o corpo feminino negro 

repousado no olhar escravocrata da época, ao mesmo momento em que falamos sobre corpos 

ditos masculinizados e corpos negros enclausurados e massificados em uma universalidade de 

força de trabalho que vai para além do sexo biológico, também é necessário pontuarmos as 

formas de controle em relação aos corpos das escravas neste período. Ainda segundo Angela 

Davis, o estupro, que era frequente na época, não partiria apenas de um lugar de desejo do 

homem repousado naquele corpo, como também se apresentava através de uma forma de 

impor dominação e reafirmar um lugar de poder em relação aos corpos das escravas, sendo 

esta prática algo, naquela época, para além da sexualização do corpo da mulher, partindo em 
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primeira instancia e independente do desejo, como forma de controle e reafirmação de uma 

posição social hierarquizada.  

Através deste gancho, fica claro como podemos entender que ao pensarmos no 

feminismo negro através da história do racismo, as pautas acerca do gênero e da diferença de 

classes se atravessam de modo pontual. Para além de serem mulheres, eram corpos que 

precisavam ser dominados pelo poder, pela posição hierárquica dos senhores de escravos da 

época. Pensarmos nesta triste nuance da história, faz-nos entendermos como é complexa a 

relação entre gênero, raça e classe, onde em cada momento histórico e político um eixo se 

coloca em evidencia em relação ao outro, mas nunca de modo a serem indissociáveis, 

pontuando, através das ideias da autora, a importância da coexistência dos movimentos da 

população vulnerabilizadas, sem que um se sobreponha ao outro. 

O movimento abolicionista não foi uma luta a favor da igualdade racial, e sim se 

apresentou em um contexto onde a abolição era a principal pauta política de interesse na 

época. É necessário mostrarmos que a escravidão foi continuada após a abolição, nos 

costumes da população, e está presente até hoje nos discursos de ódio pautados no racismo 

mascarado que a sociedade ainda apresenta hoje. Assim, concluímos que se não existe uma 

igualdade econômica através da problemática da diferença de classe em relação ao feminismo, 

é menos provável alcançarmos uma maior igualdade nas lutas de gênero e raça, visto que as 

pautas se atravessam.  

É necessário marcarmos, a esta altura do nosso argumento, que mais uma vez 

entendemos a importância de pensarmos no feminismo de modo critico através das suas 

demandas em cada um dos recortes que apresentamos até agora, pontuando aqui sobre a 

necessidade de considerar as pautas especificas na luta das mulheres na classe trabalhadora. 

Deixamos claro o furo do feminismo majoritariamente branco ao deixar de focar em algumas 

destas pautas, mas novamente reafirmamos o caminho que pretendemos defender ao longo do 

nosso percurso argumentativo, afim de unirmos todos estes recortes frente a um tronco 

comum de opressão que captura nossos corpos, questionando o inimigo em comum que temos 

enquanto populações vulnerabilizadas (LGBTQI+, mulheres, negros, marginalizados...) para 

só assim conseguirmos enfraquece-los. 

Outra importante autora que utilizaremos afim de dar ainda mais potência ao nosso 

percurso argumentativo durante o trajeto deste trabalho é Djamila Ribeiro, figura 

representativa dos estudos feministas atuais acerca da relação feminismo, classe, raça e 

gênero, trazendo em seus escritos um importante conceito sobre o “Lugar de fala”, que 
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pretendemos definir mais à frente. Como afirma Djamila Ribeiroem seu livro “O que é lugar 

de fala” (2017):“Ainda é muito comum se dizer que o feminismo negro traz cisões ou 

separações, quando é justamente o contrário. Ao nomear as opressões de raça, classe e 

gênero, entende-se a necessidade de não hierarquizar opressões...”(Ribeiro, 2017, p.17) 

Segundo a autora, uma grande problemática enfrentada nas discussões acerca dos 

movimentos feministas seria justamente uma universalização da categoria mulher, argumento 

que dá força ao pensarmos sobre as possíveis saídas do feminino e a importância de unificar 

estes grupos frente ao conservadorismo, e que, segundo Djamila, foi trazido ao debate de 

modo mais evidente a partir da terceira onda do feminismo, tendo Judith Butler como um dos 

grandes nomes ao se pensar em um feminismo que considera a pluralidade do ser mulher. 

 

(...)é que esse debate já vinha sendo feito; o problema, então, seria sua falta 

de visibilidade. Essa discussão já vem sendo feita desde a primeira onda... 

assim como na segunda onda, como podemos ver nas obras feministas 

negras como bellhooks, Audre Lorde entre outras, apesar de ambas não 

serem caracterizadas por este tipo de reivindicação pela perspectiva 

dominante. (ibidem, p.21).  

 

Ao se falar de patriarcado, pensa-se em uma dominação masculina social sob o que 

seria a mulher e seus papeis, sendo uma força opressora presente em maior instância ao se 

pensar no inserção do corpo feminino no social, até em menor escala, ao se pensar nas 

relações interpessoais e na linguagem presente no discurso conservador e heteronormativo, 

entendendo este como conceito onde apenas relacionamentos com pessoas do sexo oposto é 

tido como normal ou correto, pensando a heterossexualidade como opção naturalizada e 

portanto única possível, e o que foge dela, enquanto algo disfuncional e anormal. 

O que nos dá ainda mais força para pensarmos como estes grupos vulnerabilizados, 

mesmo com nuances diferentes ao pensarmos no contexto social e na sua militância, devem se 

unir frente as forças opressoras que se atravessam pautadas em um único discurso conservador 

e misógino, entendendo que ao nomearmos algo como misoginia, damos forma concreta ao 

problema, e a partir deste momento podemos entender que parte da vivencia de ser mulher é 

entender que nosso corpo biológico e social perpassa por essa força opressora, e só podemos 

resistir, por estarmos atravessadas pelo que chamamos de misoginia, fazendo-nos pensar sobre 

o que de nós é perpassado pelas forças as quais tentamos resistir.  

Como afirma a Djamila Ribeiro:“Seria preciso, então, desestabilizar e transcender a 

autorização discursiva branca, masculina cis e heteronormativa e debater como as 

identidades foram construídas nesses contextos”.(ibidem p, 27). Ao pensarmos em construção 
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de espaços e o lugar de fala das mulheres, é importante destacar o percurso de luta por 

conquistas e as discussões trazidas pelos movimentos feministas que, dentro de suas pautas, 

encontram divergências entre si, mas que devem se unir em primeiro momento para 

enfraquecer discursos impregnados na esfera social.  

 

Existe um olhar colonizador sobre nossos corpos, saberes, produções e, para 

além de refutar esse olhar, é preciso que partamos de outros pontos. De 

modo geral, diz-se que a mulher não é pensada a partir de si, mas em 

comparação ao homem. É como se ela se pusesse se opondo, fosse o outro 

do homem, aquela que não é homem.(ibidem, p.35): 
 

A mulher, portanto, não seria definida a partir de si mesma, e sim em relação ao olhar 

dos homens, de forma pautada na dominação e na hierarquização destes papéis, a partir de 

uma relação de submissão, onde se é mulher a partir do que se é o homem, como opostos.  

Ao fim do percurso necessário para entendermos o corpo feminino e as forças que 

atuam sobre ele, afirmamos ao concluir este capítulo o que, nesta altura, já poderíamos 

entender de modo mais claro: Não é natural à condição feminina sofrer violência de gênero, 

isto foi dado, através do caminho sócio histórico que apresentamos, através do recorte 

necessário para nossa conceituação acerca do feminino e dos corpos possíveis.  

Quando recusamos o lugar de objeto do olhar que repousa sobre nossos corpos, nos 

afirmamos enquanto corpos para além da objetificação, trazendo conosco uma identidade. Ao 

fazermos isto e ao nos nomearmos enquanto mulher, humanizamos nossos corpos, e fazemos 

com que estes se tornem visíveis e dotados de resistência, trazendo conosco um importante 

efeito político ao ocuparmos nosso lugar de fala, como aponta Djamila em seus escritos. 

Afim de caminharmos com nosso percurso necessário para entendermos o deslizar do 

conceito de corpo frente as teorias feministas que estamos propondo, trazemos agora as 

importantes ideias de Judith Butler, representante da terceira onda do movimento feminista, 

que traz para o foco do debate um recorte mais específico acerca da pluralidade de 

identificações em relação aos ideias de gênero e como estes se constituem. Apresentaremos as 

ideias de Butler com o propósito de, mais à frente do nosso percurso, associarmos todo o 

caminho argumentativo acerca da mulher às principais ideias da psicanalise fundadas por 

Freud ao dar voz ao sofrimento das mulheres de sua época. 

O gênero, como nos diz Judith Butler em seu livro “Problemas de Gênero – feminismo 

e subversão da identidade” (2003), não é uma identidade anterior, mas é sempre um feito. 

Essa sensação de uma identidade feminina percebida enquanto algo que está dada e produz 
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efeitos é, na verdade, algo da ordem performática, e não apenas biológica. Aquilo que é 

performativo (determinadas posturas, roupas, linguagens, modo de se relacionar, se expressar, 

entre outras coisas), são os elementos múltiplos que constituem a forma de como entendemos 

sobre o que se apresenta enquanto feminino. 

O gênero passa a existir nas relações que governam a existência dos sujeitos no âmbito 

social que apresentamos anteriormente (como características do corpo/comportamento). Ao 

falar de gênero pensa-se em uma dimensão de produção da realidade, de materialidade, muito 

além de apenas uma representação. Gênero não pode ser entendido como apenas 

representação, pois não está ligado a algo anterior, transcendente, como podemos entender 

melhor após fazermos o percurso acerca da ideia de mulher frente ao biológico e ao social. 

Gênero não desvela uma verdade sobre alguém. Ninguém é um gênero porque ser algo está 

subordinado a noção de identidade, algo que está dado pronto para ser apropriado, 

incorporado (gênero como uma expressão psíquica ou efeito de um sexo anatômico). 

 

Nesse sentido, o gênero não é um substantivo, mas tampouco é um conjunto de 

atributos flutuantes, pois vimos que seu efeito substantivo é performativamente 

produzido e imposto pelas práticas reguladoras da coerência do gênero. [...] não há 

identidade de gênero por trás das expressões do gênero; essa identidade é 

performativamente constituída, pelas próprias “expressões” tidas como seus 

resultados.(Butler, 2015, p. 56): 

 

Ao mesmo tempo em que a ideia de gênero produz realidade social, também produz 

esquecimento a respeito deste processo constitutivo, que são as estratégias de alienação 

funcionando em prol de naturalizações da ideologia dominante. Ao nos reconhecermos 

enquanto sujeitos dentro de um gênero, nós nos inserimos em um determinado modo de 

funcionamento. E ao estarmos inseridos nesses modos (que são naturalizados), damos 

continuidade a produção e reprodução dos processos de produção dessas categorias da 

ideologia dominante (como identidades masculina e feminina). Atribuir um status de 

substantivo ao gênero faz com que desapareçam as flexões do modo e do tempo de tornar-se 

homem ou tornar-se mulher. 

O conceito de gênero como é conhecido dentro da norma padrão trata da sua relação 

direta com as definições binárias de sexo, resgatadas dos aparatos biológicos como vimos 

anteriormente (o macho e a fêmea). Dessa forma, se pensarmos o gênero enquanto 

substantivo, ou seja, um efeito do discurso, dos signos da linguagem, isso faz com que os 

indivíduos passem a se constituir a partir dessas categorias. Neste caso, se a nossa condição de 

existência depende do discurso, ou seja, da linguagem, a nossa produção de modos de vida 
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está imersa nessas categorias condicionantes. Dessa maneira, o gênero pode ser entendido 

como uma posição variável dentro da linguagem, um efeito dos discursos que estão sempre 

reproduzindo um antagonismo sexual (conforme a base, biológica, que sustenta as suas 

diferenciações). 

Ao mesmo tempo é importante ressaltar as dimensões do discurso porque quando 

falamos de interpelação ou um constrangimento constitutivo como diz Butler é com essas 

práticas que somos possibilitados a nos colocar no mundo de uma determinada forma, somos 

assujeitados e estamos num processo de rematerialização de categorias estabelecidas para 

servir e alimentar a ideologia dominante. “O paradoxo que a subjetivação assume reside 

precisamente no fato de que o sujeito que resistiria a essas normas é, ele próprio, 

possibilitado, quando não produzido, por essas normas.” (BUTLER, 2000, p. 123). Claro que 

em todo esse processo também há lutas, mas é de dentro dele, ocupando um lugar na 

sociedade que nos coloca de acordo com certos modos de funcionamento que poderemos 

ressignificar e subverter essas forças presentes no discurso, afinal, elas não são totalizantes e 

definitivas. 

Butler também apresenta a performatividade. Esse é um outro dispositivo de análise 

que nos mostra duas coisas importantes sobre a manutenção das diferenças de sexo e os 

efeitos no gênero e no corpo. A performatividade é um recurso do discurso, que em si repete, 

reitera, rematerializa e atualiza as normas do sexo, ou seja, “[...] a prática reiterativa e 

citacional pela qual o discurso produz os efeitos que ele nomeia.” (ibidem, p.111). 

Além de ser um mecanismo desse processo de produção e reprodução dos meios de 

constituir os corpos, existe uma dimensão da performatividade que está em consonância com 

isso que Althusser falou sobre reconhecer-se desconhecendo os próprios processos de 

produção: 

 

A performatividade não é, assim, um "ato" singular, pois ela é sempre uma 

reiteração de uma norma ou conjunto de normas. E na medida em que ela 

adquire o status de ato no presente, ela oculta ou dissimula as convenções 

das quais ela é uma repetição. (ibidem, p.121). 

 

O que queremos afirmar com isso, é que existe uma atualização constante para a 

manutenção dessa divisão sexual, do binarismo, dos modos enclausurados dos sujeitos em 

masculino e feminino ao serem performados. O gênero, enquanto efeito de uma dinâmica de 

poder que constantemente produz os fenômenos que ele mesmo regula perde a sua 

historicidade ou ao menos corporifica nos sujeitos aquilo há de mais superficial na sua 
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construção passando a ser reconhecido apenas aquilo que está dentro dos limites de uma 

possibilidade de existência, ao invés de conhecer os mecanismos, instituições e o processo de 

assumir um gênero. Portanto, é a história, o desenvolvimento desse processo de tornar-se 

homem ou mulher que é perdido, “ser é ter-se tornado, é ter sido feito tal qual se 

manifesta”(BEAUVOIR, 1980, p. 19).O que se torna inteligível e reconhecível é exatamente 

aquilo que se manifesta, isso é feito de tal forma, sem considerar a historicidade desse 

processo que mais uma vez a categoria de gênero cai em uma naturalização ao associar-se 

com o sexo anatômico. Pelos gêneros estarem relacionados com outras configurações 

socioculturais os efeitos concretos dessas articulações também servem de base para a 

manutenção de uma sociedade machista, LGBTfóbica, misógina.  

O engajamento nessa disputa que visa promover a singularização dos corpos difere dos 

discursos hegemônicos excludentes para afirmar cada vez mais a pluralidade nos modos de ser 

e estar no mundo. A partir do uso dos nossos discursos podemos criar uma afetação nos 

corpos, na transformação de sujeitos que possam não apenas performar as suas existências, 

mas criar uma potência artística, a sua experimentação para além das configurações pré-

estabelecidas. 

A partir disso, ao investigar estes processos, fica mais fácil compreender a constituição 

de um sujeito. Como já dissemos anteriormente, existe na ideologia processos de luta, e por 

conta deles, processos de subversão. Isso faz do gênero uma possível ferramenta de combate, 

principalmente frente ao tronco opressor de forças que tentam desconsiderar a pluralidade 

subjetiva, fazendo aqui nosso recorte, da ideia de mulher, feminilidade e seus corpos possíveis 

conforme a cultura em que estão sendo inseridas. 

A partir disto, procuramos entender através deste percurso sobre as forças que 

atravessam os corpos das mulheres, não só as forças opressoras que citamos anteriormente, 

como as que tentam entender a pluralidade acerca da constituição da feminilidade. Através do 

caminho que fizemos ao destrincharmos os conceitos pertencentes as ideias dos movimentos 

feministas, procuramos nos utilizar de Simone de Beauvoir, Angela Davis, Djamila Ribeiro e 

Judith Butler afim de entendermos melhor a relação entre estas forças opressoras e a 

resistência que surge na história das mulheres ao terem seus corpos atravessados por estes 

fenômenos sociais, entendendo e respeitando os recortes específicos de cada movimento ao se 

pensar na mulher negra, na diferença de classes sociais e acerca da pluralidade de 

identificações frente ao gênero performático, porém, reafirmamos novamente ao fim deste 

percurso, sobre a necessidade de unir estas pautas sem negar as nuances especificas de seus 
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recorteseentendendo a diferença de suas lutas, afim de combater as opressões que atravessam 

nossos corpos femininos, criando uma grande força frente aos discursos que tentam nos 

aprisionar. 
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Capitulo 2 - Diálogos entre a Psicanálise e o corpo feminino:  

 
 “Ao lado do peito cansado, na costela de mulher sem Adão. 

Quando machuca é na costela que dói. 

E sobre ser pluma, que o vento bate e leva, 

sempre ao som dos bandolins.” 

 

 

2.1 Pensando a teoria psicanalítica como forma de resistência ao discurso conservador – 

o que a psicanálise nos diz sobre a mulher? 
 

Após termos realizado o caminho acerca da constituição da feminilidade, os espaços 

permitidos aos corpos femininos ao se inserir no social e enfraquecermos o recorte acerca do 

corpo biológico como único possível ao se pensar na categoria mulher, buscaremos neste 

momento do trabalho, associarmos as ideias desenvolvidas anteriormente sobre as teorias 

feministasà importantes conceitos da psicanálise, afim de buscar em nosso percurso 

aproximações entre o feminismo e as ideias trazidas por Freud. O que buscamos encontrar é 

como Freud permitiu um novo olhar repousado sobre os corpos femininos ao pensar na 

histeria, dando voz a sexualidade das mulheres de sua época e avançando conceitualmente ao 

pensar na constituição da feminilidade, trazendo um outro tipo de debate em relação a 

sexualidade humana. 

 

''Esperar que a marca identitária dê conta da subjetividade, que a pertinência 

a um grupo defina, por exemplo, para os indivíduos os caminhos a ser 

percorridos pelo desejo e o objeto de sua satisfação, é a meu ver, um dos 

modos contemporâneos de alienação.'' (KEHL, p.12, 1996.) 

 

Em “Estudos sobre a Histeria”, Freud (1893-1895), a escuta psicanalítica é 

apresentada, em primeiro momento com o objetivo, mesmo que ainda pautado no discurso 

médico que atravessava Freud, de estabelecer uma relação clínica e transferencial entre 

pacientes e a figura do médico. Mesmo ainda aprisionando estes corpos pelo discurso 

biomédico e patologizante, Freud coloca as histéricas como protagonistas de seus sofrimentos 

já naquela época, sendo elas as únicas pessoas que seriam capazes de explicar e compreender 

a origem de seus sofrimentos sintomáticos, já que eram em seus corpos que estes fenômenos 

se manifestavam, sendo o médico apenas uma ferramenta de escuta para que elas produzissem 

seus discursos e verbalizassem suas inquietações, e assim, se livrassem de seus sofrimentos e 

de suas perturbações repousadas em seus corpos. Segundo Maria Rita Kehl a histeria é a 

“salvação das mulheres” justamente por deixa-las em foco, e permiti-las falar sobre seus 

corpos a partir de si mesmas. 
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A psicanálise cresce em torno de uma ideia extremamente não conservadora e 

incrivelmente revolucionária para a época:  a importância do lugar do “não saber”. Ao 

estabelecer o lugar de fala para suas pacientes, Freud a sua maneira, cria um fenômeno que 

ainda é difícil de compreendermos nos dias de hoje: quem fala com propriedade sobre o 

sofrimento é aquele que o vive, eos psicanalistas são puramente ferramentas para permitir o 

deslize deste caminho ao campo da linguagemno encontro analista/analisando como um 

veículo necessário afim de encontrarmos o que está no lugar de “não saber”, como 

pretendemos compreender mais a frente ao pensarmos na clínica como um destes espaços de 

ressignificação. 

Para fazermos este percurso através da psicanalise, buscamos explanar as principais 

ideias de Maria Rita Kehl, nos utilizando dos livros “A Mínima Diferença: Masculino e 

feminino na cultura”(1996), e “Deslocamentos do feminino” (2016), afim de trazermos à tona 

as principais ideias de Freud e importantes caminhos feitos por Lacan, mas reforçando ainda, 

como um dos objetivos deste trabalho, a valorização da produção das mulheres que se 

dedicam a estudar o feminino, pensando na importância de uma psicanalise consciente ao se 

pensar sobre a categoria mulher e valorizando o lugar de fala destas produções.  

Segundo a autora, o próprio Freud chega a falar abertamente em seus escritos sobre 

suas frustrações particulares ao tentar compreender a mulher de algum modo, e como estas se 

constituem. Freud nos ajuda a entender melhor sobre a nossa singular produção de 

subjetividade a partir das ideias apresentadas pela teoria do Complexo de Édipo sinalizando 

que, após a saída deste, ainda na infância, haverá identificação ao campo feminino ou 

masculino do contexto em que estamos inseridos através do meio social.   

É importante pontuar que até então, Freud utiliza-se de palavras como normal/anormal 

para falar de sexualidade, mas traz à tona a discussão sobre ela, considerando a sexualidade de 

grupos até então invisíveis para a época, e afirmando sobre a dificuldade de definir e limitar 

de fato o que é sexual. Dito isto, não pretendemos neste trabalho, afirmar que Freud era 

feminista. Isto além de equivocado, comportaria um erro teórico. Queremos, pelo contrário, 

entender de que maneira a concepção freudiana lança outro olhar sobre a dinâmica da 

sexualidade humana, contrariando o status quo de seu tempo, pautado pela psiquiatrização e 

patologização das experiências sexuais “desviantes” e, de que forma, a possibilidade de escuta 

clínica do sofrimento histérico produziu um deslocamento social do lugar da mulher, na 

medida em que a legitimou em um espaço de fala sobre si.  
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Mais à frente, Lacan nos apresenta argumentos repensados sobre a estrutura e a saída 

do Complexo de Édipo, onde mais uma vez a psicanálise oferece escopo teórico para 

descolarmos feminilidade da ideia biológica de mulher ao desassociar, através da visão de 

Lacan, a função paterna da figura do pai, e a função materna da figura da mãe, pensando na 

castração e sua relação com a alienação e no conceito de falo enquanto significante do desejo, 

não sendo este necessariamente atribuído ao pênis, como pretendemos abordar mais à frente. 

Não procuramos, neste trabalho, apresentar a psicanálise como uma teoria que dá 

conta de pensar e compreender a categoria mulher como um todo, pois isto ainda seria 

aprisionar a pluralidade de caminhos possíveis aos corpos que estamos sustentando neste 

trabalho. Pensamos a psicanalise que se apresenta de forma crítica e constantemente política, e 

para isso, tentaremos encontrar caminhos que reafirmem que a psicanalise, mesmo com as 

limitações da época em que foi pensada, pode se apresentar como forma de resistência frente a 

diversos discursos conversadores que muitas vezes, a atravessam. 

Nesta altura, trazemos a seguinte indagação: O que, então, a psicanálise nos diz sobre 

a mulher? Como vimos anteriormente em nosso argumento, nossa condição enquanto sujeitos 

que se constituem a partir do social e da linguagem que o meio apresenta, nos aprisiona em 

campos de identificação, muitas vezes marcados por mínimas características em comum 

(Kehl, 1996). Todavia, a psicanalise não vê a linguagem apenas como forma de 

aprisionamento, e sim como algo que mesmo ao aprisionar, nos faz produzir resistência frente 

a discursos6que tentam nos compreender enquanto sujeitos, e este pensamento é uma das 

principais ideias ao se pensar na clínica psicanalítica como um espaço possível de 

ressignificação acerca da vivencia mulher, como pretendemos pensar mais à frente do nosso 

percurso. 

 

A mesma travessia que produz nossa identificação com o gênero produz 

também a diferença irredutível de cada sujeito; ela se expressa na 

singularidade de nosso desejo, marcado entre outras coisas pela posição de 

cada um na ordem familiar, pelo que representamos no inconsciente de 

nossos pais, pelo que herdamos de gerações passadas, por todas as injunções 

discursivas que nos atravessam desde o nascimento. (ibidem, p.12) 

 

O que a autora pontua em seu argumento, é que a constituição de sujeitos é sim, 

precedida de algumas definições pré-estabelecidas no campo da linguagem e que se formam 

constantemente através da cultura, dentre elas as que nos englobam e nos classificam entre a 

categoria homem e mulher. Na medida em que apontamos que diferença entre os gêneros se 
 

6termo foucaultiano sobre produção de saberes que compõem a episteme de uma época 
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constitui na linguagem - campo simbólico- desconstruímos a ideia de natureza humana, 

baseada em parâmetros biológicos. E, assim, abre-se possibilidade de alteração de caminhos 

outros, daqueles que o discurso conservador sustenta. Ao entendermos as possibilidades 

acerca do corpo e produzirmos discursos que reafirmam este caminho possível, não só 

fazemos frente as forças opressoras que tentam nos capturar, como contribuímos para uma 

mudança cultural na formação dos sujeitos que são atravessados pelos discursos de cada 

época.  

Uma importante ideia trazida por Kehl é a da posição dos sujeitos em relação ao 

trinômio falo/falta/desejo, onde procura compreender como cada um destes corpos busca 

estratégias de organização frente a masculinidade e a feminilidade, pontuando que estes 

campos são compostos dos processos de identificação que constituem o [eu], entendendo que 

este fenômeno acontece a partir dos caminhos que cada cultura apresenta ao se pensar em 

ideais de gênero, ou seja, a linguagem em que estamos inseridas. Como mostra a autora, ao 

pensarmos na saída do gênero, podemos entender a posição do sujeito frente ao discurso ao 

qual se submete ao estar inserido no social, sendo este se apresentando como sujeito e ao 

mesmo tempo enquanto objeto do discurso que o atravessa. 

Nesta altura, entende-se o outro enquanto objeto e enquanto protagonista do discurso 

em relação ao desejo do Outro, entendendo este fenômeno enquanto algo para além do desejo, 

que segundo Lacan, é sempre a de “desejo do desejo do Outro”. (LACAN, apud, KEHL, 

2016, p.12) 

Ao pensarmos no Complexo de Édipo como um dos fenômenos que nos atravessa para 

nos constituirmos enquanto sujeitos e, para além, nos identificarmos com o campo 

masculino/feminino, buscamos entender primeiramente que o conceito de falo abordado pela 

psicanalise foi se modificando conforme a teoria psicanalítica foi se reinventando. O homem, 

ao se identificar como portador do falo (em primeiro momento entendido como pênis), tende a 

direcionar seu desejo para satisfazer o corpo que não o possui, o que apresenta a falta, o falo 

não desenvolvido das mulheres (clitóris). Todavia, ao avançarmos nos pensamentos da 

psicanalise, entendemos que o falo não seria puramente a genitália dos homens, e a castração 

das mulheres não se daria apenas pela falta do mesmo, esta ideia se apresenta enquanto um 

processo típico que rodeia a constituição da masculinidade. Contudo, a feminilidade e como 

ela se molda é constituída através da ideia da falta, desde o momento da infância. Ora, se a 

mulher não apresenta o falo, ela se apresenta e se constitui como aquela que deve ser tomada 
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pelo Outro que possui o que nela não há, onde só o desejo do homem pode finalmente, 

completa-la. 

A partir disto, podemos entender que a masculinidade nas mulheres é recalcada após a 

saída do complexo de édipo, e é a partir disto que damos lugar e investimos na nossa 

feminilidade. O problema seria a forma como a feminilidade se sustenta frente a teoria 

freudiana, sendo uma eterna busca pelo falo que lhe falta. Assim, como aponta Freud, a 

masculinidade seria a posse de uma das versões imaginárias do falo, não atribuído 

necessariamente aos homens, e sim a quem detém o falo, aqui já entendido para além do 

pênis. Não é trivialmente que usamos aqui os termos masculino/feminino desassociados de 

homem/mulher, pois entendemos que estes dois campos nada tem a dizer acerca do corpo 

anatômico, e sim, para a psicanalise, acerca da constituição da masculinidade (possuir o falo, 

direcionar o desejo para a falta, recalcar a feminilidade – aqui já entendida como natural aos 

homens) e da feminilidade. Porque então, como pergunta Maria Rita Kehl, as possibilidades 

fálicas para as mulheres permanecem atadas aos limites do corpo? Ao entender que seu falo 

não se desenvolveu – aqui nosreferimos ao clitóris, a menina nega sua masculinidade e a 

recalca, e a figura da mãe perde importância frente aquele que detém o que a menina não 

possui, constituindo assim uma eterna busca pelo que lhe falta, e que reverbera na vida adulta 

das mulheres através de um segundo importante momento: a maternidade. Do caminho que 

fazemos após a constituição enquanto mulheres ainda na infância até o percurso da vida 

adulta, buscamos então buscar a única coisa que a figura da mãe pode nos dar em meio a este 

processo: nossa feminilidade. Ou seja, é a negação em relação a masculinidade que nos faz 

investir na feminilidade que nos é representada pela figura da mãe. 

Através de suas ideias, Kehl nos ajuda a chegar em uma importante conclusão que 

reafirma o lugar de pioneirismo da psicanálise acerca dos estudos sobre o feminino e o 

masculino – o falo pode se apresentar a partir de qualquer objeto que a cultura, através da 

linguagem e de seus moldes, atribua algum valor, não sendo este apenas uma genitália e não 

pertencendo a ninguém. Entende-se o pênis como o primeiro falo apenas por ser o órgão que 

falta na mãe, sendo este o primeiro grande processo que nos atravessa em relação a falta, 

quando estamos na infância. A partir disto, nos deparamos com outros falos simbólicos e é por 

isso, que somos sujeitos dotados constantemente da falta, em uma eterna busca para preenche-

la. O falo seria então, algo que é do outro e que nos falta, e nossos processos de constituição 

em sujeitos circulariam em torno de preencher este lugar de alguma maneira. “O sexo, para os 

seres de linguagem, será sempre o sexo pensado, representado, fantasmado; organizado pela 



39 
 

dimensão imaginária do falo.” (KEHL, 2016 p.160)Ora, se nós, quando crianças, somos 

constituídos a partir do falo do pai, e do que falta na mãe, nossa primeira inscrição seria 

baseada puramente em uma diferenciação sexual que circula em torno do corpo anatômico.  

 

A recusa das evidencias da castração no corpo feminino é comum a 

meninos e meninas; mas, se nos meninos a operação incide sobre 

outro corpo e tem como consequência aplacar sua angustia ante a 

ameaça de uma perda equivalente, nas meninas a própria imagem 

corporal é atingida. (KEHL, 2016, p.164) 

 

Através deste argumento inicial, já fica claro um primeiro grande ponto de encontro 

entre as ideias defendidas pelos movimentos feministas e a psicanálise: a mulher se constitui 

(culturalmente) enquanto sujeito em referência aos homens, e para além, em referência a ideia 

de masculinidade. Todavia, ao afirmar que “Não existe relação sexual”, Lacan nos ajuda a 

compreender que a ideia de feminilidade e masculinidade não são, em nenhuma instancia, 

passíveis de ser entendidas como opostas, e sim como fenômenos culturais e de linguagem 

que nos atravessam igualmente, entendendo a relação homem/mulher, 

masculinidade/feminilidade enquanto dialeticamente necessária, pois sem a referência destes 

dois campos de linguagem.Não poderíamos compreende-los separadamente, como se um 

precisasse do outro para ser passível de caber na linguagem, e assim, ser compreendido. 

(KEHL, 2016). Contudo, a ideia de que um campo precisa do outro para ser compreendido, 

explica somente acerca da constituição sobre o masculino/feminino, e não tem como objeto 

reforçar ideias de superioridade de um campo em detrimento ao outro, pelo contrário, mostra 

que estes fenômenos se atravessam igualmente, não sendo uma coisa ou outra, e sim um 

apanhado de forças que se completam e que nós, enquanto sujeitos, podemos nos identificar.  

É muito importante pontuar a importância de uma interpretação cuidadosa frente a 

estes conceitos abordados pela psicanalise, tomando o cuidado necessário para que estes não 

se apresentem enquanto fortalecedores de discursos machistas e misóginos, e sim enquanto 

nuances que nos ajudam a compreender sobre nossa singular produção de subjetividade, e 

principalmente, sobre como a psicanalise nos ajuda a pensar que a masculinidade como 

conhecemos não se apresenta em detrimento da feminilidade, muito pelo contrário, ela precisa 

do campo dito feminino para se entender no campo masculino, sendo estas forças de 

identificação e linguagem igualmente necessárias, igualmente constituídas, igualmente 

importantes.  
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O que é especifico no caso das mulheres, tanto em sua posição subjetiva 

quanto em sua condição social, é a dificuldade que enfrentaram e enfrentam 

para deixar de ser objetos de uma produção de saberes de grande 

consistência imaginária, a partir do qual se estabeleceu a verdade sobre sua 

“natureza”.(Kehl, 2016, p.14) 

 

Ainda ao pensarmos acerca da linguagem, Kehl afirma, através das ideias de Lacan, 

que a inscrição dos corpos frente a identificação com os campos masculino/feminino não é 

rigidamente fixa, ou seja, ao longo do tempo, nossos corpos e nossa constituição enquanto 

sujeitos desliza de um campo para o outro, entrelaçando essas duas ofertas simbólicas 

presentes na linguagem, alterando assim, os lugares que a cultura nos oferta, ou seja, o que se 

apresenta na linguagem enquanto sujeito do desejo para o outro sujeito, se constitui a partir de 

processos naturais de deslocamentos destes campos, onde o desejo apresentaria um caminho 

singular, único para cada sujeito frente a estes processos.  

Ao compreendermos este caminho, fica mais claro visualizar a pluralidade de ofertas 

que podemos encontrar no caminho que nos constitui enquanto mulheres: os modos de 

inscrição de cada um dos sujeitos no discurso fazem parte da linguagem cultural a qual 

pertencemos, apresentando diversas possibilidades. Kehl nos apresenta a diferenciação sexual 

como a primeira grande inscrição realizada em nossos corpos, sendo a criança, antes mesmo 

de seu nascimento graças a tecnologia da nossa época, sendo definida em menino ou menina, 

ou seja, a linguagem, já neste primeiro momento, nos separa não apenas pela diferença 

anatômica, mas também pelo pertencimento a um destes grupos que constituem nossa 

identidade.  

 

É assim que, entre outras coisas, foi tatuado em cada um de nós que somos 

“homem” ou “mulher” sem que a nossa passagem pelo mundo seja 

acompanhada de nenhum manual de instruções que dê conta do ajuste entre 

este “ser homem” ou “ser mulher” e a ínfima singularidade de nosso 

desejo.(KEHL, 2016, p. 23) 
 

Freud não conseguiu chegar a um veredito final acerca do que seria a mulher, a 

feminilidade e o que ela deseja, mas foi o pai da psicanalise que nos atentou em pensarmos 

que não existe o sujeito que seja originalmente homem ou mulher. Kehl chega até mesmo a 

interpretar as inquietações de Freud acerca dos estudos sobre as mulheres como algo de um 

lugar de frustrações que o perpassava diretamente 
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2.2 O ato de clinicar: a clínica psicanalítica como lugar de ressignificação do ser mulher 

–o papel político do SPA e sua atuação na cidade 

 

 

Ao nos inserirmos no Serviço de Psicologia Aplicada da UFF, temos uma 

oportunidade enriquecedora de, após nos depararmos com o caminho teórico durante a 

graduação, podermos compreender a teoria articulada à prática através do nosso primeiro 

passo em formação da nossa atuação profissional. Ao analisarmos que o SPA está inserido na 

sociedade e que se propõem a acolher suas demandas, devemos compreendê-lo para além de 

um serviço-escola, mas como um serviço essencial para a sociedade e seu território, 

principalmente por pertencer a um instituto de desenvolvimento regional de um polo 

interiorizado da UFF (BREDER, 2016). 

Para além do caráter de formação em busca do título de psicóloga(o), devemos 

entender o caráter político que o SPA tem frente à sua inserção na cidade, aqui em especifico, 

pensando na cidade de Campos dos Goytacazes, região que carrega fortes traços de 

machismo, racismo, misoginia e LGBTfobia, e após nosso percurso ao longo do trabalho, 

conseguimos compreender melhor como estas forças opressoras se atravessam e não são 

passíveis de uma interpretação que as separe – mesmo entendendo suas nuances especificas, e 

sim de um entendimento crítico ao se pensar o conservadorismo e o seu tronco de opressões 

como uma única grande força que afeta os corpos das populações vulnerabilizadas da nossa 

cidade. 

Ao analisarmos brevemente a cidade de Campos dos Goytacazes, percebemos que a 

cultura local ainda carrega fortes traços misóginos, racistas e LGBTfóbicos. Um dos 

analisadores que nos pontuou acerca deste problema na cidade foi justamente as demandas 

que apareciam durante o período de estágio no SPA. Através no nosso estágio em clínica 

psicanalítica, percebemos que, para além das pesquisas realizadas na academia e as disciplinas 

teorias que cursamos, tínhamos uma função maior do que a própria formação teórica e 

acadêmica: pensar o lugar político do SPA frente as demandas que apareciam nos cadastros 

para atendimentos. E mais além: como a abordagem psicanalítica e a atuação prática da 

clínica poderia fazer frente a estes problemas trazidos pela população? 

A formação de nosso pensamento acerca do nosso papel político e de resistência frente 

aos discursos opressores se deu a partir de duas principais demandas: a primeira foram os 

apontamentos críticos e os adoecimentos trazidos pelo corpo discente, onde percebemos o 

importante movimento dos coletivos presentes na universidade, afim de criar força e se 

unirem para debater as demandas acerca da violência de gênero (leia-se contra a mulher e 



42 
 

população LGBTQI), e também os coletivos negros que colocavam em evidencia o importante 

debate sobre o racismo e seus modos de violência, em especifico na cidade de Campos. A 

segunda grande demanda que nos encaminhou a pensar na nossa atuação política foram os 

pacientes recebidos no SPA, onde encontramos um padrão preocupante de casos em que a 

busca pelo serviço de psicologia perpassava questões como o racismo com a população 

vulnerabilizada da cidade, violência física, psicológica e moral contra a mulher,pedofilia, 

diversos casos de abuso e assédio e principalmente, uma enorme demanda frente a 

sofrimentos envolvendo sexualidade humana, onde nos deparamos com diversos casos de 

pessoas transgêneros que sofreram LGBTfobia e uma constante patologização em relação aos 

seus corpos, sendo um sofrimento trazido, através dos pacientes, durante os atendimentos ao 

longo do estágio. 

Por conta deste caminho que nos convocou ao longo do nosso percurso acadêmico, 

construímos o Laboratório de Psicanálise, Politica, Cultura e Estudos de Gêneros, como uma 

forma de fazer frente e resistir a estas tristes demandas presentes na cidade e, para além dos 

atendimentos no SPA, levarmos o debate para fora dos muros da universidade, entendendo 

não apenas o SPA enquanto um serviço que atua na região para além do seu caráter de 

formação, mas também nosso papel, enquanto corpo da UFF, de levar o debate acerca da 

violência de gênero e as forças que a atravessam, onde atuamos como extensionistas, 

pensando em eventos, mesas, palestras e formas de produção de discursos que alcançasse não 

apenas as pessoas privilegiadas com acesso à educação, e sim convocar toda a população de 

Campos a pensar e (re)pensar estas demandas de sofrimento, criando uma produção de 

discurso que circula na cidade e que, muitas vezes, alcança pessoas que se identificam com 

estas violências em relação a seus corpos.  

A partir deste movimento do laboratório, percebemos que mais pessoas apareciam ao 

SPA buscando o serviço da Psicologia ao se entender em uma situação de violência, e este foi 

o momento crucial para entendermos o que nossa produção de debate estava realizando: para 

além da nossa formação teórica, estávamos tendo a oportunidade de ter uma formação crítica 

e política, entendendo melhor não só o papel da universidade mas também nosso papel 

enquanto profissionais que acolhem o sofrimento destas populações. 

Pontuamos aqui uma importante questão quando pensamos sobre nossa atuação clínica 

frente a uma demanda tão grande que perpassa violências de gênero. Ao chamar a clínica de 

espaço político como pontuamos anteriormente, não queremos em nenhum momento afirmar 

que a clínica é um lugar de militância de nossas causas pessoais e do que acreditamos e 
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defendemos, pelo contrário, a clínica é conduzida sempre pelos analisandos, e nossa função de 

analista é de emprestar nossos corpos e ouvidos para ocupar aquele espaço.  

Todavia, a clínica pode ser entendida enquanto espaço político quando pensamos nela 

como um veículo de produção e deslocamentos de discursos para as pacientes, entendendo 

que não nos cabe dizer o que elas devem fazer frente a violência que sofrem, e simacolhe-las e 

sustentar junto a elas o caráter trágico deste sofrimento, oferecendo a escuta e a partir daí 

permitindo que elas se reencontrem e se localizem neste lugar e, a partir disto, pensar nas 

possibilidades de saída destasituação de violência e, através do processo clínico, ressignificar 

o que é ser uma mulher ou mãe, entendendo os papeis sociais que as atravessam e buscando, 

principalmente, uma nova identidade e novos caminhos. 

Após este entendimento frente ao papel do SPA e nossa atuação política no encontro 

clínico e na produção de discursos ao se inserir na cidade, e como isto nos atravessa enquanto 

mulheres, pretendemos neste momento do nosso percurso, apresentar o caso de uma paciente 

atendida no serviço de psicologia como forma de exemplificarmos, a partir de um caso 

clínico, a importância política da clínica enquanto espaço de elaboração de sofrimentos e aqui, 

em especifico, espaço de ressignificação acerca do que é ser mulher e o processo de se 

entender sendo vítima de violência de gênero. Para isto, usaremos o nome fictício Fabiana, 

afim de preservar a paciente e reafirmar nosso compromisso ético e nossa engajada formação 

profissional para além da militância que nos atravessa. 
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2.3 Estudo de caso – Paciente Fabiana, atendida no Serviço de Psicologia Aplicada da 

UFF Campos dos Goytacazes. 

 

Fabiana chegou ao SPA procurando atendimento por se entender sofrendo violência 

doméstica. A paciente relatou, em seu acolhimento, que sofria abuso moral, físico e 

psicológico por parte do seu ainda marido na época em que procurou o serviço de psicologia. 

Para além disto, a paciente tem um filho autista que é atendido pelo CAPSi, e chega falando 

sobre o desgaste de ser mãe de um filho com necessidades especiais, o que perpassa suas 

questões clínicas e seu constante sofrimento. Por conta do seu cansaço, Fabiana relata fazer 

uso de medicamentos para dormir, e flerta com a questão do suicídio a partir do uso de 

medicamentos. 

A primeira grande dificuldade encontrada no manejo deste caso clínico já perpassa 

algumas questões que mostramos ao longo do nosso argumento: precisávamos pensar como 

trabalhar com uma paciente que não tinha uma boa situação econômica, e que por conta disto, 

muitas vezes faltava aos atendimentos por não ter dinheiro para se conduzir até o SPA. De 

início, nos preocupamos com a relação transferencial e como ela seria estabelecida neste 

contexto desfavorável a ela, mas a relação de transferência que a paciente apresentava para 

com o SPA nos ajudou durante o percurso da escuta que realizamos, visto que Fabiana era 

atendida, neste momento, há três anos no serviço de psicologia. A solução em relação ao 

transporte da paciente foi aproveitar a condução que trazia seu filho ao CAPSi, que fica 

próximo ao nosso serviço, e marcar os horários de atendimento de modo flexibilizado, muitas 

vezes reservando dois horários para o consultório, entendendo que mais importante do que a 

forma de funcionamento do SPA, é como ele atende estes pacientes que mais precisam de 

cuidado. Fabiana aproveitava o transporte que trazia seu filho para poder vir aos 

atendimentos, e voltava com a mesma condução que o filho tinha direito.  

Nos preocupamos em como este processo poderia contribuir ou desfavorecer a 

qualidade do trabalho que estávamos realizando, visto que uma das demandas do atendimento 

de Fabiana, com hipótese clínica de histeria, era descolar o pouco de identidade que ela ainda 

enxergava acerca de si em relação ao seu filho autista e toda uma vida dedicada a ser a mãe 

deste filho, antes mesmo de ser Fabiana. 

A questão econômica era algo que atravessava os atendimentos de Fabiana, não só em 

relação ao seu processo de deslocamento até o SPA, como também as frustrações que a 

paciente tinha, enquanto mulher, de não ter sido bem-sucedida, de depender não apenas do 
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então marido como também da ajuda de outras pessoas, afirmando que sentia muita vergonha 

de sua condição. Este é o primeiro ponto importante que dialoga com o que pretendemos 

mostrar no trabalho: Fabiana, além de ser uma mulher negra, era uma mulher que não tinha 

condições financeiras e sofria violências – propositalmente no plural, por parte do marido, 

além de não ter condições adequadas para tratar devidamente seu filho com necessidades 

específicas de atenção.  

Em relação ao que estudamos frente as ideias dos movimentos feministas que 

buscamos apresentar, Fabiana não é apenas mais uma mulher, ela representa várias. Mesmo 

que o movimento feminista tenha diversas vertentes e pautas especificas, nosso argumento 

acerca de unifica-lo em primeiro momento frente as opressões é evidenciado, a esta altura do 

caso, por Fabiana. Fabiana não é apenas mais uma mulher que sofre violência de gênero. Ela é 

uma mulher negra, uma mulher pobre – não uma mulher vulnerável, e sim vulnerabilizada 

pela falta de oportunidades do meio social em que se encontra. 

Uma das consequências mais preocupantes e violentas acerca da paciente, era o 

constante flerte com o suicídio, alegando tomar os medicamentos para dormir por estar 

sempre cansada. De início, o cansaço se referia apenas aos cuidados em relação ao filho, mas 

após o percurso clínico, fica claro que o significante usado por Fabiana circulava em torno de 

toda a violência que a acometia, estando cansada de se encontrar naquele lugar que a 

machucava física e simbolicamente, rodeada a vida toda por tantas violências em relação ao 

seu existir.  

A paciente passou ao ato duas vezes durante o período que a atendemos, através da 

ingestão em alta dosagem dos medicamentos que tomava para dormir. Dizia que só queria 

poder apagar por alguns dias e poder descansar daquilo tudo. Mas aquilo tudo o que? 

 

 

Questões principais trabalhadas durante os atendimentos 

 

Ao atender Fabiana, vinha sendo trabalhado com a paciente sobre a sua posição diante 

da vida enquanto mãe e mulher, buscando ressignificar sua ideia de mulher dentro do contexto 

machista e violento que a circula, em busca de um novo encontro de si, e de um novo 

processo de identificação, de se entender enquanto alguém, uma mulher, que existe para além 

do filho, para além do marido abusivo e das suas questões financeiras que causavam 

sofrimento.  
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O foco dos atendimentos girou em torno de uma separação entre Fabiana eseu filho 

autista, e formas de lidar com essa realidade em uma situação econômica desfavorável, 

questão também trazida durante os atendimentos, e que permeia suas queixas dentro da 

clínica. Outra questão importante é sobre sua autoestima, já que a paciente se diz não saber 

fazer nada e não ter condições de fazer as coisas que gostaria, alegando que o marido falava 

que ela não conseguiria ser ninguém e que por conta dessa fala, ela acreditava ter 

internalizado essa ideia.  

Relatava constantemente sobre seu filho mais velho que também sofreu violência por 

parte do pai, onde muitas vezes repetia frases que o marido dizia ao menino conforme ele 

crescia, alegando que o pai afirmava constantemente que o filho não conseguiria ser nada na 

vida, que não sabia fazer nada e que, Fabiana e os filhos precisavam da presença dele, pois 

sem ele não conseguiriam muita coisa.  

Durante o percurso clínico feito por Fabiana e ao verbalizar estes momentos de 

violência frente as falas do agora ex-marido, a paciente pode elaborar, ao repetir os discursos 

que atravessavam não só a fala do marido na época, mas também toda a  violência que 

perpassava seu corpo, acerca de sua constituição enquanto mulher em posição vulnerabilizada, 

e foi identificando, ao longo dos atendimentos, como estes discursos opressores a circularam 

constantemente durante toda sua vida, desde sua infância e o momento de sua criação, até a 

vida adulta atual, sua relação com o marido e com os filhos, mas principalmente:  a violência 

que estava cometendo consigo mesma ao se ver neste lugar.  

Através do trabalho realizado com a paciente durante três anos de atendimento no 

SPA, Fabiana pode, aos poucos, reconhecer a violência que sofria e se entender neste lugar, 

ponto importante do atendimento para que fizesse a paciente sair desta situação de violência.  

Ao início dos atendimentos, Fabiana abordava suas frustrações acerca de sua situação 

financeira a partir da dependência também econômica em relação ao seu então marido na 

época, e teve como importante fala durante a escuta: “Me sinto como uma prostituta”, ao 

relatar sobre se entender em uma situação onde o marido a ajudava financeiramente em troca 

de sexo, tendo como um importante ato falho um momento no qual errou a senha do cartão do 

marido três vezes ao ir ao banco, sem conseguir poder ter acesso a esse dinheiro.  

A partir destas elaborações, a paciente entendeu-se de uma nova forma perante seus 

relacionamentos amorosos após a separação, e sobre a violência que a cercava. Fabiana, que 

antes chegava aos atendimentos totalmente presa a um relacionamento abusivo, tendo como 

falas marcantes durante o início da escuta: “Não existe Fabiana sem o filho”, e “Me sinto 
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como uma prostituta”, hojese questiona a partir de seu deslocamento discursivo:“Quer dizer 

então que preciso de homempara ser feliz”, fala pontual que marcou o processo de elaboração 

clínica no qual a paciente se encontrava, onde pode deslocar seu discurso ao ocupar este lugar 

de fala dentro do espaço clínico,dando lugar a um importante processo de ressignificação de 

seu sofrimento e assim, de sua existência frente a vida.  

Outro ponto importante de elaboração é a separação simbólica entre Fabiana e o filho, 

que antes quase não aparecia, fazendo com que a paciente quase não saísse devido ao filho, e 

que agora, ela mesma pontua durante os atendimentos sobre a necessidade de investir em si 

mesma e ter momentos dela, como a própria paciente diz. Chegou até mesmo a elaborar 

algumas questões sobre o filho mais velho, percebendo que muitas vezes, o colocava no lugar 

do pai, tentando preencher o vazio deixado pelo seu ex-marido.  

Elabora também sobre sua vontade de viver, entendendo suas passagens ao ato com os 

medicamentos para dormir enquanto uma forma de fugir do cansaço e de toda a violência a 

qual estava submetida. 
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Considerações finais: 

 

Com este trabalho, buscamos compreender como a teoria psicanalítica pode nos 

oferecer argumentos que contribuam para pensarmos acerca da constituição da mulher e as 

forças que atravessam seus corpos, buscando em nosso percurso defender uma interpretação 

da teoria para além de sua função acadêmica, enxergando a psicanálise enquanto discurso que 

rompe com o heteronormativo e com a ideia de natureza humana, eentendendo a clínica 

enquanto espaço político ao permitir processos de ressignificação e um novo olhar frente a 

violência que atua sobre os corpos vulnerabilizados pelo social, pensando a escuta enquanto 

veículo de um lugar político quando pensamos sobre a violência de gênero.  

Este trabalho teve como objetivo abordar, através da teoria psicanalítica, a fixação da 

ideia acerca do corpo da mulher frente ao conceito de feminilidade, enquanto procuramos 

questionar a ideia naturalizada do que chamamos de feminino. Através de uma interpretação 

crítica e política, defendemos a psicanálise como discurso que possibilita novos espaços ao 

dar vozas mulheres da época, colocando-as em lugar de protagonistas de seu sofrimento e do 

percurso clinico. 

Para fazermos este percurso, nos utilizamos de alguns estudos até então levantados 

sobre a mulher e o feminino, considerando os lugares permitidos aos corpos das mulheres e as 

teorias feministas que buscam compreender nossa construção social dada pela cultura e as 

forças opressoras que atravessam nossos corpos, respeitando suas pautas especificas, porém, 

unindo-as afim de combatermos estas forças que insistem em tentar nos calar. 

Ao defendermos uma formação profissional crítica, acreditamos que a academia deve 

se colocar não apenas enquanto espaço de produção de conhecimento, mas também como 

parte atuante na cidade em que está inserida, em específico Campos dos Goytacazes, que 

carrega fortes traços de violência de gênero, racismo e LGBTfobia. Ao defendermos o SPA 

enquanto um auxílio para a comunidade, tiramos o serviço de psicologia de um lugar 

exclusivo de formação do corpo discente, e compreendemos seu papel enquanto prestação de 

serviço frente as demandas trazidas pela população de Campos e pelo debate dos estudantes. 

Enquanto polo interiorizado da UFF, buscamos defender o papel político que a produção de 

discurso da academia pode oferecer, entendendo a necessidade de levar estes debates para 

além dos muros da universidade, alcançando as populações a qual estas demandas atingem.  

Por fim, pontuamos aqui que mesmo tendo feito todo este percurso teórico ao pensar 

na psicanálise, Freud não conseguiu chegar a um veredito final acerca do que seria a mulhere 
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o que ela deseja, e sua famosa indagação- O que querem as mulheres? Permanece sem uma 

resposta concreta. Com este trabalho, buscamos apresentar a importância da retomada do 

lugar de fala e o necessário protagonismo das mulheres em seu processo de desconstrução dos 

atravessamentos sociais que as impõem um lugar de inferioridade,resistindo tanto pela luta de 

direitos quanto pela constituição e construção de seus corpos, pautas que se equivalem. Não é 

à toa ou por acaso que a máxima do movimento feminista é: “meu corpo, minhas regras”, 

pois, a luta pelo lugar de fala inclui a autonomia frente aos nossos corpos, entendendo-os para 

além de objetificados pelo desejo dos homens. 
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