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RESUMO 

 

 

PONTES, L. M. Obstáculos em torno da feminilidade. Dissertação (mestrado em 

Psicologia Clínica) – Faculdade de Psicologia, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, 2011. 

 

O tema desta pesquisa de mestrado é o sujeito feminino e suas questões em torno da 

feminilidade. Neste sentido, ela discute os traços que poderiam acentuar ou ajudar a criar uma 

rede de obstáculos ou de impedimento à feminilidade. Isso é feito a partir do referencial 

teórico da psicanálise, utilizando prioritariamente a obra de Sigmund Freud e de Jacques 

Lacan. A pesquisa tem como objetivo pôr em discussão interrogações advindas da clínica, 

pois foi uma conjunção de fatos clínicos que suscitou os questionamentos que levaram ao 

início dessa jornada de estudos e de investigação. Portanto, a pesquisa tem como ponto de 

partida uma experiência clínica, isto é, será direcionada por um caso clínico, cuja escolha se 

deu, sobretudo, porque ele evidencia o drama de uma jovem frente às questões que envolvem 

a perda da virgindade e o não reconhecimento desta experiência como uma marca do tornar-

se mulher perante o social. O caminho trilhado pela jovem rumo à feminilidade marca a 

natureza psíquica desse processo e evidencia que nas questões em torno do feminino pode 

estar em xeque uma lógica do reconhecimento. A psicanálise através de Lacan define que “A 

Mulher não existe” conclui daí que na constituição da sexualidade feminina existe algo de 

enigmático e singular, que se encontra mais além da problemática edípica e da castração, 

impossibilitando que seja instituído um caminho único e universal no processo de tornar-se 

mulher. Inscrever-se como homem ou mulher é uma questão de sexuação, quer dizer de 

escolha de gozo. A consequência desta escolha é que masculino e feminino se repartem 

segundo o modo de gozar da castração na relação com o Outro sexo: um modo fálico e outro 

não-todo. O falo é o significante do gozo fálico, que inscreve a lógica da significação fálica. O 

Outro gozo, o próprio do feminino, tem a ver com uma espécie de paradoxo do 

reconhecimento, ao contrário da posição masculina. Isso porque não há um significante que 

determine a mulher no inconsciente e que, portanto, toda mulher é construída. As mulheres, 

por não contarem com um traço simbólico que as definem, são obrigadas a construir, inventar 

uma a uma sua própria versão da feminilidade. Os obstáculos à feminilidade podem ser 

acentuados caso a mulher não aceite que tal traço inexiste, condenando-a a uma eterna busca 

pelo reconhecimento – o que apontaria para a histeria.  

 

Palavras-chave: feminino; reconhecimento; feminilidade; psicanálise. 
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ABSTRACT 

 

 

PONTES, L. M. Obstacles around femininity. Dissertation (M.A. in Clinical Psychology) – 

Faculdade de Psicologia, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011. 

  

This master thesis aims to investigate the female subject and its issues concerning femininity. 

In this sense, it discusses the traits that could enhance or contribute to the creation of a 

network of obstacles or impediments to femininity. The theoretical framework of the 

dissertation is based on psychoanalysis, especially the work of Sigmund Freud and Jacques 

Lacan. This study aims to address questions arising from clinical practice, since it was a 

combination of clinical facts that raised the questions which led to the beginning of this path 

of study. Therefore, this research has clinical experience as a starting point, being conducted 

on a clinical case specifically chosen for demonstrating the drama of a young woman faced 

with the issues involving the loss of virginity and the non-recognition of this experience as a 

mark of the process of becoming a woman before society. The path taken by the young 

woman toward womanhood marks the psychic nature of this process and shows that on the 

issues surrounding femininity the logic of recognition may be in check. Psychoanalysis, 

through Lacan, states that "Woman does not exist," concluding that in the constitution of 

female sexuality there is something enigmatic and unique, beyond the Oedipal and castration 

complexes, making it impossible for a single and universal path to be established in the 

process of becoming a woman. Becoming man or woman is a matter of sexualization, a matter 

of choice of jouissance. The consequence of this choice is that masculine and feminine are 

divided according to the castration mode of jouissance in relation to the Other sex: one phallic 

and the other not-all. The phallus is the signifier of phallic jouissance, which inscribes the 

logic of phallic signification. The Other jouissance, the feminine one, has to do with a kind of 

paradox of recognition, unlike the male position. For there is no significant determining the 

woman in the unconscious and, therefore, every woman is a construction. Women, without a 

symbolic feature defining them, are required to construct, and create piece by piece, their own 

version of femininity. Obstacles to femininity can be accentuated if the woman does not 

accept that this trait is absent, condemning her to an eternal quest for recognition – which 

would point to hysteria. 

 

Key-words: womanhood; recognition, femininity, psychoanalysis 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A escrita do caso clínico 

 

 

O meu interesse sobre o assunto a ser trabalhado nesta dissertação de Mestrado surgiu 

da prática clínica e dos efeitos de anos de análise. Sei das dificuldades a que a escrita nos 

remete e quão tortuoso é o caminho em direção à autoria. Quando falo em autoria, certamente 

também me remeto àquilo que um sujeito procura em sua análise, ou seja, ser ―autor‖ de um 

desejo. Desde que terminei a graduação, dedico-me ao estudo e ao exercício da Psicanálise. 

Em função desse percurso, decidi articular a metapsicologia freudiana e a clínica, com o 

objetivo de organizar algumas das indagações a que a clínica me remete. Para tanto, faz-se 

necessário um recorte, para que o registro escrito possa representar aquilo que nomeamos de 

sofrimento psíquico de quem se propõe a falar numa análise.  

Na clínica psicanalítica a escuta pode vir a ter a força de literatura ou de narrativa que 

brota livre na fala e põe em marcha a criação singular, sempre recomeçada, de cada 

subjetividade. A escrita me impõe como fundamental a estruturação do corpus psicanalítico. 

Assim, tendo como marca essencial a narrativa de uma experiência clínica, a investigação será 

direcionada pelo caso clínico, a partir da escuta da analista da memória, das deformações, dos 

esquecimentos e remanejamentos. O objetivo principal, ao criar essa ficção, é colocar em 

evidência o inconsciente, a realidade psíquica.  

As singularidades da arquitetura da narrativa de Freud se entrecruzam com suas 

elaborações teóricas, evidenciando uma oscilação constante entre a exigência criteriosa de 

seguir os parâmetros de cientificidade de sua época e sua sedução por uma construção 

narrativa próxima à da literatura. Suas ficções tecem ou tornam visível a relação intrínseca 

existente entre literatura e psicanálise, ou ainda, entre ficção e psicanálise. Examinando o 

valor da cientificidade na criação psicanalítica, nos Estudos sobre a histeria (1893-1895), 

Freud aponta que uma exposição detalhada dos ―[...] processos psíquicos, tal como estamos 

habituados a encontrar na literatura, [lhe] permite chegar, por meio de um número limitado de 

fórmulas psicológicas, a um certo conhecimento da origem de uma histeria‖ (MEZAN, 1985, 

p. 607).
 
Dessa forma, enquanto Freud produz seus relatos clínicos, ele traz informações sobre 

o funcionamento psíquico de um sujeito, escreve suas lembranças, elabora suas ficções e 
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monta uma teoria sobre a existência do inconsciente. Através de sua literatura, temos acesso 

ao seu saber, é pela leitura de seus textos que este saber se torna nosso.  

Nesse sentido, Roland Barthes (1977)
1
 descreve a força geradora de saber da literatura, 

ao dizer que a ciência é grosseira, enquanto a vida é sutil. O saber que a literatura mobiliza 

nunca é inteiro nem derradeiro. ―A literatura não diz que sabe alguma coisa, mas que sabe de 

alguma coisa; ou melhor; que ela sabe algo das coisas — que sabe muito sobre os homens‖ (p. 

18). Diz ainda o autor que ―a literatura engrena o saber no rolamento da reflexibilidade 

infinita: através da escritura, o saber reflete incessantemente sobre o saber, segundo um 

discurso que não é mais epistemológico, mas dramático‖ (p. 19). Para Herrmann (1999), o 

―ficcional não significa falso, nem mesmo cientificamente menor, mas inserido num tipo de 

verdade peculiar à literatura, que é em geral mais apropriada para a compreensão do homem 

que a própria ciência regular‖ (p. 18). Como bem esclarece ainda o autor, a ficção é uma 

hipótese que se deixa ―frutificar até as últimas consequências, antes de decidir sobre sua 

validade, é um instrumento poderoso de descoberta‖ (p. 19).  

Sobre a escrita de um caso, Renato Mezan (1998) aponta que ―todo paciente de quem 

falamos num relato é um pouco um personagem de ficção, baseado em alguém que 

efetivamente atendemos, mas que não lhe corresponde ponto por ponto [...]‖ (p. 240). 

D‘Allonnes (2004) diz que o movimento psíquico do paciente ―é por natureza oposto à rigidez 

da escrita, que ‗se coloca como representação da verdade‘‖ (p. 55). Sendo assim, o que 

importa na construção é a leitura feita pelo analista das formações sintomáticas. Audácia, 

curiosidade, tenacidade, análise pessoal, supervisão e estudo são elementos absolutamente 

necessários à prática analítica. Do paciente temos a palavra, suas associações livres, 

diretamente proporcionais à nossa escuta flutuante. Como bem pontua Fédida (1991), ―a 

construção é, por excelência, a teoria e a memória do infantil em estado de linguagem, ou 

seja, sua condição de constituição metafórica à escuta do paciente‖ (p. 230). Acrescenta o 

autor que a construção que fazemos, ao escrever a prática clínica, ―transcende o seu conteúdo 

e [isso] poderia ser considerado ‗metapsicológico‘ pela capacidade de possibilitar uma 

legibilidade sempre potencial da clínica do caso‖ (p. 234).  

Portanto, sendo a construção do caso uma teoria do analista, pode-se dizer que o 

trabalho do analista não é o de rememorar o que o paciente viveu e recalcou, mas o de se ater 

aos jogos de palavras e aos equívocos, com a idéia de que o desejo, ele próprio, é por natureza 

                                                 
1
 Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/51417035/BARTHES-Roland-Aula-inaugural-da-cadeira-de-

semiologia-literaria-do-Colegio-da-Franca>. Acesso em: 19 agosto 2011. 

http://pt.scribd.com/doc/51417035/BARTHES-Roland-Aula-inaugural-da-cadeira-de-semiologia-literaria-do-Colegio-da-Franca
http://pt.scribd.com/doc/51417035/BARTHES-Roland-Aula-inaugural-da-cadeira-de-semiologia-literaria-do-Colegio-da-Franca
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estruturado pelo equívoco. Lacan (1997)
2
 situa o desejo como sendo sempre desejo de outra 

coisa.
 
 

O caso clínico que descrevo se fundamenta a partir do meu ângulo de visão, portanto, 

é uma ficção. Assim, busco na construção do caso as formas que o pensamento inconsciente 

encontrou para se manifestar, já que do inconsciente sabemos por seus efeitos, ou seja, por 

suas formações – sonhos, chistes, sintomas e atos falhos. Levando isso em conta, as questões 

trazidas pelo caso foram o suporte que me permitiu trabalhar. Ciente, no entanto, de que não é 

possível para um pesquisador psicanalítico expor a sua clínica sem se situar a si próprio, já 

que como investigador ele também é capturado por ela e é personagem dela, não posso assim 

deixar de nomear, na introdução de um relato de caso clínico, o conceito ―da mola 

energética‖, que Freud exprime do processo analítico: a transferência. 

Na sua essência, a transferência é o ato da fala. A transferência simbólica se dá cada 

vez que uma pessoa fala com outra de maneira plena – algo se passa mudando a natureza dos 

dois seres envolvidos nesse ato de fala e de reconhecimento. Diz Lacan (1979) que ―a palavra 

plena é a palavra que faz ato‖ (p. 129), que visa a verdade, que forma tal como ela se 

estabelece no reconhecimento de um pelo outro. Lacan afirma que ―[...] a transferência é a 

própria realização da relação humana sob a forma mais elevada, a realização do símbolo, que 

está ali desde o início, e que está igualmente no final de tudo isso‖ (p. 130). Nesta perspectiva, 

o analista, no tratamento, encarna uma função, sendo aí um personagem simbólico, razão pela 

qual o paciente imagina que o analista é o senhor que detém a sua verdade e por isso ele vai 

ao seu encontro. 

Precisou Lacan que o inconsciente é estruturado como uma linguagem e isso implica 

que ele seja escutado, abrindo caminho para ler a letra que ali se emaranhou nas suas tramas, 

assim a psicanálise tem por objeto a relação que o saber mantém com o inconsciente. 

Esclarece ainda que o inconsciente não pode ser separado da presença do analista pois na 

medida em que o analista opera com a cura psicanalítica, ele não é exterior ao inconsciente do 

paciente. No processo analítico, diz Soler (1998, p. 363), ―o analista tenta fazer servir o amor 

não ao ser, mas ao saber‖, à produção de um tanto de saber. O saber, fundado sobre os 

avatares do desejo inconsciente, nasce numa situação transferencial quando é esperado do 

outro que não o dá. Pois como sugere Lacan, o analista não deve responder a demanda do 

paciente, a fim de que o desejo possa seguir o seu caminho. Isto significa que ―o analista lida 

                                                 
2
 Miller escreve que no esquema que Lacan elaborou ―como efeito da demanda significante‖ o desejo, 

é inapreensível, pois no desejo: ―não há nenhum significante único que possa identificá-lo e ele é 

conduzido para um pouco mais além, para um pouco depois‖ (1997, p. 79).  
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alternadamente com todas as articulações da demanda do sujeito‖ (LACAN, 1958a, p. 625). 

No entanto, só deve responder a partir da posição transferencial. Aí Lacan nos ensina que o 

primeiro tempo da transferência é aquele em que o paciente fica no nível da frustração, 

provocada pela repetição da demanda de amor que não é satisfeita. Algo falta ao sujeito 

porque algo se perdeu na sua relação com o Outro. No nível do imaginário, introduz-se uma 

falta que é promovida na frustração, então é essa falta que atua e mobiliza o caminho que 

deverá conduzir o paciente. O analista trabalha fazendo semblant do objeto faltante, o objeto 

a, causa de desejo para aquele que fala, é chave do desejo.  

Como escreve Érik Porge (2006), recorrendo a Lacan a partir da releitura de Freud, o 

analista é aquele que ―no ato de oferecer-se à representação, à projeção, ao especular, 

engendra um movimento no sujeito, o da pulsão que gira em torno de seu objeto, aqui o olhar, 

percorrendo o ciclo do olhar: ver, ser visto, se fazer ver‖ (281). Esclarece o autor que o 

analista ―é o lugar-tenente desse olhar em que se engancha a pulsão, uma pulsão já lá na 

história do sujeito, que existe desde a infância, e à qual o analista só faz dar corpo novamente. 

O analista ocupa esse lugar porque seu olhar é um olhar que cai‖ (p. 281).  

Assim, tendo em vista que é esse o lugar ocupado por mim ao longo do percurso 

analítico do caso apresentado, o leitor acompanhará a posição a partir da qual eu, enquanto 

analista, pude operar no manejo da transferência. Uma posição que tornasse possível a 

produção de efeitos de realização do inconsciente, permitindo que a demanda da paciente 

fosse posta à prova e abrindo a possibilidade de que ela fosse finalmente traduzida em termos 

de articulação pulsional.  

 

 

Os caminhos da investigação 

 

 

Em ―A Imortalidade‖, Milan Kundera (1990) diz que cada trecho de um caminho é em 

si próprio dotado de um sentido e nos convida a uma pausa. Assim, convido o leitor a 

percorrer as linhas apontadas pela práxis clínica como uma trilha, pois daí direciono os 

caminhos a serem percorridos nesta pesquisa. No percurso desta investigação, faço o relato de 

um caso atendido por mim em consultório particular, num período de sete anos. O caso traz 

uma conjunção de fatos clínicos e, juntamente com eles, os questionamentos que me levaram 

a iniciar a minha jornada de estudos. Tomando a psicanálise como referencial teórico 

norteador, mais especificamente a literatura psicanalítica a partir de Freud e Lacan.  
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Com o título Obstáculos em torno da feminilidade, esta pesquisa engloba 

necessariamente dois termos essenciais da clínica psicanalítica: sujeito e desejo, mais 

especificamente o que é um ser desejante, sua constituição subjetiva. Sabemos que, nessa 

constituição, o sujeito experiencia sua divisão, ou seja, uma falta, uma perda constitutiva que 

o reenvia a um desejo. 

O tema deste trabalho é o sujeito mulher e suas questões em torno do feminino e seu 

objetivo é buscar compreender o que poderia criar obstáculos à feminilidade. A minha 

proposta é investigar a relação de um sujeito que se encontra em análise com aqueles que o 

transformaram em um sujeito desejante. Primeiramente, analisarei sua relação com o Outro 

primordial, a mãe, e, num segundo momento, sua relação com o pai. Assim, percorrerei a 

urdidura que tece o caminho de uma jovem e as questões que envolvem a trajetória da sua 

sexualidade. Cada trecho do caminho convida-nos a olhar suas relações com a mãe, o pai, a 

família e o vai e vem pulsional, resultado dessas relações.  

Das entrevistas iniciais dessa jovem, destaco as questões que envolvem a perda da 

virgindade e o desmaio, entendendo que a jovem escolhe o corpo para expressar seu desejo 

inconsciente. Nesse sentido, seria possível pensar o desmaio como um sintoma? Se assim for, 

não seria raro para nossa época? Sabemos que o sintoma é um sinal, sendo assim, qual é o 

destinatário desse sinal e qual o signo que ele traz? O que ele pretende revelar? Para buscar a 

compreensão clínica do fato em si, tento montar o quebra-cabeça que está presente no 

desmaio e na perda da virgindade. 

Apresento a narrativa em ―movimentos‖, uma alusão a uma sinfonia ou a qualquer 

outra composição musical em que cada cena corresponde a um movimento. Opto por dividir 

em movimentos porque suas variações indicam caminhos, rumos para a compreensão e 

interpretação. Isso ajudará o leitor a acompanhar a sequência do caso, permitindo-lhe perceber 

as variações oriundas da repetição do tema ou de parte dele e perceber o que pode ser suporte 

da materialidade de significantes, da realidade psíquica da paciente. O leitor poderá observar 

ainda, em cada movimento, o sintoma sendo transformado em uma demanda de saber, uma 

demanda de amor direcionada à analista.  

Também servirá como suporte e guia nas elaborações deste estudo a canção 

―Feminina‖ 
3
: 

 

 

                                                 
3
 Feminina (1980) - Letra de Joyce, cantora e compositora da música popular brasileira.  
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Oh mãe, me explica, me ensina, 

Me diz o que é ser feminina 

Não é no cabelo, ou no dengo ou no olhar 

É ser menina por todo lugar. 

Então me ilumina, me diz como é que termina. 

Termina na hora de recomeçar 

Dobra uma esquina no mesmo lugar 

Costura o fio da vida só pra poder cortar 

Depois se larga no mundo pra nunca mais voltar. 

(...) Este mistério estará sempre lá ...   

 

Essa belíssima estrofe, com simplicidade e clareza, mostra o que pede uma menina à 

sua mãe, na ânsia de entender quais os enigmas de ser mulher. Nesse diálogo entre mãe e 

filha, a canção traduz poeticamente qual é a questão na transmissão de um traço do feminino e 

o mistério da feminilidade. 

Nesse sentido, apresento o quanto cada movimento deste caso é inspirador para as 

questões fundamentais sobre o tornar-se mulher, com especial atenção aos impasses dessa 

busca. De um lado, o discurso apresentado pela jovem fica centrado no conflito familiar, 

gerado por sua primeira experiência sexual. De outro, a excessiva preocupação da mãe diante 

de tal experiência da filha. É a mãe que busca análise para a jovem, alegando que a filha teria 

trazido ―desgraça para a família” por ter “transado”, pois lhe havia prometido que se 

casaria virgem, o que não cumprira. O conflito ocorre quando o ato é revelado à mãe, 

levando-me a pensar se a complexidade dessa problemática não denunciaria uma difícil 

relação mãe e filha, apontando impasses na separação das duas. Onde entraria o pai e o que 

ele teria a ver com a feminilidade da filha? 

Com base nas questões apontadas nesse caso, caberia pensar numa moral rigorosa dos 

pais ou no repúdio à sexualidade? De que se trataria a questão da perda da virgindade? Por 

que ao entregar-se ao ato e ao declará-lo à Outra mulher (a mãe), a jovem cai vítima de 

perturbação e desmaia? Já não sendo mais a mãe seu único objeto de amor, pois existe o 

terceiro que a fez mulher. Algo indica que não basta fazer amor para dar conta do que remete 

à questão sexual. Além disso, o ―sair de cena‖, com o desmaio, poderia apontar para o 

desaparecimento ou para a queda do sujeito. Nesse sentido, poderia existir uma ligação com o 

ir além do saber materno, caberia pensar que a jovem em relação ao seu próprio desejo, não se 

sustenta e aí se encontra refém do corpo materno? O não reconhecimento como mulher 
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poderia ser a razão, a causa para a criação de uma espécie de rede de obstáculos à 

feminilidade? O que uma mãe poderia transmitir para a filha em busca da feminilidade? Qual 

seria a relação na questão do feminino com a lógica do reconhecimento e da feminilidade?  

A partir de agora, de forma resumida, apresento os capítulos que compõem esta 

dissertação, traçando um perfil do ―primeiro‖ ao ―quinto movimento‖ do caso clínico, 

recortando e discutindo sua trajetória, levando em consideração os momentos significativos 

que ocupam este estudo. Cada capítulo se inicia com um movimento da trajetória clínica, 

salientando o que sugere cada momento e destacando os pontos que estão em jogo, 

objetivando localizar os obstáculos à feminilidade. 

No primeiro movimento, apresento a chegada da jovem e o seu drama, com isso 

formato o primeiro capítulo ―A mulher e sua mãe‖. O idílio infantil se rompeu. Motivo da 

demanda de análise. Partindo do que está em jogo nesse momento da narrativa, busco através 

da clínica e da literatura o que pode significar a perda da virgindade para a jovem e também 

para os pais. Assim, recorrendo à literatura freudiana, a partir do texto ―Tabu da virgindade‖, 

reflito sobre a importância da valorização da virgindade da mulher, seu estado de 

intocabilidade, fazendo uma leitura dos povos primitivos.  

Escreve Freud (1918[1917]) que ―o primeiro ato sexual mobiliza uma série de 

impulsos que estão deslocados na atitude feminina do desejo [...]‖ (p. 187). Seguindo nessa 

linha com a questão da virgindade, busco compreender, do ponto de vista freudiano, qual a 

importância da mãe na questão da feminilidade da filha, pois Freud aponta que na pré-história 

da ligação com a mãe há uma ligação primária fundamental e exclusiva que tem toda 

importância no destino da mulher. Nesse sentido, a fase pré-edípica é o problema para a 

mulher, e a elaboração da castração da mãe é a questão. Freud acredita no afastamento da mãe 

como passo importante para a feminilidade. Tudo isso implica dizer que o desenvolvimento 

da sexualidade feminina é complicado.  

Já a teoria lacaniana aponta que é a castração materna que confirma a primeira 

percepção da castração, possibilitando, assim, a divisão dos sexos. Esta observação da 

diferença anatômica dos sexos traz para o ser falante consequências inconscientes e 

subjetivas. Diz Lacan que uma criança possibilita à mãe, na fantasia da mãe enquanto mulher, 

o acesso ao objeto causa do desejo (ao objeto a). Pois a criança toca a causa do desejo da mãe 

porque desperta não apenas a mãe, mas, além disso, desperta nela a mulher, a mulher em falta. 

Nesse sentido, uma criança tanto se relaciona com sua mãe como com a mulher que nela 

existe. Assim, ―o papel da mãe é o desejo da mãe‖ (LACAN, 1969-1970, p. 105). Então, falar 

da relação com a mãe cabe pensar nesta relação como uma ―devastação”, no sentido de ser 
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uma relação que não se dá sem marcas, podendo ser reativada no futuro, na relação com um 

homem ou quando se está tratando de um filho(a).  

No segundo movimento e segundo capítulo, ―A questão do olhar‖. Minha mãe não 

aceita que eu tenha algum problema, e sempre dizia: “Você é a menina mais bonita dentre 

todas. É o espelho do Outro que oferece a imagem ao sujeito ao mesmo tempo que o separa 

dela, porque é nesta imagem que está localizado um ponto de falta irredutível. Essa falta, a 

fim de satisfazer a pulsão, movimenta o sujeito na busca do reencontro com o suposto objeto 

que propiciou uma experiência de satisfação plena. A falta se introduz no nível do imaginário 

e o objeto entra no jogo como o objeto que falta, como causa de desejo para aquele que fala, 

objeto a na medida em que ele é o pivô, o centro, a chave do desejo humano. Diz Lacan 

(1964-1965) que esse objeto causa do desejo é o objeto da pulsão, quer dizer, ―o objeto em 

torno do qual gira a pulsão‖ (p. 229). O desejo faz seu contorno, na medida em que é do 

objeto que falta que se trata a pulsão.  

Então, apoiada no fato de que Narciso não vê o que não é espelho, percorro algumas 

das metáforas escriturais do aparelho psíquico propostas por Freud e Lacan: estádio do 

espelho, narcisismo e pulsão escópica. Tanto Lacan quanto Freud assinalam as relações da 

estruturação do eu com a formação dos ideais. Lacan, com seu estudo sobre a pulsão escópica, 

aponta o prazer de ver e ser visto e sua função na constituição psíquica e na constituição 

sexual do sujeito.  

O terceiro movimento e terceiro capítulo: ―A demanda ao pai‖. Tinha nove anos, 

quando o pai lhe deu um tapa na cara só porque se atrasou uns minutos para sair da escola e 

disse-lhe que esse “era o seu único defeito”. Essas questões levaram-me a pensar sobre o pai 

na psicanálise. Freud, para tratar da função da interdição e da lei, colocou no lugar do Outro o 

mito do pai. Lacan lembra que ao nível do pai o que interessa é a função do Nome, que se 

fundamenta no desejo conjugado com a Lei. O Nome próprio é o nome que vai suportar a 

operação da função, delineando um estilo. Então, como diz Freud, graças ao mito do pai, ou 

como pontua a leitura lacaniana, com o ―Nome-do-Pai‖, o homem não permanece preso ao 

serviço sexual da mãe, e a agressão contra o Pai acha-se no princípio da Lei, estando a Lei a 

serviço do desejo que ela institui pela proibição do incesto. Na constituição do sujeito, é o 

discurso materno que apresenta para a criança um pai; deslocando o desejo materno para 

aquele que tem o falo, o pai. No declínio do Édipo, a criança vivenciará a emergência de um 

sujeito desejante, uma vez que para ter o falo é necessário não sê-lo.  

Nesse movimento, observamos que a paciente, desejosa de ter aquilo que o pai tem, 

demanda o falo. Ter o falo é tê-lo simbolicamente, pois daí o desejo pode movimentar-se, pois 



 9 

o falo é o elemento ordenador do complexo de Édipo, ou seja, da sexualidade no plano 

simbólico. O único ordenador da sexualidade, tanto no homem quanto na mulher. É a função 

do pai que agencia a castração, pois é o pai o agente que traz o enunciado de uma interdição. 

O falo é um significante, significante do desejo do Outro, ou seja, é “o nome do desejo”. Mas, 

para a mulher, a relação com o falo é especialmente difícil – espinhosa, quando se leva em 

conta que a menina se considera, nem que seja por um momento, castrada, privada de falo. 

Tendo em vista o que envolve pai e filha, busco compreender a partir daí as questões com o 

gozo. Lacan diz que o ser humano, na sua constituição psíquica, na sua humanização e no seu 

processo de socialização, é essencialmente dividido, isso porque existe a linguagem. A 

posição do sujeito, homem ou mulher, frente ao significante falo determinará a posição frente 

à castração, marca da renúncia ao gozo incestuoso, assinalando para sempre que existe uma 

diferença entre o almejado e o possível. Separando, a partir daí, o impossível a ser alcançado 

daquilo que se viabiliza daí por diante – o gozo fálico.  

O quarto movimento e quarto capítulo: ―As identificações para as mulheres‖. A 

paciente insiste em dizer: tudo que queria era não “ser parecida” com a mãe. Aqui as 

questões giram em torno da busca por uma identificação. Portanto, continuo ampliando as 

questões do capítulo anterior. Nesse momento, acompanho a redefinição que Lacan faz da 

feminilidade, buscando entender, através da noção de feminino, o que marca para a mulher 

ambiguidade e impasse. A ideia é que, por não ser toda submetida à castração, por não ser 

possível ser toda dita pela linguagem, a mulher faz sua ligação com o gozo, situando Lacan 

que existe um Outro gozo atribuído às mulheres. Como esclarece Serge André
 
(1991), na 

sexualidade feminina, existe um mais-além da função fálica, ―como correlata a um Outro 

gozo que não aquele dito sexual...‖ (p. 218). Em Mais, ainda, Lacan traz que ―A mulher não 

existe‖, apontando como diz Braunstein (2007) para a instauração de um ―desequilíbrio que 

configura e delineia o gozo vinculado à castração e os dois gozos que estão um aquém (gozo 

do ser) e outro além (gozo do Outro) do corte‖, (p. 157). Esclarece ainda que ―antes da 

palavra está o gozo do ser, depois da palavra, o gozo do Outro (sexo); entre um e outro, o 

gozo semiótico, o que está ligado ao falo, o da palavra que separa do corpo‖ (p. 157). Por aí, 

busco entender a questão da mulher não ser não-toda castrada e suas consequências na busca 

da identidade feminina, o que coloca em pauta a questão de como se opera o reconhecimento 

para a mulher. Pelo caminho apontado pela clínica, busco na teoria compreender do que 

depende o reconhecimento do outro para mulher, para sua experiência da feminilidade.  

No quinto movimento e quinto capítulo: ―A histeria como obstáculo à feminilidade‖, 

por meio de uma breve abordagem histórica sobre a histeria, apresento as pesquisas e 



 10 

descobertas de Freud sobre os sintomas histéricos. Com Freud, a histeria deixou de ser 

"doença" da mulher, tornando-se a possibilidade de uma relação humana "doentia" que 

submete uma pessoa à outra. A partir de um olhar atento sobre os sintomas histéricos, Freud 

identificou várias características da histeria: no caráter espetacular dos ataques, o corpo é 

lugar de conversão; no que diz respeito à sexualidade, os sintomas desse sujeito encontram 

ancoragem na pré-história, e que o seu trilhar é pela via do próprio corpo. Suas queixas 

representam no corpo aquilo que é impossível de dizer. Freud aprende ainda com as histéricas 

que elas, com o seu desejo insatisfeito, demarcam a condição desejante de todo ser humano. 

Assim, em função de seus sintomas, a histeria, no decorrer da história, representou um 

mistério, um desafio, um enigma a ser decifrado. Foram as histéricas que possibilitaram a 

Freud tantos estudos sobre o feminino e tantos enigmas.  

Para encerrar essa pesquisa, percorro quatro modalidades da histeria apresentadas por 

Lacan: o desejo histérico; a identificação histérica; a estrutura histérica e o discurso histérico. 

A posição histérica, para Lacan, é uma posição subjetiva que a mulher pode ocupar frente à 

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



 11 

CAPÍTULO I Primeiro movimento – A mulher e sua mãe  

 

 

1. Fragmento clínico 

 

 

Márcia, 17 anos, é alta, bonita, simpática e muito inteligente. Com corpo 

de mulher, chega ao ato sexual, provocando a perturbação. O idílio infantil se 

rompia: motivo da demanda de análise. Passa a sofrer de desmaios quando está 

na faculdade ou em casa, sente medo de que isso aconteça em qualquer lugar. Vai 

ao médico e este pede exames neurológicos, mas nada acusam, então avalia: ela 

está com “estresse” devido ao ingresso na faculdade e aos problemas familiares. 

Márcia chora e diz que o médico só concluiu isso porque a mãe disse-lhe que ela 

“trouxe desgraça” para a família por ter transado com o namorado, daí surgem 

os problemas de saúde. O médico receitou-lhe um medicamento homeopático 

para deixá-la mais tranquila, e a orientou a procurar uma psicóloga. É por isso 

que a mãe marca a consulta com a analista.  

Havia seis meses que Márcia tinha transado pela primeira vez, mas a 

“tragédia” só ocorreu quando ela contou o fato à mãe. Ingenuamente, imaginou 

que a mãe não ficaria brava, uma vez que insinuava ter conhecimento de que já 

transava; quando ainda não era o caso. O que aconteceu foi o contrário, na 

mesma hora em que revelou o fato à mãe, esta começou a chorar e a dizer que ela 

“destruiu a família”, contando o ocorrido ao pai, à irmã e aos avós de Márcia, 

falando sobre isso com qualquer pessoa. A condenação de Márcia: culpada por 

todos os problemas de sua casa. A vida em família ficou insuportável, ela não 

aguentava mais ficar em sua casa. A mãe ficava o tempo todo falando sobre o 

fato. Márcia a ouvia chorar durante a noite e queixar-se ao seu pai. 

O pai, num primeiro momento, nem dá muita importância ao fato, mas 

depois se deixa influenciar, fica muito bravo e passa a tratar a filha com 

menosprezo, não lhe dirigindo a palavra nem “olhando em sua cara”. Márcia 

conta que os pais não falam com ela e tratam-na com desprezo e indiferença, 

chamando-a de “puta e vagabunda”, e, ainda, não a deixam mais sair de casa. 

Márcia também é bombardeada por sua irmã, dois anos mais nova, que imita os 

pais, ofendendo-lhe com palavrões. A irmã mexe na sua caixa de e-mail, em sua 
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bolsa, escuta suas conversas quando alguém lhe telefona e depois fofoca tudo aos 

pais. Esta situação faz com que Márcia se sinta brutalmente exposta, invadida e 

impotente. Mas, o mais difícil de aguentar, segundo ela, é o “des/prezo” deles. 

Assim, pensa fugir de casa.  

Passadas algumas sessões, Márcia pede-me que eu converse com seus 

pais. Aceito a demanda, convocando-os para uma sessão. O pai não aparece, 

detestava psicóloga. A mãe, logo que adentra a sala, relata a sua dor. Márcia 

tinha transado, e essa atitude da filha acabou com a vida da mãe, a partir de 

então, encontra-se deprimida e só dormia com a ajuda de comprimidos. Sabia 

que a filha estava perdida e que iria sair transando com todos, pois só pensava 

em sexo. Estava muito decepcionada com Márcia, pois ela lhe prometeu casar-se 

virgem e não cumpriu a promessa. Imaginou que a filha faria como ela, que só 

teve um namorado, com quem se casou. Todas as expectativas com relação à vida 

da filha desabaram. Aumentava seu horror diante da certeza de que “o rapaz só 

queria se aproveitar da filha... não gostava dela, só queria transar”.  

Após, silenciosamente, escutar a tragédia da mãe de Márcia, tento uma 

intervenção: alguma coisa sobre como as jovens de hoje se comportam com 

relação ao sexo. A mãe esbraveja e não concorda. Ela parecia esperar a minha 

compreensão. Tento intervir novamente e faço-lhe uma pergunta: “Como era 

quando você era adolescente”? Aí ela conta as lembranças de uma das maiores, 

ou a maior, dor de sua vida. Em voz chorosa, olhar perdido, degustando cada 

palavra, pois isso ainda a fazia sofrer muito, aventura-se a reconstruir sua 

história. “Minha mãe ficou muito doente na minha adolescência, nem sabia quem 

eu era.” Durante um período a avó materna de Márcia ficou sem reconhecer as 

pessoas, marcando muito a vida de sua filha. Naquela época, o médico não soube 

explicar a razão. Além de contar essa triste história, a mãe de Márcia também 

fala de suas frustrações profissionais, dos conflitos com o marido, dos problemas 

com a filha mais nova, salientando, o maior de todos agora: a transa de Márcia.  

Márcia passava todo o tempo das sessões falando sobre seus pais. Seu pai 

tem 44 anos, formado em engenharia, mas não obteve sucesso na profissão. Ela 

acredita que o que o prejudicou profissionalmente foi o fato de não saber 

conviver com as pessoas. Preocupado com a instabilidade profissional, ele presta 

concurso público, pois, dessa forma, teria emprego garantido. Márcia conta que 

o pai é uma pessoa muito autoritária, difícil de conviver e “sem noção” diante de 
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coisas importantes. Quando contrariado, torna-se agressivo, bate nela e na irmã 

e agride a esposa com palavras e atitudes de menosprezo. Às vezes, odiava o pai 

por ele não respeitar o modo de pensar das pessoas da casa. A opinião dela, da 

irmã e da mãe nunca teve a menor importância para ele. Segundo Márcia, é 

sempre ele quem decide tudo do jeito que quer, como, por exemplo, para onde 

viajar ou, até mesmo, o que comer.  

Aos 42 anos, a mãe nunca conseguiu ganhar dinheiro com sua profissão 

de dentista. Vive prestando concursos públicos, mas não consegue passar. Márcia 

conta que a mãe é muito submissa e que está sempre deprimida, “fazendo muito 

drama sobre tudo”. Às vezes, sente dó dela, por ela ser filha única e pelo fato de 

a mãe dela (a avó materna de Márcia) ter adoecido quando ela era adolescente. 

A avó de Márcia ficou doente por muitos anos e chegou a ficar internada sem 

reconhecer ninguém, não reconhecia nem a própria filha. Márcia disse que isso 

ainda faz sua mãe chorar. Quando a avó morreu (Márcia tinha três anos), o avô 

logo arrumou uma namorada. Diz Márcia que sua mãe “odiava” essa namorada, 

por imaginar que esse relacionamento já existia antes de a mãe dela (avó de 

Márcia) morrer. Sua mãe sempre se queixara do pai (avô de Márcia), dizendo 

que ele era muito ausente.  

Márcia trazia o desagrado e o conteúdo do que observava da relação dos 

pais. Cada vez que eles brigavam, a mãe ficava chorando e achando que o 

marido a largaria. Desde criança, lembra-se de eles agindo assim. Sente pena da 

mãe e acha que o pai era sempre o culpado pelas brigas do casal. A mãe, por ser 

fraca, não tomava uma atitude e sempre suportava tudo o que o marido fazia. 

Márcia deseja que eles se separem, pois quando o pai viajava não havia brigas, 

mas acredita que a mãe não aguentaria uma separação. 

Márcia também ama seu pai, mas não entende por que ele exige tanto dela 

e nunca a elogia, sempre achando que ela “não faz nada mais do que as suas 

obrigações”. Chorando, diz sentir-se magoada por não ser parabenizada por 

suas conquistas. Já fazia seis meses que prestara o vestibular e mesmo entrando 

num curso e numa universidade tão dificeis, seu pai não lhe deu nem parabéns. 

Acredita que ele tenha feito isso para castigá-la, só porque “transou”. Ela 

lembra que ele sempre foi muito “duro”. Traz à sessão também quanta raiva 

sente de sua mãe, marcando que ela só faz “coisas idiotas”, que não é capaz de 

fazer nada certo, nem uma boa mãe consegue ser, já que tanto ela quanto a irmã 
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têm problemas. Tudo o que quer Márcia é não ser parecida com a mãe em nada, 

pois odeia o jeito dela. Sabe que não teria os problemas que tem se a mãe não 

tivesse passado a vida dizendo-lhe que era “a mais bonita e mais inteligente” 

dentre todas as crianças, da escola ou de qualquer lugar. Sempre afirmando que 

ela era uma “princesa”, e que ”não encontraria alguém a sua altura”.  

O pais faziam muita diferença entre ela e a irmã. Só agora, depois da 

“transa”, eles passaram a tomar partido em defesa da irmã quando elas 

brigavam, o que gerava mais briga entre elas. Antes, sempre trataram a irmã 

como “fraca e burra” – a incapaz de fazer qualquer coisa. Sempre “o patinho 

feio”. E não cobravam nenhuma obrigação dela, mesmo quando não ia bem na 

escola. Márcia não entende por que para sua irmã sobraram a obesidade, a 

feiura e a burrice. Ninguém está “nem aí” para ela. Acredita que a maior 

culpada disso seja sua avó paterna, pois sempre agia como se não gostasse dessa 

neta, porque “queria que ela tivesse nascido menino”. Márcia sempre foi a neta 

predileta de sua avó paterna.  

É com Márcia que a história se dá, ela, sim, tinha o tempo inteiro toda a 

atenção. Os pais até dizem o que ela não sabe e percebem o que ela não vê. A 

mãe não tem dúvida de que sabe o que Márcia pensa e sente, então tem de lhe 

dizer: o namorado não gosta mais dela, ele só queria sexo. O pai concorda com a 

mãe e reforça isso. Márcia sabe que os pais têm razão quando dizem isso. 

Principalmente quando é a mãe que fala, naqueles momentos íntimos em que 

ficam sozinhas conversando sobre o namoro. A mãe não conversa com ela sobre 

sexo, nem mesmo quer saber o que ela sentiu com a experiência sexual, pois só 

quer compreender por que ela não cumpriu o combinado. Márcia sente-se mal 

porque lhe prometeu e não cumpriu. Mas só tinha 11anos quando a promessa se 

deu. Foi a mãe que lhe pediu para prometer que ficaria virgem até se casar.  

Márcia quer muito acreditar nos sentimentos do namorado, pois está 

apaixonada, mas sabe que a mãe sempre tem razão. Às vezes, também achava que 

o namorado era o culpado; pois ele não conseguia proporcionar-lhe felicidade 

suficiente a ponto de fazê-la superar a dor sentida pelas brigas com os pais. Os 

pais sempre lhe ofereciam um sentimento muito maior. Entrelaçada, presa versus 

des/presa, sustentada e sustentando o cenário idílico infantil, pensou que seria 

sempre feliz.  
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Márcia diz que sempre que quer ficar com o namorado ou sair com os 

amigos, a mãe age como se não gostasse mais dela. Ela traz às sessões sua 

angústia diante dessa experiência. Sente-se culpada e incapaz de sair dessa 

situação, mas também não gosta de viver essa transformação, já que antes da 

transa, tudo era tão diferente. Se sentia muito feliz e seus pais a amavam tanto, 

agora já não sabe mais o que fazer para que eles voltem a amá-la como antes. Só 

lhe resta a culpa: sente-se a causadora dessa destruição. Não vale a pena viver 

tudo o que está vivendo, pois nem mesmo tem certeza se o namorado realmente a 

ama. A mãe lhe dava todas as certezas de que ele não a ama e de que só queria 

sexo. Márcia, então, passa a considerá-lo o causador da maior dor, uma vez que 

nem sequer ele lhe dava a certeza do seu amor. 
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2. A perda da virgindade e suas consequências  

 

 

Neste momento, salientarei o que pode sugerir este primeiro movimento da história de 

Márcia. Para buscar a compreensão do fato em si, tentarei montar o quebra-cabeça de 

significantes desse drama.  

Chama a atenção o fato de Márcia contar que a sua iniciação sexual gerou desmaios e 

uma grande conflitiva familiar, razão do diagnóstico médico ter revelado que os desmaios 

indicavam estresse. A mãe, ao marcar a consulta para a filha por telefone, diz que Márcia 

―trouxe desgraça‖ e que sofria desmaios porque havia transado. Logo lhe propus atender a 

jovem sozinha, no entanto, se necessário, conversaríamos depois. Segundo a fala materna, a 

iniciação sexual da filha está relacionada a uma destruição. Qual seria a razão de ser dessa 

fala? Por que a mãe considera como uma ―desgraça‖ ou uma ―destruição‖ a perda da 

virgindade de sua filha? Que tipo de relação ficou estabelecido entre essas duas ―mulheres‖ 

que possa relacionar-se com a importância de Márcia conservar-se virgem?  

Durante alguns meses do nosso trabalho, todas as sessões foram marcadas por queixas 

constantes relacionadas à conflitiva com os pais. Márcia afirmava que seus familiares eram os 

culpados por todas as perturbações que a afligia, principalmente a sua mãe. Ela era ainda uma 

adolescente, lembremos que faz parte desse momento a queixa da incompreensão da mãe, do 

pai, ou de ambos. Observo como Márcia encontrava-se impactada diante da passagem da 

infância para a vida adulta, suas questões revelavam a erupção de uma dor diante do desejo e 

do medo de crescer, abandonar os pais da infância. Márcia parecia aguardar que viesse desse 

Outro (mãe/pai) um olhar que a autorizasse a não ter que se haver com a transição necessária 

desse momento. O meu trabalho era ajudá-la a encontrar uma forma de lidar com suas 

questões. Somente quando Márcia pudesse reconhecer qual sua implicação nesse triângulo, 

pai-mãe-filha, isso poderia permitir-lhe também a lidar com isso.  

Enquanto esperava o momento em que Márcia pudesse elaborar suas próprias 

questões, percebia como a jovem não conseguia desligar-se dos pais. Ela acreditava não valer 

a pena brigar com eles por causa do namorado, por vezes se arrependia de ter transado, já que 

não considerava ter sido tão bom como havia imaginado. Dizia até que, se a mãe não tivesse 

ficado o tempo todo lhe perguntando se ela ainda era virgem, nem teria transado. Pensava que 

seria melhor então terminar o namoro, acreditando que assim toda aquela conflitava teria um 

fim. Eu buscava acolher as falas de Márcia, convidando-a, muitas vezes, a pensar sobre o que 

mais ela poderia fazer para buscar outro jeito possível de lidar com aquelas questões.  
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Enquanto eu ouvia a jovem, observava o quanto era esperta e inteligente. Márcia 

parecia querer que eu reconhecesse como ela era uma filha exemplar e que seus pais é que não 

sabiam lidar com ela, simplesmente por serem retrógrados. Ela contava ainda que a primeira 

experiência sexual deu-se e em paralelo entrou para a universidade, movimento que pode ser 

visto como esperado para qualquer jovem da sua idade, no entanto, relata que nesse período 

deu-se também a ruptura entre ela e sua mãe. Na medida em que a escolha profissional da 

filha é a mesma do pai, recearia a mãe que a filha abandonasse os projetos narcísicos tecidos 

por ela? Considerando que a vivência dos intensos conflitos no interjogo das relações 

amorosas tinha ressonância na atitude dos pais, isso não implica pensar que ali parecia se 

configurar a presença de um complexo materno superpoderoso? 

Márcia tinha necessidade de ser acolhida constantemente, por isso buscava em mim 

uma direção de como lidar com seus pais. Julgando-os inadequados e causadores de todo o 

seu sofrimento, pedia-me constantemente para que eu conversasse com eles, o que, por vezes, 

fazia-me pensar que ela acreditava que eu poderia ensinar-lhes a como lidar com ela. Embora 

eu não fosse da mesma opinião de Márcia, eu buscava controlar a minha vontade de partir 

para alguma tentativa de orientação. Diante da demanda do seu sofrimento, era difícil eu 

manter o meu lugar, contudo, sei que conter a vontade e aguardar os fatos são condições 

necessárias na direção do tratamento.
4
 Assim, atenta à sua demanda em torno de pôr fim 

àquela dor na tentativa de reconstruir uma harmonia que ela julgava perdida após a perda da 

sua virgindade, eu procurava assegurar a transferência. Eu sabia que para isso era necessário 

conceder-lhe tempo e deixá-la esvaziar o sentido das queixas trazidas, sustentando uma 

presença através da qual lhe era oferecido um espaço de escuta e acolhimento. Era importante 

esperar o momento que Márcia pudesse se implicar em seu dizer.  

A partir do que está em jogo nesse primeiro movimento da narrativa da jovem Márcia, 

em busca do que poderia ser pensado para se criar obstáculos à feminilidade, busquei marcar 

os conflitos gerados pelo primeiro ato sexual. Perder a virgindade é um tema que atualmente, 

pode-se dizer, perdeu sua vigência enquanto função social. No entanto, como neste caso 

aparece algo que me faz pensar numa moral rigorosa dos pais, buscarei entender o que nele 

envolve o tabu da virgindade. Procurarei verificar se a questão relacionada à falta fálica se 

articula com a perda da virgindade e com uma trama de obstáculos à feminilidade. Nesse 

                                                 
4
 Como diz Miller quando comenta que Lacan advertia aos analistas: ―Não respondam à demanda, a fim de que 

o desejo seja liberado. Não pare a demanda sobre o significante que ele lhe propõe, e deixe-o vagar‖. (MILLER, 

1997, p. 79). 
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momento, vou recorrer à literatura freudiana buscando marcar o que significaria a perda da 

virgindade, a fim de destacar o que seria, neste caso, razão para se criar obstáculos para o 

sujeito aceder a sua própria feminilidade.  

Como a atitude dos pais foi relacionada pela jovem à perda da virgindade, isso nos 

remeteu diretamente ao texto ―O tabu da virgindade‖, em que Freud (1918[1917]) detém-se 

na análise de sociedades que praticavam o sacrifício de virgens aos deuses e que tinham a 

virgindade como tabu. Freud apresenta nesse texto sua pesquisa em entorno da importância da 

valorização da virgindade da mulher, seu estado de intocabilidade, fazendo uma leitura dos 

costumes dos povos primitivos.  

Freud ressalta que ―o homem primitivo‖ institui um tabu toda vez que ―teme algum 

perigo‖, havendo por parte dele ―um receio generalizado das mulheres‖, o que pode estar 

relacionado com o fato de a mulher ser diferente do homem, já que ela é ―eternamente 

incompreensível e misteriosa, estranha, e, portanto, aparentemente hostil‖ (p. 184). Freud 

segue dizendo que o homem primitivo ―teme ser enfraquecido pela mulher, contaminado por 

sua feminilidade e, então, mostrar-se ele próprio incapaz‖ (p. 184). O efeito de flacidez que o 

órgão viril do homem apresenta após o ato sexual, acentuado pela atenção que a mulher exige 

em decorrência do tal ato, além da influência que a mulher adquire sobre este homem através 

da relação, podem ser a causa do que ele teme.  

Também afirma que os homens primitivos não separam o perigo real do imaginário. 

Para eles ―todo perigo decorre da intenção hostil de algum ser dotado de alma como ele 

próprio‖ (p. 184), que pode ser tanto o que vem de alguma força natural como o que vem de 

outros homens ou animais. Eles estão acostumados a projetar os seus impulsos internos de 

hostilidade no mundo exterior, atribuindo seus sentimentos aos objetos estranhos. Assim, as 

mulheres também são consideradas por eles como sendo fonte desses perigos, sendo que ―o 

primeiro ato sexual com uma mulher destaca-se como um perigo de especial intensidade‖ (p. 

184). Considera Freud que ―no caso do tabu da virgindade, o homem primitivo‖ (p. 186) está 

se protegendo de um perigo que é corretamente pressentido e que existe, uma vez que o 

primeiro ato sexual pode ser um desapontamento para a mulher, pois ela pode, após este ato, 

tornar-se fria e insatisfeita.  

Como escreve Freud ―o primeiro ato sexual mobiliza uma série de impulsos que estão 

deslocados na atitude feminina do desejo [...]‖ (p. 186). Como, por exemplo, uma injúria 

narcísica que surge da destruição de um órgão. Assim, no caso dos povos primitivos, o marido 

é poupado de deflorar a mulher, a fim de evitar a reação dela diante de tal lesão dolorosa.  

Outra razão para que o primeiro ato sexual seja um desapontamento para a mulher está 
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no fato de que ―a satisfação pode não corresponder às expectativas‖ (p. 186). Mas há outra 

razão e ela está no fato de que, geralmente, no caso da mulher, a fixação da sua libido se 

localiza no pai. Observa Freud que o marido é, quase sempre, apenas um substituto, ―nunca o 

homem certo; é outro – nos casos típicos o pai – que primeiro tem direito ao amor da mulher, 

o marido quando muito ocupa o segundo lugar‖ (p. 186). Alerta que dependendo do grau 

dessa fixação e do quão obstinada ela seja conservada, ―o substituto seja rejeitado como 

insatisfatório‖ (p. 186). Dessa forma, os povos primitivos, parecendo reconhecer o tema do 

desejo sexual precoce, preferem assim confiar ―a tarefa do defloramento a um ancião, 

sacerdote ou homem santo‖ (p. 188), que pode ser visto como um substituto do pai. Acentua 

Freud que quanto mais poderoso for ―o elemento psíquico na vida sexual de uma mulher, 

maior será a capacidade de resistência demonstrada por sua distribuição da libido à revolta 

contra o primeiro ato sexual, e menos esmagador será o efeito que sua posse corporal pode 

produzir‖ (p. 186). Assim, diz Freud que a frigidez, então, pode ―se estabelecer como uma 

inibição neurótica ou fornecer a base para o desenvolvimento de outras neuroses‖ (p. 187). 

Freud traz ainda outro motivo, que pode ser considerado como o principal pela reação 

paradoxal em relação ao homem com quem a mulher teve o primeiro ato sexual. Diz Freud 

que o primeiro ato sexual ativa na mulher outros antigos impulsos, e ―estes estão em absoluta 

oposição a seu papel feminino e à sua função‖ (p. 188). Ao analisar suas pacientes neuróticas, 

Freud observa que elas passaram na infância ―por uma fase em que invejam nos irmãos o seu 

símbolo de masculinidade e se sentem em desvantagem e humilhadas devido à falta dele em si 

mesmas‖ (p. 189), na verdade, devido à sua proporção diminuída. Freud situa essa inveja do 

pênis no complexo de castração. Acrescenta, ainda, que essa fase é anterior à fase da escolha 

de objeto, pois somente mais tarde a menina direcionará sua libido para seu pai, quando 

deslocará seu desejo de ter um pênis para o desejo de ter um filho. A fase masculina na 

menina, na qual ela inveja o menino por seu pênis, e em qualquer caso, é anterior e ―está mais 

próxima do narcisismo original do que o objeto de amor‖ (p. 190). É preciso entender aqui 

masculino ―como noção que inclui o desejo de ser masculino‖ (p. 190). 

Nunes (2000), sobre a questão da virgindade e da frigidez, esclarece que para Freud a 

exigência da virgindade feminina é a continuação lógica do direito à posse exclusiva da 

mulher, que constitui a essência da monogamia. Preservar a virgindade da jovem até o 

casamento leva não só à felicidade sexual do marido, mas também a uma dívida de gratidão 

que o deixaria numa posição de amo e senhor. Nesse caso, ainda segundo Nunes, Freud 

argumenta que nem sempre as coisas terminam tão bem entre o casal, pois nem sempre as 

esposas ficam numa posição tranquila de gratidão e submissão, pelo contrário, tornam-se 
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frígidas. Estaria aí uma questão que poderia ser relacionada com a sexualidade dessa mulher, 

mãe de Márcia? 

Ana Costa (2002) destaca que o que o tabu da virgindade coloca em causa ―diz 

respeito a uma das figuras que se relacionam ao corpo materno como um corpo interditado‖ 

(p. 13). Isso quer dizer que ao entrar em causa o exercício do sexo, ―retorna um registro do 

incesto, que na infância tinha outra forma de expressão‖ (p. 13). Importante marcar aqui que o 

incesto tanto para o menino como para a menina diz respeito ao corpo materno. Ou seja, ―a 

possibilidade de encontro de um lugar de representação no mundo depende dessa simples 

condição: da separação / diferenciação em relação ao corpo materno‖ (p. 13). Dessa forma, 

considera a autora que o tabu da virgindade, ―como construção social, tentava dar conta de um 

vazio de significação na passagem da jovem a uma condição sexuada‖ (p. 13). Então quando 

Freud introduz a noção da mãe e diz que a mãe pertence ao pai, destacando que o menino 

entende sempre como infidelidade o fato de o pai gozar dos favores da mãe. Torna então, a 

mãe, uma figura complicada na história do sujeito, principalmente na da menina.  

Assim, com o texto ―Tabu da virgindade‖, além de mostrar a importância do pai como 

aquele que primeiro tem direito ao amor de uma mulher, Freud mostra que o pai está sempre 

por trás das escolhas de objeto da mulher. Este texto traz, outro ponto importante quando 

introduz a função fálica, a possibilidade de normalizar o valor sexual a partir da função fálica, 

isto é, pontua que existe outra coisa por detrás do Édipo, além da pura decifração edípica. 

Esse é um dos eixos diretivos apontados por Lacan nos primeiros momentos de seu ensino, 

quando separa e distingue a decifração edípica da experiência de decifração fálica. Como 

escreve Miller (2010), o esforço de Lacan foi o de ―separar a interpretação edípica da 

interpretação fálica e considerar que, se o Édipo era um mito, era uma interpretação mítica de 

uma lógica mais essencial. Com a logificação da função fálica, podíamos tocar de maneira 

mais essencial o funcionamento da própria estrutura‖ (p. 5). Seguirei com Lacan mais à 

frente.  

Voltando ao caso clínico... Com sua sexualidade, isto é, com o fato de sua primeira 

experiência sexual ter se tornado um problema familiar, Márcia parece evidenciar algo 

bastante frágil na sua família, principalmente na sua mãe. Pensando no quanto é intrigante 

essa relação mãe e filha, pergunto-me se não seria o pedido de atendimento psicológico da 

mãe para a filha uma erupção da própria angústia dessa mãe. Um sinal de que na questão da 

sexualidade da filha algo se evidencia da sexualidade da mãe. Não caberia aí pensar num 

repúdio à sexualidade por parte da mulher-mãe? Já que esta casou com o primeiro homem 

com quem namorou, o responsável pelo seu defloramento. Seria possível pensar que sua 



 21 

experiência levou ao que Freud aponta como uma possível frigidez? No imaginário da 

mulher-mãe, a filha a representaria? Estaria Márcia marcando um retorno em direção ao 

passado da mãe. Retorno de um destino, de um impensável no encontro sexual, revivido 

quando a filha põe em palavras seu ato. A mulher-mãe entende que perder a virgindade marca 

a quebra de um funcionamento ‖normal‖ até então, o que faz perder a estabilidade para 

sempre. Aqui é possível pensar no exercício da tirania da mãe, no controle sobre o corpo da 

filha, numa tentativa de impedi-la de obter prazer por si mesma. Ou a mulher-mãe tem tal 

atitude para que a filha não tenha acesso a prazeres sexuais diferentes dos que ela lhe 

pretendia ou dos que ela própria teve?  

Escreve Benhaïm (2007) que a adolescência é um momento de vida que implica 

mudança de estatuto, tanto para a jovem como para a mãe. Nesse momento, a mãe é 

novamente confrontada com a problemática da separação e é quando ainda precisará ―transitar 

de uma posição materna para uma outra no mesmo ritmo do desenvolvimento de sua filha(o)‖ 

(p. 36). Enquanto o adolescente irá questionar seu estatuto subjetivo nas novas situações 

identificatórias e a questão da sua origem, em resposta a isso, a mãe deverá confrontar-se com 

essa questão da origem, isto é, com o campo da sexualidade. ―Pois é a origem inscrita neste 

ato sexual fecundante que se questiona aqui.‖ (p. 37) Nesse momento, portanto, a função 

materna sofrerá um duplo questionamento, ―o de seu estatuto de mãe e o de seu estatuto de 

mulher‖ (p. 39). Se a mãe não conseguir sustentar essa dupla função, reconhecendo a sua 

filha(o) adolescente como sexuado, já capaz de procriar e aceitando o fato de que se tornou 

cada vez mais outro e mais semelhante, permitindo e autorizando-o a seguir seu rumo, ela 

poderá manter essa filha(o) como seu objeto e fazer dela ou dele um adolescente sintoma.  

No sentido do que aponta a teoria nesse momento, cabe então pensar na irrupção da 

sexualidade de Márcia como o momento em que novas reatualizações da experiência do 

estádio do espelho necessitavam ser feitas, para que houvesse um processo de separação do 

Outro materno e para que novas ligações se constituíssem. Ainda sendo uma adolescente, esse 

era um momento de vida em que seus elementos estavam sendo ressignificados, passando a 

ter nova eficácia psíquica. As mudanças corporais próprias dessa idade possibilitaram a 

concretização do ato sexual. Esse era o tempo em que poderia produzir as reorganizações 

decisivas da sexualidade adulta, talvez sem tantas perturbações, se tantos percalços não 

tivessem ocorrido em torno da sua primeira experiência sexual. Márcia evidenciava não 

encontrar na sua mãe-mulher ajuda para perder a mãe infantil, o Outro materno, isso parecia 

dificultar que ela se decepcionasse e se encontrasse com as novas questões. Pois como 

qualquer jovem, Márcia já vivia seus próprios conflitos internos independente dos familiares.  
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Mas as queixas apresentadas chamam atenção para essa relação mãe e filha, em que a 

perda da virgindade da filha parecia mesmo revelar que ela encontrava-se capturada em uma 

situação de compromisso com a mulher-mãe. A experiência da filha, quando marca a 

passagem a uma condição sexuada, parece que provocou algo nessa mãe-mulher, algo da 

ordem de um não dito. Caberia pensar qual é a transmissão de mãe-mulher para filha como 

traço importante que possa criar obstáculos à feminilidade. Assim, busco na experiência de 

Márcia, com a perda de sua virgindade, pensar hipoteticamente o que poderia ter ressuscitado 

em sua mãe-mulher. Torna-se necessário buscar outras considerações da obra freudiana que 

tratam da mulher e da importância da relação com sua mãe, e se criaria obstáculos esta 

vinculação no seu caminho para tornar-se mulher e como esta relação se mantém na sua vida, 

ampliando assim a questão da virgindade com a transição deste primeiro encontro de mãe 

para filha. Nesse ponto, busco compreender ainda em Freud, e depois em Lacan, qual é então 

a influência do Outro materno no destino da filha. 

 

 

3. Algumas das concepções sobre a sexualidade feminina 

 

 

A fala de Márcia trazia a ideia de que o Outro materno tinha o poder de ler 

pensamentos, o que poderia estar articulado com o fato de que a mãe não lhe dava o direito de 

mentir ou ter os seus próprios segredos. Assim, Márcia não conseguia preservar-se o direito 

de não revelar à mãe o que desejava fazer, já que imaginava que ela poderia descobrir tudo, 

acreditando que a mãe realmente sabia o que se passava nos pensamentos dela, como se fosse 

uma alma gêmea e tivesse um poder imaginário. Ambas pareciam acreditar que o Outro 

materno de fato teria esse poder. Esse momento parecia revelar as dificuldades da própria 

mãe/mulher em aceitar o que demandava Márcia diante daquela nova experiência de vida, já 

que não queria saber o que a filha sentira com a experiência sexual, o que queria era 

compreender por que ela não cumpriu o combinado, pois prometeu que ficaria virgem até 

casar.  

Fazia-se necessário ajudar Márcia diferenciar o que daquela dor era dela e o que 

parecia ser de sua mãe/mulher, num jogo em que ora acolhia sua necessidade, ora a 

impulsionava a encontrar uma saída. Assim, tentava ajudá-la a investir numa experiência de 

poder vivenciar o prazer de pensar, sem se preocupar ou imaginar que seus pensamentos e 

sentimentos seriam descobertos sem que eles fossem ditos. Nesse sentido, ao notar claramente 

a dificuldade que Márcia apresentava para distanciar-se da sua mãe, o que foi cada vez mais 
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se esclarecendo na medida em que ela dizia não valer a pena lutar para buscar o seu próprio 

desejo, essa relação parecia-me vinculada a uma pré-história que apontava suas consequências 

para o destino da filha. Os conflitos vivenciados proporcionavam a Márcia mais sofrimento e 

pareciam mais importantes do que o prazer conquistado diante das novas relações. Márcia, 

diante do seu impasse, temendo que não pudesse sustentar-se emocionalmente, frente a esse 

novo momento de sua vida, ficava impactada diante do que sentia, acabando sempre por ficar 

presa às falas da mãe. A falta de apoio do pai parecia dificultar suas condições para conseguir 

desligar-se dessa mãe. 

Com o propósito de ampliar essa reflexão acerca da relação mãe e filha, buscarei traçar 

a teia que tece essa ligação, a fim de compreender qual é a influência dos primórdios dessa 

relação na feminilidade da filha. Aqui busco acompanhar a evolução dos fundamentos de 

Freud e inicio com os ensinamentos de Lacan sobre a sexualidade feminina, passando 

necessariamente pelo complexo de Édipo e de castração, especificamente, em busca do que 

nos leva ao enigma do feminino. Procuro situar o que aponta a teoria, nesse momento, sobre a 

importância da mãe no destino da mulher, a fim de destacar o que, no âmago dessa relação, 

caberia dizer, criaria ou acentuaria os obstáculos no caminho à feminilidade de uma jovem.  

Freud afirma que as questões que envolvem a feminilidade da menina passam pela 

mãe, que com os cuidados transmite os derivados inconscientes da sua própria vida sexual à 

criança. Esta, então, terá sua história traçada pelos investimentos iniciais desta mãe, que 

precocemente a introduz em seu próprio mundo. Freud reconhece uma tendência feminina no 

comportamento infantil das meninas concebida como sinônimo de uma sexualidade 

precocemente despertada. Para Freud, a primeira relação mãe e filha será ponto de ancoragem 

para se entender como uma mulher se organiza subjetivamente, pois a história da menina com 

sua mãe, em grande parte, determina seu futuro como mulher. Como Freud (1925) diz, na pré-

história da ligação com a mãe há uma ligação primária fundamental e exclusiva que tem toda 

importância no destino da filha. Diz ele que essa ―pré-história da mulher‖ corresponde a um 

período de intensa ligação com a mãe, que corresponde a uma pré-história masculina, 

trazendo consequências para a menina. Afirma que os dois sexos parecem viver do mesmo 

modo as fases precoces do desenvolvimento da libido, porque, antes da fase fálica, a menina 

não se distingue de um menino. Neste sentido, Freud ressalta que para os dois sexos só existe 

o falo (objeto imaginário), por isso, fase fálica. Fase em que a criança depararia com a 

alternativa de ter o falo ou ser castrado. Nesta perspectiva, o ser humano nascido fêmea terá 

que percorrer um caminho para tornar-se mulher.  
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Então, Freud (1931), retomando estudos anteriores, afirma que na fase do 

desenvolvimento sexual da mulher se apresentam as mesmas forças libidinais
5
 do sexo 

masculino. ―Durante algum tempo, essas forças seguem o mesmo curso e têm o mesmo 

desfecho em ambos‖ (p. 270). No entanto, torna-se complicado o desenvolvimento da 

sexualidade feminina pelo fato de a menina ter a tarefa de abandonar o que, originalmente, 

constitui sua principal zona genital – o clitóris – em favor de outra, nova, a vagina. Nessa 

perspectiva, Freud conclui, em 1931, que há duas dificuldades para uma menina tornar-se 

mulher. A menina precisa trocar de sexo, substituindo o clitóris pela vagina e, há um segundo 

complicador no desenvolvimento da mulher: ―a troca de seu objeto original – a mãe – pelo 

pai‖ (p. 270).
 
 

No texto Feminilidade (1933), Freud fala da hostilidade à mãe, dizendo que as 

meninas responsabilizam suas mães pela falta de pênis nelas e não perdoam o fato de terem 

sido, desse modo, colocadas em desvantagem. A menina percebe o órgão genital feminino, 

não como um outro sexo, mas como o lugar de uma castração, de um pênis diminuído ou 

cortado. Aí a inveja do pênis é despertada e a menina se aferra obstinadamente à expectativa 

de ―... um dia também ter um órgão genital do mesmo tipo‖ (FREUD, 1931, p. 268).
 
Após a 

menina compreender a natureza geral dessa condição, Freud acredita que irá decorrer a 

feminilidade, mas com essa percepção, aos olhos da menina sua mãe irá sofrer uma grande 

depreciação. Pois aqui a ferida narcísica é redobrada pela descoberta de que a mãe também 

não possui o pênis (falo). Voltar-se contra a mãe será frequentemente a atitude adotada pela 

menina por constatar que é, como sua mãe, ―castrada‖. Então, é a descoberta da castração que 

levará a menina a desvalorizar o sexo feminino e a depreciar, em geral, todas as mulheres, 

principalmente a sua mãe, pois se ressente de ela tê-la trazido ao mundo como mulher. Daí 

Freud afirmar ser a Penisneid, ou inveja do pênis, o efeito do complexo de castração na 

mulher. Freud aponta três caminhos possíveis, consequências do complexo de castração 

feminino, para a sexualidade da menina: o que leva à renúncia da vida sexual; o que leva ao 

complexo de masculinidade e mantém o desejo de ter um pênis igual ao do menino; ou o que 

segue os passos para a feminilidade, momento em que a menina se volta para o pai na 

esperança de ter um bebê que simbolize o pênis que a mãe não lhe deu.  

Como ponto de origem do tornar-se mulher, Freud aponta o reconhecimento de que a 

menina é um ―pequeno homem‖, pois ela percebe que em seu corpo falta alguma coisa, 

                                                 
5
 Nesse ponto, diz Freud (1931) que ―não devemos desprezar o fato de os primeiros impulsos libidinais 

possuírem uma intensidade que lhes é própria, superior a qualquer outra que surja depois, e que pode ser 

verdadeiramente chamada de incomensurável‖ (p. 279). 
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porém, essa falta é o que movimentará seu desejo. A angústia da castração representa o 

declínio do Édipo no menino, mas na menina, representa a possibilidade de entrada no drama 

edípico, já que a castração para ela não é da ordem de uma ameaça, mas de uma privação, 

uma falta inscrita no corpo. Sendo assim, o fato de a menina não ter o que temer diante dessa 

ameaça é o que terá importantes implicações na saída do Édipo e na formação de seu 

superego. Se ela ficou presa ao complexo de masculinidade e fez uma identificação com a 

mãe fálica, ou com o pai possuidor do pênis (falo), a sua feminilidade está exposta a 

perturbações, por causa dos remanescentes psíquicos do período masculino inicial.  

Assim, diz Freud, a respeito da feminilidade, que o tornar-se mulher é um processo 

que a menina percorre nas diversas fases do desenvolvimento psíquico, sendo fundamental a 

figura da mãe para esta construção. No entanto, o complexo de castração na menina, longe de 

destruir o complexo de Édipo, o mantém, já que essa pré-história terá sempre importância no 

destino da filha, ou ainda, será sempre um problema para as meninas, pois a separação entre 

mãe e filha se impõe no caminho do tornar-se mulher. Daí Freud considerar impossível 

compreender uma mulher, se não através da análise de sua relação com a mãe. Postula que o 

afastamento da mãe constitui um passo para a feminilidade, já que uma ligação de extrema 

intensidade com a mãe pode dificultar ou, até mesmo, impedir o caminho para a feminilidade. 

A pré-história da relação em questão vai determinar o futuro de uma menina como mulher, já 

que é nesse momento que são feitos os preparativos para a vida adulta, marcando as 

características dos papéis que exercerá na vida sexual e social.  

Dizia Freud que a superação do Complexo de Édipo é necessária para ambos os sexos, 

a fim de que o desenvolvimento sexual siga seu curso normal. No entanto, no caso da menina, 

o deslocamento objetal da mãe para o pai nunca se faz por completo e ainda que a intervenção 

paterna seja fundamental para sua constituição como sujeito, ela não é resolutiva de seu 

Édipo, não lhe fornecendo as condições de uma identificação feminina. Afirma ele que esta 

identificação deve ser buscada em sua relação com a mãe. Diante da construção de uma 

identidade sexual, a menina identificar-se-á com a mãe. Freud (1933) diz que ―sob a 

influência da transformação da mulher em mãe, pode ser revivida uma identificação com sua 

própria mãe [...]‖ (p. 163). No entanto, a menina agora transformada em mulher nunca 

ultrapassa de maneira completa sua intensa demanda de amor, pois em geral representará o 

mundo da família. Então ressalta, ―tínhamos de levar em conta a possibilidade de um certo 

número de mulheres permanecerem detidas em sua ligação original à mãe e nunca alcançarem 

uma verdadeira mudança em direção aos homens‖ (1931, p. 260). Afirma existirem mulheres 

fixadas em sua ligação materna e por isso elas não conseguem completar a mudança de 
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objeto. Freud (1933) reconhece também ocorrer, com frequência, regressões a fixações à fases 

pré-edipianas, daí ocorrer na vida de algumas mulheres uma repetida alternância entre 

períodos em que ora a masculinidade ora a feminilidade predominam, dizendo ser 

determinada parte disso que leva ao enigma da mulher, podendo, ―talvez, derivar-se dessa 

expressão da bissexualidade na vida da mulher‖ (p. 158) . Razão de Freud dizer que ―talvez 

devêssemos identificar esse desejo do pênis como sendo, par excellence, um desejo feminino‖ 

(p. 158). 

Pode-se concluir na opinião de Freud, que a fase pré-edípica é, afinal, o problema da 

mulher, uma vez que a elaboração da castração da mãe é a questão para a menina. A mãe é 

razão para o conflito pré-edípico, pois é o objeto amoroso primordial. O problema que se 

impõe com o Édipo feminino é que sua resolução determinará a especificidade do feminino. 

Assim, para Freud, as características do feminino não têm a ver com a anatomia, pois a 

pequena menina, na verdade, é um pequeno homem, somente no segundo momento do Édipo 

acontecerá a virada da menina em direção ao pai. Então, a queixa da castração materna será o 

modelo subjetivo da castração feminina. Freud diz que a mulher reage mais fortemente que o 

homem à castração. Por fim, para Freud, as formulações sobre a feminilidade constituem-se 

por excelência na relação pré-edípica. 

A partir desse momento, seguiremos com os apontamentos de Lacan, que nos 

apresenta algumas contribuições importantes sobre o enigma da sexualidade quando propõe 

dar continuidade ao texto freudiano. Ele revisa os conceitos freudianos dos estádios da 

sexualidade feminina e da diferença sexual e, nos primeiros momentos de seu ensino, separa e 

distingue a decifração edípica da experiência de decifração fálica, mostrando que o complexo 

de Édipo consiste numa dialética: ser ou não ser o falo, ter ou não tê-lo. Aponta, então, Lacan 

que a nossa sexualidade é constituída do real de nossa anatomia sexual e da identidade sexual, 

resultante da elaboração psíquica a partir desse real, dependendo da relação do sujeito com o 

falo. Para Lacan, tudo vai depender dessa relação com o falo, pois é, antes de tudo, a relação 

com o real da diferença dos sexos que possibilitará a vinda do objeto fálico. Então, a 

identidade sexual será obtida ao fim de um trabalho imaginário que poderá resultar numa 

inadequação entre a anatomia do sujeito e sua identidade sexual.  

No entanto, essa questão torna-se espinhosa para a mulher porque, como escreve Sergé 

André (1991), ―o pai não se impõe verdadeiramente como metáfora no destino feminino [...] a 

filha é não-toda assujeitada a essa função de metáfora‖ (p. 181). Uma vez que, para ela, a 

instância paterna não faz desaparecer, ―não condena ao esquecimento o primeiro Outro 

materno‖ (p. 181). Como diz André, a questão que se coloca ―é a de saber se a relação ao pai, 
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que se instaura no Édipo [...] da menina, tem função de metáfora ou apenas de metonímia 

quanto à relação com a mãe [...]‖ (p. 181).  

Pontua Lacan (1956-1957) no Seminário 4 que se a menina entra no complexo de 

Édipo ―é na medida em que ela não tem (o falo), ela tem que encontrá-lo no complexo de 

Édipo‖ (p. 125). Para que uma mulher passe pela castração deve primeiro constituir o falo 

como imaginário. Assim, ela é o falo, o próprio significante da falta. Vale dizer, na relação 

entre o sujeito, aqui a criança, o Outro (a mãe) e o falo. Segundo Joel Dor (1989), no primeiro 

tempo do Édipo, a criança busca identificar-se com o que ela supõe ser o objeto de desejo da 

mãe. A criança busca ser o falo. No segundo tempo do Édipo, a mediação paterna 

desempenha um papel preponderante na configuração da relação mãe-criança-falo, intervindo 

sob a forma de uma dupla privação: coloca para a criança que não ela dormirá com a própria 

mãe e para a mãe, que esta não reintegrará o seu produto. Este é o momento da primeira 

aparição da Lei contra o incesto. Ainda ressalta Dor que a determinação da criança, ao final 

desse segundo momento do Édipo,  

 
[...] é crucial, no sentido, sobretudo, de determinação em relação ao objeto 

fálico. Abalada em sua certeza de ser ela mesma objeto fálico desejado pela 

mãe, a criança é, de agora em diante, forçada pela função paterna a aceitar, 

não somente não ser o falo, mas também não tê-lo, assim como a mãe, 

dando-se conta de que ela o deseja lá onde ele é suposto estar e onde torna-

se, então, possível tê-lo‖ (DOR, 1989, p. 89).  

 

Então, a função paterna como uma função operatória determina para a criança o seu 

acesso ao simbólico. No terceiro tempo do complexo de Édipo, devido à proibição do incesto, 

perde-se o objeto de amor. Como essa perda não pode jamais ser reparada, resta ao sujeito 

buscar os objetos substitutos para suprir a demanda insaciável, essa falta inaugural e 

constitucional da vida psíquica de todos nós. Então, para Lacan, desde o inicio, a relação mãe 

e criança é ternária, intermediada pelo falo. O pai é o quarto elemento da estrutura: falo-mãe-

criança. Então, a relação do filho(a) com o falo se estabelece na medida em que este é objeto 

do desejo materno. Lacan (1957-1958), no Seminário 5, sublinha que na metáfora paterna 

―há, propriamente, no que foi constituído por uma simbolização primordial entre a criança e a 

mãe, a colocação substitutiva do pai como símbolo, ou significante, no lugar da mãe‖. Assim, 

Lacan diz que o pai é uma metáfora. O pai se liga à lei primordial da proibição do incesto, 

assim, a interdição paterna dá-se por uma operação simbólica. Na constituição do sujeito, é o 

discurso materno que introduz um pai; por conseguinte, o desejo materno desloca-se para 

aquele que tem o falo, o pai. O pai, como metáfora, introduz um novo significante, ou seja, o 
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Nome-do-Pai, significante este que substitui o desejo materno. Assim, o Nome-do-Pai opera 

produzindo uma significação para o sujeito, que é uma significação fálica. Para Lacan, o falo 

é um significante, porque, ao fazer uma operação de substituição significante, o falo será o 

significante da falta. Daí, Lei e Desejo estarão sempre ligados. A criança vivencia, no declínio 

do Édipo, a emergência de um sujeito desejante, pois para ter o falo é necessário não sê-lo. 

Como Lacan diz ―... no plano imaginário, o pai intervém efetivamente como privador da mãe‖ 

(p. 198).  

O desejo esperado no complexo de Édipo na relação com o pai ―era um desejo 

apaixonado, um apelo propriamente feminino, extremamente próximo de uma posição genital 

passiva‖ (p. 306-307). Ao se reverter das insígnias daquele com quem se identificou, o desejo 

que entra em jogo depois da transformação não é mais o mesmo. ―Essas insígnias, o sujeito as 

leva consigo depois desse movimento de oscilação, e se vê constituído de uma nova maneira e 

com um novo desejo‖ (p. 308), constituindo o processo de identificação, o esquema desse 

processo no sentido próprio de uma identificação no nível secundário, no que ela funda o 

Ideal do eu. Para Lacan, nesse esquema, inicialmente, é preciso que haja ―[...] o elemento 

libidinal que aponta para um certo objeto como objeto‖. 

 

Esse objeto torna-se, no sujeito, um significante, ocupando o lugar que desde 

então será chamado de Ideal do eu. O desejo, por outro lado, sofre uma 

substituição – um outro desejo surge em seu lugar. Esse outro desejo não vem 

do nada, não é nada, ele existia antes, dizia respeito ao terceiro termo, e sai dele 

transformado (LACAN, 1957-1958, p. 308). 

 

Então, a menina somente chega ao amor do pai pela via do amor da mãe. Essa 

mudança de objeto de amor ocorre a partir da percepção da própria castração. É à medida que 

o desejo da mãe se volta para esse outro, que menino e menina percebem que não completam 

a mãe, que não são tudo para ela. Portanto, é só quando a menina se dá conta de que não é 

completa, mas faltante, assim como a mãe, que pode abandonar seu apego primário à mãe e 

tomar o pai como objeto. Lacan postula, então, que a relação com o falo irá desempenhar um 

papel para o homem e para a mulher a partir do reconhecimento da castração da mãe, uma vez 

que a castração que importa não é a do sujeito (criança), mas a do Outro materno. É o efeito 

da percepção da mãe como castrada, não fálica, que repercute na criança, desencadeando sua 

posição em relação à castração e à assunção de seu sexo. Sendo assim, é a castração do Outro 

que efetiva a castração para a criança. Então, é a castração materna que confirma a primeira 

percepção da castração, possibilitando, assim, a divisão dos sexos. Esta observação da 

diferença anatômica dos sexos traz no ser falante suas consequências inconscientes e 
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subjetivas. E Lacan ainda escreve que ―o Ideal do eu constitui-se na relação com o terceiro 

termo, que aqui é o pai, e implica sempre o falo, unicamente na medida em que esse falo é o 

fator comum, o fator pivô da instância significante‖ (p. 309-310). 

Avançarei no ensinamento de Lacan no decorrer de toda essa pesquisa, assim, ao 

desenvolver outros conceitos, outro posicionamento poderá se articular no que refere às 

questões que envolvem a sexualidade feminina, marcando o ponto de divergência entre as 

concepções de Freud e as de Lacan. Na evolução do ensino de Lacan, ele vai separar a 

condição materna da mulher, ao dizer que a verdadeira mulher é aquela que escolhe ser mais 

mulher do que mãe. Penso ser possível encontrar aí uma boa articulação para pensar essa 

relação entre Márcia e sua mãe.  

O discurso de Márcia revela o quanto ela queria ser reconhecida por sua transição para 

o mundo adulto em função de sua primeira experiência sexual e a entrada na universidade. 

Por vezes, a minha vontade era de responder a sua demanda, porém sabia ser essa atitude um 

impedimento para que o desejo fosse liberado. Mas se a minha tentação era essa, a de 

responder a uma demanda de reconhecimentos, quando isto reaparece na transferência 

informa-me um pouco sobre a natureza do caso e da demanda. Com o decorrer das entrevistas 

iniciais, observo que Márcia denunciava um aprisionamento da mãe a própria mãe (avó de 

Márcia). A dificuldade em separar-se, marca da complexidade da problemática, parecia 

depender da relação que a mãe ocupou na história como mulher, da relação desta com a 

geração anterior, ou seja, com a própria mãe. Talvez seja possível pensar existir algo, um 

traço, que faz uma amarração entre as três mulheres: Márcia com sua mãe e a mãe de Márcia 

com a própria mãe. 

Márcia ainda uma adolescente, tempos depois do início da sua análise chamo então a 

mãe para uma conversa. Durante a entrevista, ao detalhar o seu sofrimento frente aos 

desmaios da filha, ela relaciona-o ao fato de a filha ter transado com o namorado. Ao falar das 

dificuldades com a iniciação sexual da filha, solicitei-lhe, então, que falasse de sua 

adolescência, minha ideia era situar algum signo que pudesse estar relacionado com a 

conflitiva de Márcia e a apresentação do desmaio. Foi quando a mãe contou ser filha única e 

que sofrera muito na adolescência porque sua mãe estivera muito doente, até ficando um 

tempo sem reconhecê-la. Ressalta que esse fato impossibilitou acontecer muitas coisas na 

relação entre ambas, e isso marcou o fim de uma intimidade, forçando-as a uma separação. 

Entendo que essa realidade, a doença de sua mãe, foi por demais para ela. 

Márcia estaria convocada a ocupar esse lugar na relação mãe e filha, sendo a ―alma 
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gêmea‖ de sua mãe,
6
 aquela que poderia entendê-la sem precisar nada dizer, representando 

imaginariamente esse outro idêntico a si mesmo. O encontro de Márcia com a questão sexual 

parece marcar novamente a quebra desse encontro, levando a mãe a reviver a quebra de uma 

intimidade a que fora forçada no seu passado, a separação de sua própria mãe, que quando 

doente não mais a reconhecia, e aí falha na necessidade do seu momento. Tal situação não 

revela afinal que há um impasse ali em torno da questão do não reconhecimento que parece 

implicar mãe e filha? Poderia estar relacionado com o ocorrido com Márcia, quando sua mãe, 

seu pai e irmã bloqueiam o reconhecimento de seu primeiro encontro sexual e quando a perda 

da virgindade não é entendida como o primeiro ato que a marca como mulher perante o social. 

Caberia pensar que a questão do reconhecimento é crucial na adolescência como marca para 

que ocorra uma transição com menos danos.  

Observo ainda que conforme Márcia foi se envolvendo com seu processo analítico, ela 

passou a considerar a mãe diferente de como percebe uma criança, que imagina ser a mãe um 

ser capaz de tudo, inclusive de ler pensamentos. Assim, passa a achá-la muito ―pegajosa‖, por 

sempre achar que se queria fazer ―outras coisas‖ era porque não gostava mais dela e da 

família. Aqui Márcia trazia a luta que tentava travar na procura de uma diferenciação, em face 

da mãe, em aspectos que tocam à sua identidade na busca de localizar o seu desejo.  

Tempos depois do início do seu tratamento, Márcia passou a me perguntar se eu 

achava errado que ela saísse com o namorado sem contar para a mãe. Eu, precisava apostar 

que era o momento de valorizar o ato de pensar secretamente, como sendo uma atividade 

autorizada e fonte de prazer, propunha-lhe pensar se não faria parte do crescimento ter os seus 

próprios segredos. Esperando que Márcia encontrasse suas próprias saídas, fui observando 

que ela começava a fazer tentativas de conversar com os pais, pedindo-lhes que a deixassem 

decidir o que fazer sobre o namoro, questão que ela julga ser a razão de todos os conflitos. E 

assim, aos poucos, a angústia diante dos conflitos e os desmaios relatados no início das 

entrevistas foram cessando. Os conflitos diminuem quando passa a considerar que sua mãe 

não precisa saber de muitas coisas, não se sentindo mais tão culpada por não contar tudo a ela. 

Entende que falar à mãe sobre sua vida sexual só piora a situação e causa muito sofrimento. 

Passa a preservar mais a sua relação com o namorado, pois deixa de falar sobre com sua mãe. 

Toma mais cuidado com o que escreve em e-mails e com sua bolsa, porque sua mãe e irmã 

remexem em tudo na busca de ―anticoncepcional‖ ou qualquer pista que as façam pensar que 

                                                 
6
 Em Ah! As belas lições! Zygouris escreve que ―‘Alma gêmea‘ é uma expressão, designada a nostalgia deste 

outro empático, o qual felizmente podemos ser para nós mesmos, quando conseguimos nos entender, com base 

em um saber íntimo sobre nós mesmos, saber que é um sentir, e também possibilita a palavra interior‖ (1995, p. 

141-142). 
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ainda estava transado com o namorado, como se deixando de transar pudesse voltar a ser 

virgem.  

O desenrolar desse momento da análise de Márcia mostra o eixo em torno do qual o 

ser humano se constitui, isto é, sempre em referência a um Outro e, como já apontado, a 

adolescência é o momento de reatualizar a experiência do estádio do espelho; de 

resignificações para mãe e filha, envolvendo algo em torno da problemática da separação e da 

sexualidade. Fácil observar que Márcia não podia renunciar àquela ligação com sua mãe para 

criar sua própria identidade e dar um rumo a sua vida. Quando se observa a dificuldade dela 

em poder separar seu próprio corpo do corpo da mãe, percebe-se que isso dificulta o seu 

processo de tornar-se mulher.  

Pensando sobre o que aponta a clínica e a teoria nesse primeiro momento sobre essa 

relação mãe e filha, cabe pensar que as dificuldades da jovem Márcia em separar-se da mãe na 

saída de sua adolescência parecem estar em parte implicadas na dificuldade da mãe em 

transitar entre a posição de mãe e a de mulher. Por meio de sua problemática, Márcia parece 

revelar que nessa relação existe uma mãe não conseguindo sustentar sua dupla função de mãe 

e de mulher.  

 

 

4. O desmaio - esse “sair de cena”? 

 

 

Como exprimem as questões que envolvem Márcia e a mãe, fácil ver que com a 

primeira experiência sexual foram quebradas as garantias que sustentavam a relação entre 

ambas. E a angústia vinha da quebra desse funcionamento que parecia ―normal‖ até então, 

perdendo sua estabilidade quando a jovem fala do ato para mãe. Pode-se dizer que o que surge 

nesse sofrimento é pura angústia para ambas. A angústia, nesse ponto, é o sinal da perda do 

sentido, de um confronto com a ausência da relação sexual.  

Como diz Lacan (1961-1962), a angústia surge quando o sujeito é afetado pelo desejo 

do Outro, e afetado de maneira imediata, não dialetizável. Pois se trata ―da apreensão pura do 

desejo do Outro como tal‖, justamente, porque, ―[...] não sei o que sou como objeto para o 

Outro‖ (p. 244). Lacan vai amarrar toda a questão do desejo humano, dizendo que o desejo é 
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o remetido a uma falta nostálgica da Coisa
7
. Se de um lado isso nos salva, de outro nos deixa 

assujeitado ao Outro. Assim, cabe entender que nossa subjetivação se dá por uma dupla 

operação: de um lado nos alienamos no desejo do Outro primordial e nos esquivamos do 

desamparo e, de outro, é necessário nos separarmos dele para podermos constituir o nosso 

desejo, mesmo que seja para desejar o desejo desse Outro. Aí se encontra o sentido da 

fórmula do desejo, em que ―o desejo do homem é o desejo do Outro‖.
8
  

Mas o que diz Lacan sobre o que circunscreve a alienação e a separação? Bem, a 

alienação é o mergulho do ser no campo do Outro. O que quer dizer que o sujeito não existe 

senão como um significante faltante, como um enigma sobre si mesmo. Ao mesmo tempo que 

faz essa experiência pela linguagem, ao se inscrever num Outro que o causa, é que se aliena. 

Alienação seria o fato de o sujeito depender sempre do Outro. No entanto, Lacan (1960-1964) 

nos adverte que ―[...] não é o fato de essa operação se iniciar no Outro que a faz qualificar de 

alienação‖ (p. 855). Pois quando diz que o Outro é para o sujeito o lugar de sua causa 

significante, isso só faz explicar ―[...] que nenhum sujeito pode ser causa de si mesmo‖ (p. 

855). Assim diz Lacan que ―a alienação reside na divisão do sujeito que acabamos de designar 

em sua causa‖ (p. 855). Segue mais à frente de seu texto dizendo que o sujeito ―depara 

efetivamente com o desejo do Outro, antes mesmo que possa sequer chamá-lo de desejo, e 

muito menos imaginar seu objeto‖ (p. 858). O que o sujeito coloca é sua própria falta, ―sob a 

forma da falta que produziria no Outro por seu próprio desaparecimento‖ (p. 858). 

Desaparecimento que, pode-se dizer, o sujeito ―tem nas mãos, da parte de si mesmo que lhe 

cabe por sua alienação primária‖ (p. 858). Acrescenta Lacan que o que o sujeito  

 

[...] preenche não é a falha que ele encontra no Outro, e sim, antes, a da 

perda constitutiva de uma de suas partes, e pela qual ele se acha constituído 

em duas partes. Nisso reside a torção através da qual a separação representa 

o retorno da alienação. É por ele operar com sua própria perda, a qual o 

reconduz a seu começo (LACAN, 1960-1964, p. 858). 

 

Aqui se pode pensar o que provoca o desaparecimento do sujeito enquanto sujeito 

dividido e desejante. Podendo-se também articular qual é o signo desse enigma que envolve 

os desmaios de Márcia, é possível pensá-lo como um desaparecimento do sujeito. Com o 

desmaio, se pode dizer que Márcia ―sai de cena‖, momentaneamente desaparece, parecendo 

                                                 
7
 Em O Gozo, Braunstein,. escreve que a Coisa é o objeto absoluto do desejo, ―abre ao pensamento a dimensão 

insólita e abismal de um gozo do ser, anterior à existência‖ (2007, p. 79).  
8
 Como é sabida, a revelação dessa fórmula se deu de fato no Seminário de Alexandre Kojève. Fórmula que 

Lacan apresenta, desde os seus primeiros textos, pegando da leitura que Kojève fez de Hegel. 
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ficar soterrada pelo discurso e pelo desejo do Outro. Fica refém do corpo materno, quando 

apresentava que sua mãe não lhe proporciona uma imagem que a representasse como espaço 

separado e diferenciado de seu corpo, nem como habitante autônomo de um pensar próprio. 

Nesse momento, a jovem remete-me a pensar no conceito de afânise, reforçado pelo efeito 

siderante de estar colada a significantes do outro, neste caso, desse grande Outro materno. 

Cabe pensar a afânise desse sujeito dividido, em seu drama existencial ligado às diversas 

figuras do Outro.  

Compete, então, definir o termo afânise, usado pela primeira vez por Ernest Jones
9
 

para falar do medo de ver desaparecer o desejo. A partir da leitura de Jones, Lacan (1963-

1964) retoma o termo afânise ou fading, qualificando-o de letal. Assim, diz que ―a afânise 

deve ser situada de maneira mais radical nesse movimento de desaparecimento‖ (p. 203), 

como concernente ao sujeito enquanto desvanecido ante o objeto de seu desejo. Podendo 

conceber que o sujeito, segundo Lacan, ―aparece primeiro no Outro, no que o primeiro 

significante, o significante unário surge no campo do Outro, e no que ele representa o sujeito, 

para um outro significante, o qual outro significante tem por efeito a afânise do sujeito‖ (p. 

213). Segue Lacan  

 

Donde divisão do sujeito – quando o sujeito aparece em algum lugar como 

sentido, em outro lugar ele se manifesta como fading como desaparecimento. 

Há então, se assim podemos dizer, questão de vida e de morte entre o 

significante unário e o sujeito enquanto significante binário causa do seu 

desaparecimento (LACAN, 1963-1964, p. 213). 

 

Então, a inscrição do sujeito em instância em lugar do Outro não deixa de admitir sua 

afânise, isto é, seu apagamento, sua divisão através da qual se constitui o sujeito do 

inconsciente. Segundo Lacan, o sujeito da psicanálise é um ser feito de linguagem. Assim, é o 

significante que forma o sujeito, uma vez que ele é falado mesmo antes de nascer; então, o 

movimento dos significantes construirá a realidade e o sentido das coisas para o sujeito. Por 

tudo isso, ele só pode ser compreendido como um ser de representações, feito e efeito de 

palavras, algo lhe resta a partir do momento em que entra na linguagem. Então o significante 

formata seu corpo, assim como o deforma com os sintomas.  

Cabe dizer que o que surge para Márcia é o aparecimento de seu desejo, um sujeito 

dividido face ao objeto do desejo, mostrando que o desejo se inscreve no impossível. Trata-se 

                                                 
9
 Em 1927, Ernest Jones, em um artigo sobre a sexualidade feminina, apresenta o termo afânise, dizendo estar 

relacionado com a questão do complexo de castração. No caso da mulher, diz Jones que é no temor da separação 

do objeto amado que podemos verificar o termo da afânise. (LAPLANCHE; PONTALIS, 1992). 
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de um objeto que causa o desejo, mas que se enuncia como impossível de atingir. Então o que 

surge para Márcia é sua própria falta. Como diz Lacan, ―a sexualidade se instaura no campo 

do sujeito por uma via que é a da falta‖ (p. 201). Uma falta, um resto recortado da imagem 

especular: tal é o falo. Talvez caiba pensar então que o sentido dos desmaios de Márcia 

aparece quando ela se depara com o seu próprio desejo diante do ato sexual. Marcando para 

ela sua própria divisão e falta, mas também o objeto do seu desejo, pois a afânise acontece 

quando um sujeito vê-se dividido, face ao objeto do desejo. Como quando diz Lacan do que 

se trata no desejo, é de um objeto, não de um sujeito, um objeto diante do qual 

desaparecemos, vacilamos, desaparecemos como sujeito. Isto posto, a afânise incidiu onde há 

o desaparecimento desse sujeito; e, é aí, neste ponto, que a separação se deu. Jerusalinsky 

(2002) relaciona a afânise com a passagem ao ato, dizendo que esta seria uma manifestação 

que o significante, por si só, não dá conta, e que isso traria consequências reais, impossíveis 

de serem "amortecidas" pelas palavras. 

Cabe analisar também que o desmaio de Márcia poderia ser uma resposta a essa mãe 

que invade a privacidade da filha ao mexer, controlar, ofender e perseguir. Poderia se dizer 

que há inclusão do ―gozo sexual da filha‖ na fantasia materna, indicando que a filha ―passou 

ao ato‖. O gozo ignorado na fantasia da mãe: ali onde você goza (supostamente) eu não te 

reconheço... Ali você não está, aparecendo aí o desmaio de Márcia... Projetando-se na filha, a 

mãe se reconhece, ali está ela, mais além de onde poderia se reconhecer. Cabe pensar que, 

―vampirizada‖ pelo desejo da mãe, a filha faz como que um eco à fala desta mãe, revelando 

esse Outro fictício construído pelo sujeito em suas contingências com os demais personagens 

de sua história. Aí o que surge é o autoespelhamento de filha e mãe, o que vai se desdobrando, 

até que a passagem ao ato se torna, então, inevitável para Márcia, e aí ela desmaia. 

Amarrando então uma trama propicia à repetição: Márcia com sua mãe e a mãe com a própria 

mãe (avó de Márcia). Isso se imaginarmos que projetada na filha a mãe de Márcia revive a 

relação com a própria mãe. 

 

 

5. A devastação na relação mãe e filha  

 

 

A perda da virgindade cria várias consequências para Márcia, como, a partir desse 

momento, o apelo que a jovem fazia ia além de uma demanda de amor; era também uma 

demanda de reconhecimento. Porém, nessa demanda de reconhecimento, o clamor parece ser 
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uma repetição, uma vez que esta mãe também diz que se erigiu a partir das ruínas de um 

reconhecimento falhado. Como conta que, por motivo de doença, sua ―mãe não mais a 

reconhecia na sua adolescência‖. Esse fato possibilita pensar que algo se reatualiza em torno 

da sexualidade nesse momento, algo que estaria às voltas do fenômeno da repetição, algo que 

faz com que o não reconhecimento para a mãe, na época também adolescente, se reatualize 

como a feminilidade não reconhecida em relação à filha. O impasse vivido pela mãe pode ser 

causa das dificuldades daquilo que poderia ser possível transmitir com a perda da virgindade, 

um reconhecimento de que a filha tornou-se uma mulher, no imaginário social.  

Penso ainda como questão fundamental em torno da sexualidade dessa jovem o fato de 

ela precisar tanto do reconhecimento do Outro. Por quê? Observo que há para ela uma 

contradição no comportamento que tange aos pais, principalmente, no que se refere à sua mãe, 

quando ao tratá-la como uma princesa, a mais bonita e inteligente, com a perda da virgindade, 

passa a tratá-la como uma ―puta e vagabunda‖. Isso não revelaria que algo no laço materno 

primordial pode ser razão de malograr sua feminilidade, quando se observa que Márcia se vê 

às voltas com os impasses em torno da separação, desta relação com a mãe. É possível, 

inclusive, se dizer que aí se instaurou uma devastação, e que há uma relação desastrosa na 

realidade entre mãe e filha, o que localizo nesse primeiro movimento do caso clinico como 

um traço importante para se criar obstáculo à feminilidade. Podendo dizer que se tornou uma 

devastação para essa jovem constituir-se em uma mulher, pois como visto, ela representa o 

corpo e o desejo da mãe como mais fortes do que os dela.  

 É preciso, então, buscar na literatura o conceito de devastação, uma vez que nesse 

momento do caso, ele se revela como importante para explorar essa relação entre mãe e filha. 

Lacan (1969-1970) diz, quando trata da relação com a mãe como uma ―devastação”, que isso 

não significa que seja uma relação desastrosa na realidade, mas é uma relação que não se dá 

sem marcas duradouras, que serão reativadas na relação com um homem, ou quando se está 

tratando de um filho(a): 

 

O papel da mãe é o desejo da mãe. É capital. O desejo da mãe não é algo 

que se possa suportar assim, que lhes seja indiferente. Carreia sempre 

estragos. Um grande crocodilo em cuja boca vocês estão – a mãe é isso. 

Não se sabe o que lhe pode dar na telha, de estalo fechar sua bocarra. O 

desejo da mãe é isto (LACAN, 1969-1970, p. 105). 

 

Freud refere-se ao fato de a menina escapar à catástrofe quando se dá a transição para 

o objeto paterno. Ou melhor, para Freud a catástrofe está relacionada ao destino do falo para 

a menina, como quando ele observa que certas mulheres permanecem em sua ligação original 



 36 

com a mãe sem nunca alcançarem uma verdadeira mudança em relação aos homens e, ainda, 

quando observa que essa ligação com a mãe está relacionada à etiologia da histeria. O termo 

catástrofe Lacan chama de devastação. Portanto, devastação e catástrofe se referem aos laços 

estabelecidos entre uma menina e sua mãe e àquilo que, dessa ligação, resta na subjetividade 

feminina. Assim, para Lacan a devastação está colocada neste apego indissolúvel, porém, em 

relação à mulher que é mãe, pois quando Freud se refere à mulher, é na medida em que seu 

ser está comandado pela função sexual.  

Quando abordo a devastação nesse momento do caso Márcia, penso nas consequências 

dos primórdios dessa relação mãe e filha, observando um resto na operação edípica presente 

no destino feminino. O conceito devastação designa um sujeito que está à mercê da vontade 

do Outro, como esclarece Soler (1995) quando fala de devastação no sentido de uma 

destruição de um lugar ou de um espaço vindo do Outro, do invasor. Como situa Lacan, no 

sentido de que tem tudo a ver com a mãe, enquanto figura materna e mulher. Diz Lacan 

(2003b) que:  

 
A elucidação freudiana do complexo de Édipo, que faz da mulher peixe na 

água, pela castração ser nela ponto de partida (Freud dixit), contrasta 

dolorosamente com a realidade de devastação que constitui, na mulher, em 

sua maioria, a relação com a mãe, de quem, como mulher, ela realmente 

parece esperar mais substância que do pai – o que não combina com ele ser 

segundo, nessa devastação (LACAN, 2003b, p. 465). 

 

Escreve Zalcberg (2003) que para ―a mulher fazer com que sua identificação inicial se 

limite a um reflexo no olhar do Outro para a partir dele construir uma consistência para si 

própria tem toda uma dimensão criativa‖ (p. 152). Mas também poderá assumir uma 

dimensão trágica. Posso dizer que não ser reconhecida é uma questão importante no caso 

Márcia, que se repete no destino de mãe-filha. O acontecido com Márcia leva-me a pensar 

que, para uma jovem, na sua adolescência, o não reconhecimento de que com o ato sexual ela 

teria se tornado uma mulher, talvez seja uma situação propícia para se pensar na dimensão de 

algo trágico, ou ainda, na ocorrência da devastação que a mãe pode impingir à filha.  

Assim, a questão dessa jovem, no que se refere a sua sexualidade, pode ser articulada 

com o que aponta Lacan com a ideia de devastação, se pensarmos que Márcia está 

identificada a esse objeto impossível, o qual a criança descobre que a mãe não tem, no 

entanto, é o objeto que ela quer ser para obturar a mãe. Nesse sentido, Freud chama atenção 

para o fato de que a maternidade pode reanimar as formas arcaicas da ligação com a mãe, pois 

não é senão com o surgimento do desejo de ter o falo que a boneca-bebê se torna um bebê 
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obtido do pai e, de acordo com isso, o objetivo do mais intenso desejo feminino. Assim, pode-

se pensar que a maternidade teria sido a forma da mãe de Márcia deslocar a sua inveja fálica, 

colocando o bebê Márcia no lugar do falo, ou seja, a filha ficando no lugar daquilo que 

completaria narcisicamente a mãe. Pensando assim, hipoteticamente, poderia se dizer que, 

quando criança no imaginário da mãe, Márcia teria sido colocada no lugar de quem obturaria 

o vazio deixado pela ausência, trazendo a esperança de que a falta seria obturada por sua 

presença e perfeição aos olhos de sua mãe, já que, como apontava Márcia, a sua fantasia é de 

que sempre foi uma princesa para sua mãe. Seria esse tumulto, que escapa à razão e ao 

entendimento, o motivo de a mãe buscar a análise para Márcia? Ou seria pelo fato de ter sido 

Márcia quem causou a ―destruição‖ de um lugar que ocupava na fantasmática da mãe, motivo 

pelo qual tinha de manter sua virgindade e de sua vida amorosa precisar ser transparente para 

sua mãe e afetá-la tanto. Márcia dizia acreditar que a mãe não suportaria uma separação, o 

conteúdo manifesto trazia o quanto dolorido era para as duas a vivência de separação.  

Vale ressaltar, como já disse, que essa é uma relação que não se dá sem marcas para 

qualquer filha, podendo ser reativada em suas relações amorosas. Ainda pensando na mulher-

mãe, talvez, caiba dizer que a devastação compõe-se de uma face fálica reivindicatória do 

desejo da mãe e outra, não-toda fálica, ligada à dificuldade de simbolizar o gozo feminino. 

Assim, a devastação pode ser empregada para qualificar nesse momento a relação mãe e filha. 

Posso pensar ainda o que há de ―fantasmático‖ desse sujeito nessa ―mãe devastadora‖, pois 

Márcia também parecia imaginar que o encontro sexual possibilitaria reencontrar, recuperar 

algo perdido, podendo ser uma marca nas suas relações com os homens. Pensando ainda na 

filha, cumpre, portanto, situar também que, segundo diz Lacan, a devastação não é 

considerada um elemento estrutural, uma vez que o que entra nessa questão é que a mulher se 

relaciona com um gozo suplementar não articulável ao significante, devido ao fato de que 

para a mulher existe uma impossibilidade de enunciar o seu sexo.  

Nesse ponto, acredito que é importante trazer ainda que Zalcberg (2003) ressalta que 

na relação mãe e filha paira, em muitos momentos, a imagem fascinante de uma mulher que 

encarna o mistério da sexualidade feminina, ―por representarem uma para a outra a imagem 

da feminilidade, ora a filha confundida com a imagem da mãe, ora a mãe com a imagem da 

filha‖ (p. 151). Escreve ainda a autora que a ajuda da mãe pode ser muito importante para que 

a filha possa ―[...] afastar-se dessa imagem de mulher com a qual o corpo da mãe se funde. Só 

dessa forma pode ascender ao seu corpo e à sua sexualidade, distintos dos de sua mãe‖ (p. 

151). Parece-me até que Márcia revelava um medo de fazer diferente da mãe que casou 

virgem, já que diz que se sente mal porque prometeu a ela casar-se virgem e não cumpriu. 
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Assim, pode-se ter Márcia como alguém amarrado à trama de uma repetição, revelando que 

há algo de real e de gozo no seu sintoma, o desmaio. Posso pensar, então, que o sintoma de 

Márcia representa que nem tudo é absorvido pelo significante, pois resta um real não 

simbolizável em torno do qual se constrói um sintoma.  

A partir da articulação entre a clínica e a teoria sobre a importância da ligação da 

mulher com a sua mãe, marcando traços que poderiam ser considerados marcas importantes 

na construção de obstáculos à feminilidade, cabe ampliar a questão buscando como se deu o 

lugar em que a paciente se vê fantasiosamente colocada no narcisismo de sua mãe. Convido o 

leitor a pensar sobre a importância do olhar na constituição psíquica e na constituição sexual 

do sujeito. Assunto que será averiguado no próximo capítulo. 

Ao marcar o que estava em jogo neste momento, em busca de constituir mais um fio 

condutor à procura do que seria obstáculo à feminilidade da jovem em questão, cabe pontuar 

que, na evolução dos ensinamentos de Lacan, para ele, é a lógica do não-toda que permite 

ampliar a análise da feminilidade em seus aspectos específicos que englobam o gozo 

suplementar e a dialética entre ser e ter o falo. Assunto que se faz necessário percorrer, o que 

farei posteriormente.  
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CAPÍTULO II Segundo movimento – A questão do olhar 

 

 

1. Fragmento clínico 

 

 

Márcia constata que diversos eventos na sua vida a espezinhavam, o que 

a fazia sofrer desde pequena, talvez com 7anos ou menos, quando entrou na 

escola. Sempre achou que as pessoas não gostavam dela, razão de pedir à mãe, 

há muito tempo, para fazer terapia. Mas a mãe sempre considerou 

desnecessária a terapia, não concordava que ela tivesse qualquer problema, 

não havia motivos. “Minha mãe não aceita que eu tenha algum problema, não 

sei por que”. 

Aquilo que Márcia nomeia como o seu verdadeiro problema era 

compartilhado, desde pequena, com a sua mãe. Quando dizia à mãe que as 

crianças, na escola, não gostavam dela, nunca queriam brincar com ela, 

chamando-a de “chata e metida”, sua mãe sempre fazia questão de explicar a 

razão: “Pura inveja das outras crianças”. Márcia sempre dirigiu ouvidos aos 

sons e às imagens de autoria de sua mãe, que lhe garantia: “Você é a menina 

mais bonita dentre todas”. Aquela que as professoras declaradamente preferiam 

por ser a mais inteligente. Assim a menina vivia, tendo certeza de que “aquelas 

crianças sentiam muita inveja, por ela ser mesmo maravilhosa, melhor que 

todas elas”. Reconhece que cresceu ouvindo aquelas “besteiras” que sua mãe 

lhe dizia, sempre acreditando ser pura verdade, apesar de ficar triste quando 

não conseguia brincar na escola.  

Na adolescência mudou de colégio. Foi para uma escola muito melhor, e 

ela estava entre as melhores da escola. Quando fez alguns amigos, agia como se 

fosse a melhor de todos eles, sempre liderando os grupos nos trabalhos 

escolares, “senão ninguém fazia o trabalho direito”. Também se achava 

divertida, o que sempre considerou muito importante, razão de adorar contar 

piadas. Tinha certeza de que os colegas concordavam, pois riam muito de suas 

piadas, mas quando nem todos achavam graça delas, ficava muito triste, muitas 

vezes chegando a chorar. 
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Ao entrar para a faculdade, começa a se preocupar com a possibilidade 

de perder os poucos amigos que havia feito no ensino médio; além disso, vive 

pensando que, às vezes, os amigos a evitavam. Acredita que os amigos podiam 

deixar de gostar dela diante de qualquer conflito; eles só gostariam se ela fosse 

muito “legal e divertida”. Quando chega a uma festa e nem todos vão 

cumprimentá-la fica muito chateada. Márcia procura ser sempre perfeita e o 

centro das atenções, pois se não for a preferida de todos, sente-se triste, 

achando que é uma pessoa “ruim” ou considera-se uma “chata” e “boba”. 

Acredita que se não é a melhor é porque não gostam dela, o que gera muita dor 

e sofrimento.  

No relacionamento com os novos amigos, encontra mais dificuldade na 

relação com as moças. Algumas colegas não gostam da forma como ela se 

comporta. Durante uma festa, uma delas comentou que parasse de ficar o tempo 

todo chamando atenção. Márcia ouviu que estava sendo chata, e não tinha 

dúvidas de que a amiga não gostava mais dela. Sabia que era muito mais fácil 

circular entre os amigos homens, mesmo que, às vezes, ficasse cansada de ouvi-

los falar de “bunda e futebol” ou do quanto traíam as namoradas. Eles 

pareciam esquecer que ela era mulher. 

Márcia sente-se insegura e angustiada quando o namorado diz que anda 

muito ocupado, sem tempo para ficarem juntos. Às vezes sabe que ele prefere 

sair com os amigos, “se gostasse dela não deixaria que surgissem tantas 

brigas”. Não conseguia compreender por que ele não a tinha em primeiro 

plano. Como fica dolorosamente triste e insegura, “gruda” no namorado, 

exigindo dele a confirmação de que a ama. Atenta a todos os movimentos dele, 

busca encontrar alguma fala ou gesto, um olhar que confirme isso. Um dia 

Márcia chega à sessão chorando muito, porque o namorado havia terminado o 

relacionamento; agora sabia que ele só queria se aproveitar dela, como sua 

mãe havia dito. Fica muito triste, porque achava que iriam se casar, nunca 

pensou que essa relação pudesse terminar. Agora, nunca mais arrumaria outro 

namorado. 

Márcia carrega consigo a sensação de que quando programava algum 

encontro com alguém, e por um imprevisto qualquer o desmarcavam, esta 

situação era uma confirmação do que temia: deixaram de gostar dela. Não 

conseguia entender como alguém poderia não querer ficar com ela. Queria 
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entender quais as razões de sempre pensar assim, isso devia ter um motivo. 

Enquanto isso, Márcia leva-me a pensar que o que temia, com o ingresso na 

vida adulta, era não ser vista como maravilhosa, deslumbrante, incomum, única. 

As falas de Márcia suscitavam em mim a imagem de uma figura 

fascinante, deslumbrante, exposta num pedestal para ser olhada e admirada. 

Num dado momento, aponto-lhe que ela está sempre esperando ser reconhecida 

como uma figura extraordinária, uma majestade, a princesa. Ela fica silenciosa, 

parecia querer ouvir de mim uma palavra que lhe assegurasse como era mesmo 

maravilhosa.  

Em outra sessão, a paciente me pede para deitar-se no divã, afirmando 

que tinha algo para dizer, mas não sabia como. Parecia temerosa do que eu 

poderia pensar ou dizer, então, pergunta se não era ela a culpada pelos 

problemas da irmã. Pergunto-lhe, quais problemas? Prossegue ela: quando 

criança fazia uma brincadeira com a irmã. Sempre a convidava e a uma 

amiguinha para brincar de “mexer na xoxota”, então, enchia “a xoxota” de sua 

irmã de bolinhas de algodão. Sentia culpa, será que isso tinha gerado algum 

problema na irmã? Isso sempre a preocupava. Na sequência, traz outra cena, 

diz que desde criança imaginava que era “amarrada” e uns homens tocavam 

seu corpo. Isso a deixava muito excitada. Em outro momento, Márcia traz à 

sessão que procura não ouvir nem concordar quando a mãe diz que ela só pensa 

em sexo, mas, às vezes, se pergunta se ela não teria razão. Então, diz que 

sempre gostara muito de se masturbar, o que lhe proporcionava muito prazer, 

era mais prazeroso do que transar com o namorado.  
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2. O Estádio do espelho: Narciso não vê o que não é espelho 

 

 

Uma mãe, um espelho. A mãe é a testemunha que mais convém ao destino da filha, 

assim como a mãe de Márcia é para ela. Do mesmo modo como acontecera com Narciso, que 

perseguiu sem cessar sua sombra, que era o objeto de seu próprio desejo, o que escapou a ele 

foi ele mesmo: o espelho não lhe mostrava que quem ali estava era si próprio, ―porque a única 

pessoa no mundo que poderia dizer-lhe onde ele estava era Eco, o Outro absoluto [...]‖ 

(MITCHELL, 1979, p. 59). No caso de Márcia, o espelho era sua mãe, o outro que poderia lhe 

dizer quem era.  

No primeiro movimento do trabalho com Márcia, apostar na relação de transferência, 

valorizando e acreditando que era possível que ela investisse numa experiência de poder obter 

o prazer de pensar e reservar para si seus pensamentos, possibilitou à paciente o 

reconhecimento de um lugar sexuado no corpo. Suas queixas se transformaram em sintoma 

analítico. Marcarei como Márcia, no decorrer do primeiro para o segundo movimento, dá 

mostras de como foi sendo construída a sua neurose infantil, assunto do capítulo dois.  

Com o segundo movimento, ilustro meus propósitos por meio desse outro fragmento 

clínico da situação analítica, buscando compreender outros elementos que possam direcionar 

melhor essa reflexão em torno dos seus obstáculos à feminilidade. Percebo que Márcia se 

implica no sintoma, revelando a fantasia, quando sai de um relato queixoso sobre os pais. 

Lembro que ela queria restaurar a construção harmônica da sua antiga vida familiar, fazendo 

um pedido de restituição do ―status quo‖ anterior – de um estado de complementação que o 

sujeito supõe existir – para construir um outro relato em análise, apresenta suas fantasias 

infantis e, suas tendências exibicionistas, buscando encontrar um sentido para o que lhe fazia 

sofrer, quando conta o porquê de querer fazer análise: o seu medo de deixar de ser amada, 

caso não seja perfeita. Desse modo, pude observar como Márcia pôde voltar para si mesma 

uma questão sua; começa a falar de sua dor e de seu sofrimento e, em seguida, do seu medo 

de não ser amada e de não ser a melhor; das suas dificuldades diante das separações com 

outras pessoas e das questões que envolvem a forma como ela se vê e é vista.  

A questão ―do olhar e ser olhada‖ traz para Márcia a marca de como constituiu a sua 

sexualidade, quando aponta os efeitos do olhar sobre ela, por exemplo, quando acredita que só 

gostariam dela se fosse muito ―legal e divertida‖, revelando com esse recurso as questões 

narcísicas e tendências exibicionistas nas relações afetivas. Entendo que essas questões estão 

diretamente relacionadas ao fato de Márcia dizer ter sido sempre olhada por seus familiares 
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como uma princesa, ou seja, a majestade o bebê. Dizia Freud que, para as figuras parentais, o 

infante é sempre ―his majesty the baby‖.  

Busco, assim, determinar o caminho como Márcia cresceu com significantes que 

possibilitam imaginar que fazem parte de sua fantasia fundamental. Ela dizia que desde muito 

cedo que cresceu sob o olhar dos pais, que faziam questão de confirmá-la como única, ―a 

majestade‖. Cresce projetando todas as perfeições do seu eu infantil que a faziam reinar como 

o bebê maravilhoso. Era ―uma princesa‖, a mais bonita e inteligente. Márcia assim vivia, 

tendo certeza do que sua mãe lhe dizia, sempre acreditando ser tudo verdade, apesar de não 

ter essa confirmação fora do mundo familiar. Dizia Márcia que sua mãe não podia admitir que 

a filha não fosse perfeita. Pois esse Outro absoluto não desejava escutá-la, quando reclamava 

que as outras crianças não queriam brincar com ela. O que a mãe fazia era sempre repetir as 

mesmas palavras que dizia desde que Márcia era muito pequena: ―Você é uma menina 

maravilhosa‖. Quando Márcia parecia não acreditar que o que ela via espelhado não era ela 

mesma, quando havia outra pessoa lá para lhe dizer por onde ela escaparia, surgia novamente 

a mãe, seu espelho, que então lhe confirmava ser pura inveja das outras crianças que não 

gostavam do jeito como ela era. Assim cresceu essa menina, amando a si mesma como se 

fosse outra pessoa: como Narciso, fascinada por sua própria imagem, sem conseguir 

diferenciar onde estaria ela e onde estaria o outro. Márcia parece, então, revelar que cresceu 

no excesso, sob o olhar desse Outro que repetidamente a marca como um ser maravilhoso 

capaz de preencher a falta, lugar em que parece prender-se, acreditando ser pura verdade tudo 

o que vê no olhar de sua mãe. Portanto, ela se olhava com o olhar da sua mãe.  

Porém, como acontece com qualquer sujeito, Márcia recebeu do Outro materno os 

cuidados, através da experiência passiva de ser alimentada, acariciada, apalpada, tendo, por 

meio desse Outro, as marcas de sua subjetividade, pois sabemos como o olhar da mãe tem um 

papel estruturante, sustentado pelo seu desejo e que leva à construção de uma imagem 

importante para o sujeito. O espelho do Outro oferece a imagem ao sujeito e, ao mesmo 

tempo, o separa dela, porque é lá, nesta imagem, que está localizado um ponto de falta 

irredutível.  

Então, a fim de compreender qual é a relação do ―como se é olhada‖ nos primórdios 

da vida com a questão da sexualidade, busco na teoria uma reflexão acerca da constituição do 

sujeito, passando pela questão narcísica, estádio do espelho e pulsão escópica. Juntarei 

primeiro alguns comentários sobre o narcisismo em Freud, procurando aí situar suas 

implicações constitutivas no Estádio do Espelho, e quais as relações com a estruturação do Eu 

e a formação dos ideais, a fim de ampliar as reflexões sobre a paciente com suas questões 
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narcísicas e suas tendências exibicionistas, já que narciso não vê o que não é espelho. Por 

último, buscarei ver por meio do estudo da pulsão escópica o que representa o prazer de ver e 

ser visto, o se fazer ver no campo pulsional. 

Marcio Peter (1995) escreve que ―através do campo escópico, Freud descobriu o Eros 

unificador do narcísico‖ (p. 29). Diz o autor que está na própria essência do mito de Narciso 

amarrar o olhar com a unidade amorosa. Assim, a teoria ―sobre o narcisismo implica que um 

corpo só se torna sexualizado porque se oferece ao olhar do outro. O Eu [...] a ser definido 

como objeto de amor, o Eu passa a ser o objeto das pulsões e o narcísico é tomar a si mesmo 

como objeto de amor‖ (p. 29). Freud (1914) afirma que a criança toma seus objetos sexuais a 

partir de suas primeiras experiências de satisfação sexual autoerótica vividas em conexão com 

funções vitais que servem ao propósito de autoconservação. ―As pulsões apoiam-se, a 

princípio, no processo de satisfação das pulsões do Eu para veicularem-se, e só mais tarde 

tornam-se independentes delas‖ (p. 107).
 
 

O conceito de narcisismo Freud o interpreta como um passo necessário do 

desenvolvimento entre o autoerotismo e o amor objetal rumo à concepção de um Eu 

unificado. O narcisismo é o processo pelo qual o sujeito assume a imagem de seu corpo como 

sua e se identifica com ela dizendo ―eu sou essa imagem‖. Na segunda tópica, Freud (1923b) 

pensa o Eu como essencialmente corporal, colocando em evidência o papel fundamental do 

corpo na formação do Eu. Como podemos verificar na sua célebre frase, ―o Eu é, primeiro e 

acima de tudo, um Eu corporal: não é simplesmente uma entidade de superfície, mas é ele 

próprio, a projeção de uma superfície‖ (p. 40).  

Ainda no artigo sobre o narcisismo, Freud diz que o estádio narcísico ocorre num 

tempo anterior à escolha de objeto e permanecerá na vida do sujeito num segundo plano ou 

será recalcado. É uma passagem, no percurso do desenvolvimento normal da libido, a um 

estádio intermediário entre o autoerotismo e a escolha de objeto. O investimento posterior da 

pulsão sexual no objeto resultaria num deslocamento do Eu como objeto, dirigindo-se ele a 

um objeto externo. Todas as pessoas atravessam uma fase normal de narcisismo infantil, diz 

Freud, pois, no princípio a libido é retida no Eu e só, posteriormente, uma parte da libido é 

investida nos objetos, já que, na criança, essa tendência liga-se ao autoerotismo próprio da sua 

sexualidade. Daí se falar de um narcisismo primário, infantil, momento que diz respeito à 

criança e à escolha da sua própria pessoa como objeto de amor, numa etapa anterior à sua 

capacidade de se voltar para objetos exteriores. Já o narcisismo secundário é o movimento de 

trazer de volta para si a libido investida nos objetos, por meio do processo de identificação. É 

por isso que na vida adulta, o narcisismo primário será reativado nas escolhas afetivas do 
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sujeito, ou seja, na escolha de objeto, com base nele mesmo ou na pessoa que dele cuidou (a 

mãe).  

Para Freud (1914) o que ―o ser humano projeta diante de si como seu ideal é o 

substituto do narcisismo perdido de sua infância, durante a qual ele mesmo era seu próprio 

ideal‖ (p. 112). Freud afirma que na relação afetiva entre pais e filhos ―[...] eles se veem 

compelidos a atribuir à criança todas as perfeições – e tendem a encobrir e esquecer todos os 

defeitos dela. Essa atitude se relaciona com a negação (Verleugnung) da sexualidade infantil‖ 

(p. 110). 

 

[...] A criança deve satisfazer os sonhos e os desejos nunca realizados dos 

pais, tornar-se um grande homem e herói no lugar do pai, ou desposar um 

príncipe, a título de indenização tardia da mãe. O ponto mais vulnerável do 

sistema narcísico, a imortalidade do Eu, tão duramente encurralada pela 

realidade, ganha, assim, um refúgio seguro abrigando-se na criança. O 

comovente amor parental, no fundo tão infantil, não é outra coisa senão o 

narcisismo renascido dos pais, que, ao se transformar em amor objetal, acaba 

inequivocamente sua antiga natureza (FREUD, 1914, p. 110). 

 

Freud mostra que podemos reconhecer na atitude afetuosa dos pais para com seus 

filhos, que ―se trata de uma revivescência e de uma reprodução de seu próprio narcisismo, há 

muito abandonado‖ (p. 110). Assim, os pais reencontram por procuração um período 

nostálgico em que eles próprios eram ―sua majestade, o bebê‖ (p. 112). Como objeto de 

desejo dos pais a criança é tomada e marcada, principalmente, pela sua relação com a mãe, 

que lhe oferta uma modalidade de amor segundo sua própria estrutura psíquica. Mas essa é 

uma situação alienante e necessária no início da vida. Sendo assim, o renascimento do 

narcisismo dos pais dá um destino à criança e o amor ou desamor de uma mãe por um filho é 

herança dos seus próprios amores ou desamores. Seja entre mãe e filha ou entre mãe e filho, 

essa é a primeira das relações, a qual começa desde logo no imaginário da mãe, condensando 

o seu próprio passado como filha de um pai e de uma mãe. A compreensão dessa relação 

passará necessariamente pela representação que a mãe faz da sua própria família e do homem 

que escolheu para marido ou que sentiu como pai do seu filho. É uma relação que condensa, 

no imaginário da mãe, outras representações e fantasias.  

No entanto, é necessário que uma separação permita que a criança saia desse estado de 

alienação. Freud (1920) fala de um recurso da criança para suportar a ausência materna – um 

verdadeiro trabalho psíquico para colocar em cena um jogo de ausência e presença. Ao falar 

da brincadeira criada por seu neto, diante da angústia sentida pela ausência da mãe, aponta 

para a questão do desejo. Freud vai chamá-la de fort-da, numa analogia que servirá como 
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representante da ausência do Outro (mãe). É por meio dessa brincadeira que a ausência do 

Outro será presentificada e colocada em evidência ao mesmo tempo. É a constatação da 

ausência do Outro que colocará em evidência o desejo.  

Retomando, a questão sobre narcisismo e a formação do Eu. Lacan (1949), cujas 

reformulações desta fase são muito importantes, interpretando Freud, afirma no texto Estádio 

do Espelho que não é somente o investimento libidinal na imagem de si mesmo que forma o 

narcisismo, este também ocorre quando a criança, diante da sua prematuridade, ao perceber 

sua imagem refletida no espelho, faz uma operação psíquica que lhe possibilitará se 

reconhecer por inteiro. Aqui há uma identificação com essa imagem refletida e formadora (do 

Eu), o que possibilita antecipar uma unidade do seu corpo. Por não poder ainda afirmar a sua 

identidade, o sujeito fica alienado a essa imagem. Esse momento define a estrutura do ser e, 

ainda, marca a matriz simbólica. Esse é o momento do encontro do corpo da criança com o 

corpo do Outro, sendo que sua imagem garantirá a realidade de seu corpo inteiro e 

independente. Aqui Lacan demonstra como a criança, diante da aparição da imagem, está 

ligada a uma identificação:  

 
A assunção jubilatória de sua imagem especular por esse ser ainda 

mergulhado na impotência motora e na dependência da amamentação que é o 

filhote do homem nesse estágio de infans parecer-nos-á pois manifestar, 

numa situação exemplar, a matriz simbólica em que o [eu] se precipita numa 

forma primordial, antes de se objetivar na dialética da identificação com o 

outro e antes que a linguagem lhe restitua, no universal, sua função de sujeito 

(LACAN, 1949, p. 97).  

 

Esclarece Pennacchi (1998) que ―o corpo revela-se como sendo por um lado uma 

forma total ilusória, objeto do narcisismo do sujeito, do amor do outro e por outro lado, um 

conjunto de pedaços suscitando o desejo do outro e lugar do seu gozo. Desencadeando amor, 

o desejo, as diversas reações‖. A partir da experiência especular, a criança poderá 

experienciar a ausência e a presença da mãe, uma experiência que implicará a marca 

simbólica da falta. É na relação mãe e bebê que se dá a primeira marca para a formação do 

Eu, momento em que a criança é capturada pelo olhar do grande Outro. É essa imagem que 

possibilitará ao bebê ver sua imagem refletida no ―espelho‖, no instante em que a mãe lhe 

devolve o seu olhar. Até esse momento, o bebê não se diferencia de sua mãe. A mãe, ao 

responder às necessidades do bebê, fala com ele e o toca, investindo libidinalmente o seu 

corpo e, ao mesmo tempo, erogenizando-o, dando-lhe contorno. Daí dizer que essa é uma 

relação primordial na constituição do sujeito. É por meio da identificação primeira, especular, 

que se origina o Eu ideal.  
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Portanto, no início da vida o discurso materno opera, a criança ainda num tempo em 

que por ser imatura não domina ainda a linguagem, a voz do Outro (mãe) fala com ela e por 

ela, mas como só a palavra não basta, enquanto cresce, a criança também segue o olhar desse 

Outro que vai lhe constituindo e imprimindo as significações ao dito, deixando marcas e 

formando traços na criança. A questão é se olhar num espelho no qual esta imagem está 

sustentada pela mirada do Outro, que é a mãe. Como diz Lacan (1949), basta 

compreendermos ―o estádio do espelho como uma identificação, no sentido pleno que a 

análise atribui a esse termo, ou seja, a transformação produzida no sujeito quando ele assume 

uma imagem‖ (p. 97). No momento em que a criança, sustentada pela mirada da mãe, volta-se 

para ela para demandar-lhe que autentique sua descoberta, a mãe dá um testemunho quando 

diz ―você é‖, permitindo à criança dizer ―sou eu‖. 

Tendo em conta o já dito, é a partir do olhar do Outro que a criança se constitui e é 

através do olhar desse Outro que encontra também aspectos do Ideal do eu. É nessa imagem 

que se depositam projetos do que se é ou se gostaria de ser, pois ela é a janela pela qual se 

olha o mundo. Mas para que exista essa precipitação, esse se submergir na imagem, é 

necessário que exista algo previamente, isto é a ―matriz simbólica‖, e a matriz simbólica parte 

do desejo da mãe. É a castração da mãe que dá à criança o lugar de falo imaginário. Assim, é 

lógico dizer que uma criança não se vê com os próprios olhos, mas com os olhos daquele que 

a ama ou a odeia. É o desejo da mãe, a castração da mãe, que dá à criança o lugar privilegiado 

de falo.  

Segundo Lacan (1949), a imagem a que temos acesso é virtual, especular, refletida de 

―si mesmo‖ pelo Outro. Posteriormente, é em torno dessa imagem do Eu que o sujeito se 

organizará, isto é, no momento que a criança conta com o olhar desse Outro primordial 

materno para reconhecer a integridade do seu corpo, da sua imagem. Sendo assim, o olhar na 

organização psíquica aponta que existe um outro que nos olha e nos captura e é o olhar desse 

Outro que nos faz existir. É também a forma como somos olhados por ele que criará as 

marcas do nosso destino. Assim, a importância das primeiras impressões visuais na 

organização psíquica do ser falante é que, antes de ser capaz de falar, ele vê e integra as 

impressões apreendidas na relação com o Outro. Se o olho é o órgão de apreensão da 

realidade, o olhar destaca-se como primeiro objeto de desejo e pode ser concebido como um 

primeiro objeto transicional do bebê na sua relação com a mãe. No olhar do Outro, como 

visto, Lacan reconhece uma função antecipatória capaz de engendrar a primeira organização 

do Eu, do Eu especular, instante em que o sujeito encontra-se alienado no Outro e na imagem. 
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Assim sendo, é através do olhar que o sujeito se organiza e se confronta com o diferente de si. 

Portanto, é no Outro que o sujeito se constitui como ideal. Nessa falha, a castração é revelada.  

 

 

3. A função escópica: o se fazer ver no campo pulsional  

 

 

Retomando. Nos primórdios da constituição do psiquismo, os sentidos e sentimentos 

se desenvolvem na medida em que o bebê é investido afetivamente, ou seja, quando ele é 

significativo para alguém, os seus pais, mais especificamente a mãe. É por meio do olhar 

desse Outro que a criança passa a ser confundida num ideal imaginário de espelhamento com 

a mãe, o que lhe dá um lugar e um sentido em relação a esse Outro. Sendo assim, a pulsão 

escópica, como um dos primeiros investimentos do Outro em relação ao bebê, é considerada 

um elemento constitutivo de valor essencial na fundação do psiquismo. Abordarei aqui mais 

um ponto: como mostra Márcia o efeito desse olhar na sua constituição psíquica.  

Como um bebê, que olha e sente passivamente os carinhos oferecidos pela mãe, 

Márcia, quando por meio dos seus jogos infantis traz a cena em que era ―amarrada e tocada‖ 

por vários homens, mostra que recebe de forma passiva nesse gesto o prazer que o toque 

proporciona ao corpo, revelando como se encontra numa posição de absoluta passividade em 

relação a esse Outro. Na outra cena, quando falava de sua preocupação de ter gerado algum 

dano à irmã com a brincadeira em que enchia de bolinhas de algodão a ―xoxota‖ dela, nesse 

jogo era sempre ela quem abria a xoxota, enquanto a amiga olhava e a irmã recebia 

passivamente as tentativas de tamponamento daquela falha. Nessa brincadeira, o dano parece 

ser o que ela vê, quando descobre aí o ―defeito‖ da irmã, e procura fascinada dar um jeito 

naquela brecha, furo, buraco, mostrando como tal descoberta cria nela tanta perturbação e 

angústia. É possível imaginar que Márcia, antes de ser capaz de decifrar a verdade de que é 

uma menina e, portanto, castrada, revela sua angústia diante da constatação da ausência do 

pênis (falo) em si própria e nas outras meninas, portanto, nas mulheres, inclusive e, 

principalmente, na sua mãe. Freud já nos dizia que a renúncia ao pênis não é tolerada pela 

menina sem alguma tentativa de compensação. A cena mostra sua tentativa de preencher o 

buraco, buscando com isso tamponar aquela falta intolerável para ela. A questão, então, 

aponta para a forma como Márcia lida com a castração, está na dialética entre ter o falo ou 

não tê-lo como suporte para a imagem do corpo.  

Pode-se observar aqui que a ordenação fálica passa pelo valor que têm a passividade e 

a atividade no movimento pulsional. Em um momento, como revela nos jogos infantis em que 
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mexe na ―xoxota‖ da irmã, o gosto dela é pela atividade, que remete a um desejo que ela 

enuncia como sendo o de preencher aquela ausência, ou seja, o buraco. Em um outro, coloca-

se na passividade, quando se encontra amarrada e tocada por vários homens, é possível pensar 

aqui que Márcia encontra-se no lugar do objeto em torno do qual a pulsão escópica circula. O 

olhar apontando para a presença do desejo e do gozo no nível escópico. Esses elementos 

parecem se ampliar e direcionam melhor a reflexão em torno de qual é a estratégia do seu 

desejo inconsciente. Nesse momento, faz-se necessário percorrer o conceito de pulsão 

escópica, o qual, como já foi dito, é apontado como o alicerce para a constituição do sujeito, e 

ainda vem estabelecer a diferença entre visão e olhar a partir do terceiro tempo da pulsão 

escópica.  

Lacan (1964), dialogando com Merleau-Ponty, afirma que toda visão é narcísica, ao 

mesmo tempo que sustenta que "somos seres olhados no espetáculo do mundo‖ (p. 78 ). Neste 

instante, tomando o cuidado para não ser muito repetitiva, buscarei, através da análise da 

pulsão escópica, compreender o valor que têm a passividade e a atividade no movimento 

pulsional. Freud descreve o olhar como impulso de ver e ser visto e Lacan é quem o destaca 

como objeto da pulsão escópica. Tratei, então, da questão do olhar e da sua influência e 

significação na subjetividade, busco ainda entender qual é o percurso desse objeto, olhar. 

Ampliarei, assim, a questão do olhar na sua relação e importância para ser colocado como 

personagem principal no universo de Narciso, a fim de ampliar um pouco mais as questões 

narcísicas apresentadas por Márcia, podendo localizar mais uma marca que possa se pensada 

para se criar obstáculos em torno da feminilidade. 

Em ―Pulsões e destinos da pulsão‖, Freud (1915) define a reversibilidade na pulsão de 

ver, isto é, aquilo que vai configurar o circuito pulsional do ―olhar-se‖, ―olhar‖, e ―se fazer 

olhar‖. Quando trata, entre os destinos da pulsão, da reversão em seu oposto e do retorno em 

direção a si mesmo, ou seja, ver e ser visto, Freud ressalta que esses destinos da pulsão estão 

sempre presentes e não se excluem. Segundo a lógica da mudança da atividade em 

passividade, Freud apresenta a descrição da pulsão escópica com o par de opostos (voyeur e 

exibicionista). Aqui o ato ―de olhar‖ do voyeurista, passa a ser ―o olhado‖ do exibicionista. 

Freud traz na sequência um terceiro momento, ―isto é, com a introdução de um novo sujeito 

ativo na ação‖
10

, ou seja, com a introdução de um novo sujeito, ao qual nos exibimos para 

sermos olhado por ele. O novo sujeito é um outro, que faz do sujeito da pulsão um ser olhado 

como um objeto, enquanto o que se refere a esse outro do olhar é como o sujeito se vê. Diz 

                                                 
10

 A frase encontra-se nas notas, do tradutor L.A.Hanns, p. 170 – Obras psicológicas de Sigmund Freud, vol. 1, 

2004. 
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Freud (1915) que ―não resta dúvida de que a meta ativa surge antes da meta passiva, de que o 

ato de olhar precede o de ser olhado‖ (p. 154). No que se refere à pulsão escópica, Freud diz 

que há de se adicionar um tempo anterior à atividade de olhar, ―no início de sua atividade, a 

pulsão de olhar é autoerótica, isto é, tem um objeto, mas o encontra no próprio corpo‖ (p. 

154). Acrescenta que ―o que torna essa fase preliminar interessante é que dela se derivam as 

duas posições contidas no par de opostos, conforme a troca se efetue em um ou em outro 

polo‖ (p. 154). 

Freud ressalta que a única afirmação possível de ser feita com relação à pulsão de 

olhar, é a que ―todas as etapas do desenvolvimento da pulsão, tanto a preliminar autoerótica 

quanto a sua configuração final, ativa e passiva, continuam subsistindo lado a lado‖ (p 155). 

Sendo assim, no primeiro plano, que corresponde ao autoerotismo, o qual Freud denomina de 

―narcisismo a fase inicial do Eu, durante a qual suas pulsões sexuais se satisfazem de maneira 

autoerótica‖ (p. 155). Assim, a relação entre autoerotismo e narcisismo, segue então ―a etapa 

preliminar da pulsão de olhar – na qual o prazer de olhar tem o próprio corpo como objeto, 

pertence ao narcisismo, ou seja, é uma formação narcísica [...]‖ (p. 156).  

Então, de acordo com a gramática pulsional, o tempo da pulsão é o do narcisismo: o 

voyeur abandona o próprio corpo, enquanto o exibicionista se mantém e a ―pulsão de olhar 

passiva manterá o objeto narcísico aprisionado‖ (p. 156), é o que diz Freud.
 
Adverte ainda 

que, ―no caso da pulsão de olhar, cabe mencionar que, embora o objeto também seja, no 

início, uma parte do próprio corpo, ele não é o olho em si‖ (p. 156).  

Lacan, em 1964-1965, diz: ―o olho e o olhar, esta é para nós a esquize na qual se 

manifesta a pulsão ao nível do campo escópico‖ (p. 76). Dessa forma, na álgebra lacaniana, ―o 

olhar pode conter em si mesmo o objeto a no qual o sujeito vem fracassar, e o que especifica 

o campo escópico e engendra a satisfação que lhes é própria, é que lá, por razões de estrutura, 

a queda do sujeito fica sempre despercebida, pois ela se reduz a zero‖ (p. 80).
 
Isto porque, 

como diz Lacan, é ―na medida em que o olhar, enquanto objeto a, pode vir a simbolizar a falta 

central expressa no fenômeno da castração, e que ele é objeto a reduzido, por sua natureza, a 

uma função punctiforme, evanescente – ele deixa o sujeito na ignorância do que há para além 

da aparência [...]‖ (p. 80). 

Lacan junta a pulsão escópica à lista das pulsões, e mostra que ela não é homologa às 

outras pulsões. Mas, ―com efeito, ela é a que elude mais completamente o termo da castração‖ 

(p. 81). Então, o que se trata na pulsão escópica, é desse se fazer ver, portanto, o olhar é causa 

do sujeito escópico e objeto da pulsão escópica. Assim, Lacan propõe uma nova dialética das 

pulsões, quando trata da esquize do olho e do olhar e acrescenta o ―se fazer ouvir‖ às pulsões 
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enumeradas por Freud, marcando a relação entre a pulsão escópica (a Schaulust) –, a pulsão 

invocante – o se fazer ouvir e as pulsões orais e anais. Então, ver é função do olho e olhar é 

objeto da pulsão escópica, do mesmo modo que ouvir é função do ouvido e a voz é objeto da 

pulsão invocante. Salienta que ―os ouvidos são no campo do inconsciente, o único orifício que 

não se pode fechar‖ (p. 190). O fazer-se ouvir vai para o outro, enquanto o fazer-se ver ―se 

indica por um retorno para o próprio sujeito‖ (p. 190).  

Esclarece Lacan que tudo que Freud traz sobre as pulsões parciais mostra o 

―movimento circular do impulso que sai, através da borda erógena, para a ela retornar como 

sendo seu alvo, depois de ter feito o contorno de algo‖ chamado, por Lacan, de ―objeto a‖.
 

Então, o a, segundo Lacan, é o objeto perdido, causa de desejo. Assim, o objeto a é 

identificado por esses fragmentos destacados do corpo: seio, fezes, olhar e a voz. São objetos 

parciais e limitados, que Lacan dá a esta expressão, objetos parciais, no sentido de serem 

representações parciais da pulsão. Afirma que ―no sujeito que, alternativamente, se mostra e 

se esconde, pela pulsão do inconsciente, não apenas apreendemos pulsões parciais‖ (p. 184). 

Seguindo os traços da escavação freudiana, o ensinamento lacaniano traz ―que o sujeito como 

tal está na incerteza em razão de ser dividido pelo efeito da linguagem. [...] Pelo efeito da fala, 

o sujeito se realiza sempre no Outro, mas ele aí já não persegue mais que uma metade de si 

mesmo‖ (p. 184). O sujeito só é sujeito por ser assujeitado ao campo do Outro, ―o sujeito 

provém de seu assujeitamento sincrônico a esse campo do Outro‖ (p. 184). Assim, o exame 

do texto freudiano possibilita a Lacan fazer o seu avanço quando diz que ―é por aí que o 

sujeito tem que atingir aquilo que é, propriamente falando, a dimensão do Outro‖ (p. 189).  

 
Avanço a distinção radical que há entre amar-se através do outro – o que 

não deixa, no campo narcísico do objeto, nenhuma transcendência ao objeto 

incluído – e a circulação da pulsão, onde a heterogeneidade da ida e da volta 

mostra em seu intervalo uma hiância (LACAN, 1964-1965, p. 189).  

 

Lacan esclarece que ―a relação da polaridade do ciclo pulsional, com algo que está 

sempre no centro, é um órgão, a se tomar no sentido de instrumento, da pulsão‖ (p. 191). 

Portanto, ―esse falso órgão‖ inapreensível é um objeto que só podemos contorná-lo. Aqui 

aponta que ―o órgão da pulsão se situa por relação ao verdadeiro órgão,‖ (p. 191) aí se 

encontra o que convém interrogar. Diz Lacan ―que aí o único polo que, no domínio da 

sexualidade, está a nosso alcance suscetível de ser apreendido‖ (p. 192), é o que concerne a 
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natureza do amor.
11

 Diz Lacan que, na relação sexual, entram em jogo todos os intervalos do 

desejo. O que cada sujeito quer saber é: ―Que valor tem para ti meu desejo?‖ (p. 188).  

Para conceber algo sobre o amor, é preciso necessariamente referir-se a uma espécie 

de estrutura diferente da pulsão. Lacan apresenta três níveis para essa estrutura: real, 

econômico e biológico, e ressalta que são triplas as suas oposições: ―no nível do real, é o que 

interessa e o que é indiferente;‖ no nível econômico, ―o que dá prazer e o que dá desprazer;‖ e 

no nível do biológico, a ―oposição atividade-passividade se apresenta, em sua forma própria, a 

única quanto a seu sentido gramatical, a posição amar-ser-amado‖ (p. 189). Situa, então, 

Lacan que o que é fundamental, no nível de cada pulsão, é o ida e volta ―em que ela se 

estrutura,‖ como, por exemplo, atormentar e ser atormentado; ver e ser visto. Para ilustração 

da dimensão dessa circulação, o termo usado por Freud é a Schaulust que quer dizer ―a 

alegria de ver‖ (p. 175). O que Freud designa, como aponta Lacan, pela colagem dos dois 

termos: o sadismo e o masoquismo. Nessas duas pulsões, marca que existe mais um termo, 

mais especificamente, há três termos na pulsão masoquista. Diz Lacan que ―é preciso bem 

distinguir a volta em circuito de uma pulsão do que aparece – mas também por não aparecer – 

num terceiro tempo‖ (p. 175). 

 

Isto é, o aparecimento ein neues Subjekat (um novo sujeito) que é preciso 

entender assim – não que ali já houvesse um, a saber, o sujeito da pulsão, 

mas que é novo ver aparecer um sujeito. Esse sujeito, que é propriamente o 

outro, aparece no que a pulsão pôde fechar seu curso circular. É somente 

com sua aparição no nível do outro que pode ser realizado o que é da função 

da pulsão (LACAN, 1964-1965, p. 175).  

 

É nesse terceiro nível, no qual intervém a atividade-passividade, que Freud assentou as 

bases do amor, como escreve Lacan. É somente aí que entra ―em jogo o que é propriamente 

da relação sexual‖, situando a dupla atitude do sujeito com relação ao olhar e ser olhado. Pois 

o que se refere à oposição masculino versus feminino, só pode ser apreendida por esse 

representante da oposição atividade-passividade, que de outra forma nunca poderia ser 

atingida. Portanto, ―a atividade da pulsão se concentra nesse se fazer [...]‖ (p. 190). Por 

exemplo, ―[...] no nível da Schaulust é o olhar‖ (p. 191).  

                                                 
11

 Vale destacar esta observação de Lacan: ―É a libido, enquanto puro instinto de vida, quer dizer, de vida 

imortal, de vida irrepreensível, de vida que não precisa, ela, de nenhum órgão, de vida simplificada e 

indestrutível. É o que é justamente subtraído ao ser vivo pelo fato de ele ser submetido ao ciclo da reprodução 

sexuada. E é disso aí que são os representantes, os equivalentes, todas as formas que se podem enumerar do 

objeto a. Os objetos a são apenas seus representantes, suas figurações. O seio – como equivoco, como elemento 

característico da organização mamífera, a placenta, por exemplo – bem representa essa parte de si mesmo que o 

individuo perde ao nascer, e que pode servir para simbolizar o mais profundo objeto perdido. Para todos os 

outros objetos, eu poderia evocar a mesma referência‖ (LACAN, 1965-1965, p. 193). 
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Nesse sentido, o que se refere à relação da pulsão com a atividade e a passividade, é 

no nível da pulsão puramente gramatical. Escreve Lacan, ―ela é suporte, artifício, que Freud 

emprega para nos fazer entender, sacar o vaivém do movimento pulsional‖ (p. 195). 

Entretanto, nos três tempos, ―com que Freud articula cada pulsão, importa substituir a fórmula 

do se fazer ver, ouvir, e toda a lista‖ (p. 195). O que implica atividade é isto, onde se junta, 

―ao que o próprio Freud articula ao distinguir os dois campos‖ (p. 195), de um lado, o campo 

pulsional, e do outro, o campo narcísico do amor, ―há reciprocidade entre o amar e o ser 

amado, e que, no outro campo, trata-se de uma pura atividade durch seine eigene Triebe (por 

meio de suas próprias pulsões) para o sujeito‖ (p. 195).  

 
A relação ao Outro é justamente o que, para nós, faz surgir o que representa 

a lâmina – não a polaridade sexuada, a relação do masculino com o 

feminino, mas a relação do sujeito vivo com aquilo que ele perde por ter 

que passar, para sua reprodução, pelo ciclo sexual. Explico assim a 

afinidade essencial de toda pulsão com a zona da morte, e concilio as duas 

faces da pulsão – que, ao mesmo tempo, presentifica a sexualidade no 

inconsciente e representa, em sua essência, a morte (LACAN, 1964-1965, p. 

194).  

 

É o inconsciente que se abre e se fecha, e o que ―é sua essência é de marcar esse tempo 

pelo qual, por nascer com o significante, o sujeito nasce dividido‖ (p. 194). Assim, ―as zonas 

erógenas estão ligadas ao inconsciente‖, por aqui se amarra a presença do vivo. Pois é, 

exatamente, ―o órgão da libido, a lâmina, que liga ao inconsciente‖ a pulsão anal, oral, o olhar 

e a voz e que tem ―esse privilégio de não poder se fechar‖ (p. 195). Nesse sentido, entende-se 

que a pulsão não se satisfaz nunca, pois ela insiste, e repete-se. Assim, é que introduz que o 

olhar e a voz são articulados ao desejo. O olhar associado ao desejo ao Outro e a voz ao 

desejo do Outro. O objeto oral e o objeto anal estão articulados à demanda. O objeto oral é 

associado à demanda ao Outro e o objeto anal, à demanda do Outro.  

É importante retomar alguns pontos. Ver é função do olho e olhar é objeto da pulsão 

escópica, portanto, o olho não é o objeto da pulsão escópica, e sim o olhar. A ambiguidade da 

qual se trata a pulsão escópica é que ―o olhar é o objeto perdido, e repentinamente 

reencontrado, na conflagração da vergonha, pela introdução do outro‖ (p. 178). O que o 

sujeito procura ver ―é o objeto enquanto ausente‖. Então, a Schaulust, ver, ser visto, essa se 

manifesta na perversão, ―justamente no modo pelo qual o sujeito aí se coloca [...] o que o 

voyeur procura e acha é apenas uma sombra, uma sombra detrás da cortina‖ (p. 178). Nesse 

sentido, diz Lacan, ―o que se olha é aquilo que não se pode ver‖ (p. 178), e é por causa da 

introdução do outro que ―a estrutura da pulsão aparece, ela só se completa verdadeiramente 
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em sua forma invertida, em sua forma de retorno, que é a verdadeira pulsão ativa‖ (p. 178). 

Lacan, ao falar do exibicionismo, traz o que chama ―a chave, o nó do que fez tanto obstáculo 

à compreensão do masoquismo‖ (p. 179). Lacan pontua que ―no exibicionismo, o que é 

visado pelo sujeito é o que se realiza no outro. A visada verdadeira do desejo é o outro, 

enquanto forçado, para além de sua implicação em cena. Não é apenas a vítima que está 

envolvida no exibicionismo, é a vítima enquanto referida a algum outro que o olha‖ (p. 179).  

Nesse ponto, Lacan conclui que a pulsão revela que ―o caminho da pulsão é a única 

forma de transgressão que permite ao sujeito em relação ao princípio do prazer. O sujeito se 

aperceberá de que seu desejo é apenas vão contorno da pesca, do fisgamento do gozo do outro 

– tanto que, o outro intervindo, ele se aperceberá de que há um gozo mais além do princípio 

do prazer‖ (p. 180). Segue ainda Lacan dizendo que ―o acossamento do princípio do prazer 

pela incidência da pulsão parcial‖ (p. 180), aqui é por onde se pode ―conceber que as pulsões 

parciais, ambíguas, estão instaladas no limite do instinto de conservação (Erhaltungstrieb)‖, 

ou seja, ―da manutenção de uma homeostase, de sua captura pelo rosto velado que é o da 

sexualidade‖ (p. 180).  

O olhar é o objeto pulsional por excelência, pois revela mais especificamente a falta de 

consistência do objeto a e a especificidade do laço do sujeito com a pulsão. Como esse objeto 

olhar não se apoia no objeto da necessidade, uma vez que a pulsão escópica não corresponde 

às fases do desenvolvimento libidinal, pode se dizer que ele se encontra para além dos outros 

objetos pulsionais. Como enfatiza Lacan, o olhar está do lado do objeto, enquanto objeto a, e 

como tal responde por toda uma concentração de características que tornam o seu órgão, o 

olho, uma zona histerógena, que é uma zona corporal, e que tem as mesmas propriedades das 

zonas erógenas. O que permite tal estado é a passagem do registro da necessidade para o 

registro do desejo. A necessidade esgota-se na sua realização. O desejo anuncia na própria 

morte o seu retorno inevitável. É o desejo que aponta no homem o que nele há de essencial – 

ausência.  

 Lacan diz que o conceito de objeto a, carrega consigo a noção de incompletude 

originária, operando inicialmente como objeto causa de desejo para, num segundo tempo, 

assumir-se como condensador de gozo. Ou seja, segundo Lacan, o objeto a é a indicação de 

uma falta, e não aquilo que poderia vir a preenchê-la. O objeto a é aquilo que ―faz falta‖. A 

reivindicação do sujeito é por algo que lhe complete e que se encontra separado dele. Esses 

objetos separados do sujeito são, portanto, objetos perdidos, daí objeto a, e um dos suportes 

do desejo do Outro. 
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Para Lacan, o olhar adquire um estatuto na constituição psíquica do ser humano, e o 

Estádio do Espelho figura como paradigma da formação do Eu. Com o termo narcisismo, 

Lacan reintroduziu ―a estrutura essencial que ele tira de sua referência à imagem especular no 

que daí se difunde de satisfação, senão de complacência, em que o sujeito encontra apoio 

para um desconhecimento tão fundamental [...] que é plenitude encontrada pelo sujeito em 

forma de contemplação [...]‖ (p. 78). Escreve também que é aí que podemos sacar o que há de 

eludido – ―isto é a função do olhar‖ (p. 78). É aí que Lacan traz sua colaboração, 

diferenciando-se de Freud, quando diz que o olhar, como objeto a, longe de assegurar a 

possibilidade da visão, é o que não deixa ver o objeto, porque o atravessa. Então, afirma ele 

existir um certo triunfo do olhar sobre o olho. Diz Lacan: 

 
O olhar só se nos apresenta na forma de uma estranha contingência, 

simbólica do que encontramos no horizonte e como ponto de chegada de 

nossa experiência, isto é, a falta constitutiva da angústia da castração 

(LACAN, 1964-1965, p. 76). 

 

Para concluir, segundo Lacan, é por meio da fantasia que o desejo do sujeito é 

articulado ao desejo do Outro, através de uma lógica de que o desejo é desejo de outro desejo. 

Assim, a relação desejante que o sujeito mantém com o objeto é da ordem de uma fantasia. 

Portanto, o projeto de realizar o Eu ideal constitui-se como objeto adequado à demanda 

materna. Essa escritura pode ser lida assim, é ao ―desejo do Outro que eu me proponho como 

objeto‖, escreve Calligaris (1990, p. 8), e ―o desejo só existe se articulado numa demanda‖ (p. 

8), porque o desejo não é outra coisa que não ―o lugar de onde a demanda se anuncia, quem 

fala seu desejo. Desse ponto de vista o projeto do fantasma é o projeto do Eu ideal‖ (p. 8). É 

sempre si mesmo, o primeiro objeto que um sujeito propõe como adequado à demanda 

materna, ―como objeto possível dessa demanda. Está de fato que esta reposta à demanda 

materna é inadequada, mas ao mesmo tempo continua sendo geralmente o horizonte da nossa 

perspectiva de gozo‖ (p. 8). Continua o autor:  

 

O horizonte do que poderia ser para nós um gozo ao qual não temos acesso, 

mas um gozo que nós perseguimos, é esse tipo de horizonte aí, ou seja, a 

idéia de poder ser, o objeto adequado à demanda materna, de poder realizar o 

nosso Eu ideal (CALLIGARIS, 1990, p. 8). 

 

Cabe ainda recorrer ao que escreve Pommier (1987), quando ele diz que ―não existe 

uma relação de simples exclusão entre gozo e desejo‖ (p. 130). Pois a causa do desejo se 

refere a um gozo perdido, ―que insiste continuamente pelos caminhos enviesados da pulsão, e 
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reivindica seus direitos na fantasia‖ (p. 130). Pontua também o autor que ―a passagem do 

gozo pulsional, que é a parte que toca ao corpo, para aquele que procede do falo, apanágio do 

significante, exige um salto qualitativo‖ (p. 131). Acrescenta que ―nenhuma continuidade une 

esses dois momentos, e se o primeiro põe em jogo o objeto parcial – o olhar, a boca ou a voz 

– o segundo procede a um esvaziamento desses objetos, a uma conversão da pulsão em 

fantasia‖. Assim, afirma que ―a pulsão trama no corpo aquilo que a fantasia sonha realizar‖ 

(p. 131). 

Ressaltando, a pulsão tem um lugar especial na formação do Eu, no estabelecimento 

da relação primitiva com o Outro, como objeto causa da divisão. Como escreve Braunstein 

(2007), a pulsão ―tropeça no impossível de sua realização‖ (p. 67). A pulsão não tranquiliza 

nem sacia. ―A pulsão historiza, faz o memorável como transgressão, confina o fracasso ao 

levar ao real como impossível e é assim que alcança sua meta‖ (p. 67). Escreve ainda que a 

pulsão não é, pois, ―algo que se satisfaz e dá acesso ao gozo, mas sim, essencialmente, uma 

aspiração de gozo que fracassa por ter que reconhecer o Outro e pagar-lhe com a quota 

‗gozosa‘ que ele exige a título de aluguel pela residência que oferece‖ (p. 66). A diferença que 

existe entre a pulsão e o desejo, escreve Braunstein, ―como resto que se produz pela 

insatisfação da demanda [...]‖ (p. 91).  

 
o fantasma ( ) como resposta imaginária ao desejo, por um lado, e à 

falta de gozo, por outro, o gozo como o que deve ser abandonado no ato da 

enunciação, sendo que o gozo é a causa e a razão de ser da própria 

enunciação e, por fim, a castração como resultado deste atravessamento 

pela pulsão, sempre insatisfatória, e pela falta do significante do Outro que 

permita uma feliz alienação e daria completude ao conjunto e suporte ao 

gozo (BRAUNSTEIN, 2007, p. 91).  

 

Cabe voltar à paciente e articular esse ponto com as questões apresentadas por ela, 

pois o que o olhar aponta em suas questões é que o olhar contém o objeto a, esse é furo que 

aponta para a castração. Márcia, assim como qualquer sujeito, se vê sempre a partir de sua 

posição fantasmática em resposta ao olhar do Outro de que é objeto, ao qual está submetida. 

Quando o olhar se presentifica, isso produz nela angústia, angústia diante do desejo do Outro. 

Que objeto sou para este desejo? Então, pode-se afirmar que a angústia está estreitamente 

relacionada ao olhar. E a angústia de que se trata é a da castração, que, na sua origem, é 

escópica.  

Nesse sentido, Márcia remete-me ao momento do estádio do espelho, aquele em que o 

espelho do Outro (mãe) ofereceu para ela a imagem, ao mesmo tempo que o separou dela, 

como se pode observar é nesta imagem mesmo que é apontado um ponto de falta irredutível. 
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Falta esta que a movimenta numa busca por reencontrar esse objeto que, imaginariamente, 

propiciou-lhe aquela experiência de satisfação plena. É sabido, pois, que um reencontro com 

tal objeto não é possível, nessa hora é que, como um bebê, tenta ser o Eu ideal, ou seja, como 

se ver imaginariamente através do olhar da mãe, e assim tenta ser o que supõe que a mãe 

deseja.  

As questões de Márcia apontam mesmo para uma submissão ao desejo do Outro, 

mostrando como busca e não encontra o objeto perdido, como busca encontrar no olhar do 

Outro a sua confirmação de bebê maravilhoso. Imaginando ser tal objeto, mostra a sua 

fixação, quando se coloca no lugar de ser um objeto maravilhoso para ser olhado e tocado, em 

que o jogo de olhares busca no espelho um reflexo que lhe dê sentido e consistência. O que 

me leva a pensar quando revela as suas brincadeiras infantis (fantasias) que, nessa posição, 

sobre a diferença entre ver e olhar, ela se faz ver, se faz desejo do desejo do Outro. Assim, ela 

se propõe como um objeto para ser olhado, oferece-se como objeto, funcionando como o 

objeto que preencheria a falta descoberta no Outro primordial a fim de tornar esse Outro 

completo.  

Assim sendo, a conversão entre atividade e passividade marcadas com as brincadeiras 

infantis de Márcia, leva-me a entender que ela traz aqui a marca do movimento pulsional; 

situando a posição: olhar e ser olhada, nesse vaivém, se vê a si mesma, o se fazer ver aponta 

que o retorno é para ela. Na cena em que o corpo oferecido é amarrado e tocado por vários 

homens, enquanto olha os homens proporcionarem-lhe tanto prazer com o toque, fica apenas 

olhando e assim se sente olhada. Como diz Lacan (1964-1965), é nesse se fazer que a 

atividade da pulsão se concentra, e que a ―raiz da pulsão escópica deve ser pega por inteiro no 

sujeito‖ (p. 190), no fato de que o sujeito se vê a si mesmo, o se fazer ver indica que o retorno 

é para o sujeito. Aqui Márcia marca sua fixação, que bordeja o ser olhada, marca do 

narcisismo, dizia Freud. Pode-se, então, dizer que as questões que Márcia mostra com essas 

cenas trazem a marca da forma como organizou a sua sexualidade, supostamente ela teria algo 

que as outras crianças não tinham, mostrando ser ela aquela que não tem falta.  

É possível observar ainda como Márcia, nas suas relações, mostra suas peripécias para 

chamar atenção do olhar do outro; quando conta piadas, fica na espera de que todos vão rir, 

mas nem todos riem. Quando chega a uma festa, espera ser percebida, mas nem todos a 

percebem, aí fica extremamente angustiada. Remetida ao fato de não ser a melhor, sentia-se 

não amada, e esse não reconhecimento como um ser maravilhoso, acarretava-lhe muita dor e 

sofrimento. A angústia surge quando se coloca como alvo do olhar do Outro, nesse fazer-se 

olhar o que aparece é o objeto perdido, pois não encontra no olhar desses outros, enquanto se 
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exibe, a devolutiva da sua imagem de ―ser maravilhoso‖, o que sempre se imaginou ser. 

Como não encontra a confirmação, essa questão provoca nela pura angústia, ela vive a sofrer 

numa busca constante por aquele gozo perdido. É quando ali surge aquela decepção evocada 

pela presença da castração, e assim, de “legal e divertida”, passa a considerar-se uma “chata 

e boba”, portanto, uma pessoa “ruim e até feia”. A demanda de Márcia é sobre o que o Outro 

quer de mim? Quando Márcia começa a se questionar e a se perguntar sobre as razões de 

sempre pensar que os amigos ou o namorado deixariam de gostar dela por qualquer coisa que 

fizesse.  

O olhar e as questões narcísicas na constituição psíquica do sujeito, no caso Márcia, 

encontram sua importância e ligação na forma como ela se via olhada pelos pais, marcando 

como quer ser reconhecida, e qual a sua existência no mundo, isto é, como um ser 

maravilhoso, ―a princesa‖. Enquanto ela crescia isso parece ter sido uma marca propícia à 

devastação, marca dos obstáculos como ser sexuado que é, influenciando no rumo que poderá 

tomar no exercício de sua sexualidade. Pode-se afirmar que a maneira como Márcia se via 

olhada, faz uma marca no seu destino, quando revela uma identificação com o desejo da mãe, 

colocando-se no lugar de quem poderia sanar ou obturar a falta. Ainda numa indistinção de 

quem é, se identifica com a problemática da mãe e assim parece buscar ser o desejo do desejo 

dela, assim, parece não poder separar-se dela. Márcia trazia que a mãe controlava sua vida, 

seus prazeres corporais, seus pensamentos, pedindo-lhe para ser perfeita. Um objeto perfeito, 

tanto que, desde pequena, Márcia se via reconhecida como a melhor aluna por suas 

professoras, a mais inteligente, uma princesa para os familiares. Quando se queixava de não 

conseguir se relacionar com as outras crianças, trazia que a mãe dizia ser pura inveja das 

outras meninas, pois era a melhor entre todas. Daí Márcia dizer que sua mãe nunca concordou 

que ela tivesse algum problema, ou melhor, defeito.  

Nesse momento, pode-se pensar que, a partir da primeira experiência sexual, quando 

se deparou com os mistérios da sexualidade e da feminilidade, aí a jovem convoca a mãe, o 

Outro do espelho para que lhe diga ―se virou agora mulher‖. Talvez, imaginasse que sua mãe, 

lhe diria, explicaria, ensinaria o que é ser feminina, mas o que aconteceu diante da sua perda 

da virgindade, é que sua mãe dizia para todos que ela “trouxe desgraça” para a família 

porque transou com o namorado, tinha “destruído” a vida dela (mãe). Márcia depara com 

uma grande decepção, quando diz que conta para sua mãe, porque ela insinuava que já sabia. 

Ela acreditava que mesmo sem contar sua mãe era capaz de saber. Doce fantasia, imaginar 

que alguém poderia adivinhar seus pensamentos e desejos. Quando a reação da mãe diante do 

seu ato sexual é de que ela não sabia. Naquele momento, parece que algo que está 
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relacionado com essa crença absoluta nesse Outro, se desfaz para ela e talvez também para 

sua mãe. Como a mãe não sabia tudo, mais uma desgraceira se deu, pois se quebrou esta 

crença neste saber absoluto do Outro primordial, revelando a falta desse Outro, marca da 

castração.  

Márcia também mostra que suas escolhas se baseiam nela mesma, quando acredita que 

só gostariam dela se fosse muito ―legal e divertida”, a perfeita, crendo de fato ser 

maravilhosa, um objeto precioso. Fica presa nesse lugar, identificada com o falo, ou seja, quer 

ser o falo para a mãe, o que se repete nas outras relações. Diz Lacan (1960a), num congresso 

sobre a sexualidade feminina, que ―a posição-chave do falo no desenvolvimento libidinal, 

interessa por sua insistência em se repetir nos fatos; [...] o que ressurge no inconsciente do 

sujeito é o desejo do Outro, ou seja, o falo desejado pela mãe‖ (p. 742). É o desejo da mãe que 

mantém Márcia no lugar de objeto maravilhoso, a fim de preencher a falta desse Outro que ela 

não sabe o que quer dela? Ou será que ela se coloca do lado do ter o falo? 

Identificada com essa imagem de si maravilhosa e perfeita, na sua imaturidade, como 

qualquer um no início da vida, Márcia não imaginava que teria um preço a pagar por isso; 

pode-se dizer que o preço foi quando chegou ao ato sexual, quebrando a sua perfeição. 

Primeiro porque o ato em si já seria causa para perturbação, remetendo-lhe diretamente à 

castração; segundo que não foi autorizada a crescer e ter desejo próprio, o que pode ser 

pensando com a atitude dos pais, quando não reconheceram a atitude da filha, que com o ato 

sexual busca pelo próprio desejo como sujeito sexuado que é. Perder esse lugar de princesa 

parece ser causa de grande decepção, desgraça e destruição, atrelado à atitude dos pais que 

parecem não querer que ela saia desse lugar.  

Quando deixa de ser menina, na adolescência, e chega ao ato sexual é que foi 

confrontada diretamente com a confirmação da sua imperfeição. Depois que perde a 

virgindade, ela imagina que perdeu também o lugar de menina maravilhosa aos olhos dos 

pais, assim, pode-se dizer que tal ato gera uma quebra no modo como se via reconhecida 

pelos pais, criando insegurança na forma como construiu sua identidade, uma quebra no seu 

narcisismo. Lembrando que, na fantasia de Márcia, os pais a reconheciam como objeto 

perfeito, um objeto que bastaria se manter como si mesma para ser reconhecida e amada. 

Assim, só precisava continuar sendo uma criança para ser reconhecida como tal, encontrando-

se na condição de objeto, faz com que, como uma resistência, esteja sempre seguindo o bebê 

magnífico, o bebê que precisa continuar a ser.  

Quando na adolescência os seus impulsos para a separação do grande Outro materno 

poderiam ser algo natural, como se espera que aconteça para qualquer um nessa idade, no seu 
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caso, pode-se dizer que tal dificuldade foi muito acentuada pela falta de tato dos pais, 

principalmente da mãe. Como trazia Márcia, os conflitos familiares ocorrem exatamente nesse 

momento de sua transição de menina para mulher, quando diante do ato sexual sente-se 

enganada por seus pais por não ser mais reconhecida como especial, revelando sua 

perturbação. Apesar de dizer que sabia que já não podia acreditar mais naquelas ―besteiras‖ 

que sua mãe lhe dizia sobre a sua perfeição, como se reconhecer, então, se em sua tenacidade 

Márcia é tomada pela cegueira? Aos seus olhos, o sexo do Outro é apenas uma falha, que ela 

pode preencher, uma vez que imagina ser o ideal, o que, ao mesmo tempo, a identifica e a faz 

perder sua identidade, quando não é reconhecida como mulher no imaginário dos pais, no 

social. Quando novamente, diante da perda da virgindade, busca frente ao espelho que a mãe 

representa para ela uma confirmação de que com aquele ato virou agora mulher, e isso não 

acontece, perde aí a sua identidade. Quando deixa de confirmar, a mãe parece deixar Márcia à 

deriva. Parecendo que ser reconhecida é para ela confirmação de existência, não ser 

reconhecida é torná-la inexistente.  

As questões trazidas nesse momento levam-me a lembrar-me que Freud afirma que o 

encontro do objeto sexual é somente um reencontro. Parece que a busca de Márcia nas 

relações amorosas consistia numa tentativa de reencontrar o lugar perdido de objeto 

magnífico, aquele que lhe propiciava a existência. O desejo de reconquistar esse objeto 

produzia uma série de substitutos, buscando compensar um desastre do passado, um dano 

inicial. Márcia mostrava como se sentia insegura quando o namorado não podia encontrá-la 

por alguma razão, gerando nela intensa angústia. É quando sentia necessidade de ―grudar‖ 

nele, exigindo confirmação de que a amava, que Márcia era forçada a reviver uma dolorosa 

experiência de separação e perda de um lugar especial para o Outro. Freud dizia que no amor 

existe uma repetição, nesse sentido, na relação homem e mulher perfila a sombra dos objetos 

primordiais. Pode-se afirmar, então, que todo amor é uma tentativa de corrigir uma desilusão 

amorosa, aquela que queríamos viver e não nos foi permitido, não nos foi permitido ficar com 

a mãe e ou com o pai, por quem primeiro nos apaixonamos.  

Nesse sentido, cabe dizer que todo amor seria um paliativo contra as dores da renúncia 

às nossas paixões edipianas. Como é possível observar, Márcia busca na relação amorosa 

preencher todo o seu vazio, o que não acontece, já que não era suficiente para o seu amado, 

ele vivia querendo encontrar os próprios amigos, ela não era capaz de suprir a sua falta. Não 

conseguia compreender por que o namorado não a tinha em primeiro plano, não entendia por 

que sua presença não era suficiente, por que não era capaz de deixá-lo plenamente satisfeito. 

Então, ―grudava‖ nele, exigindo dele a confirmação de ser ela o único ―objeto‖ que ele amava 
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ou precisava. Pensava que se casariam e assim ficariam juntos e felizes para sempre. Para 

Márcia, amar é: meu amor eu e você faremos um só – Eu. 

A cega determinação em negar a questão da falta parece se articular com a construção 

dessa imagem ideal. A busca de quem é se revela na sua procura por ser perfeita, aparecendo 

as polarizações e idealizações exacerbadas e as questões identificatórias. Nas relações 

amorosas, pode-se observar como ela buscava uma forma de sanar a falta nela e no outro, 

mostrando nessas relações o seu aprisionamento. Como não consegue, vive constantemente 

insegura nessas relações, mostrando fora do ciclo familiar (amigos e namorado) como tenta 

ser o objeto precioso capaz de tamponar qualquer falta, utilizando-se de todos os artifícios 

para esconder a sua falta e suprir a do outro. Assim, Márcia imagina ser o objeto maravilhoso, 

precioso, o agalma, capaz de obturar a falta do Outro.  

Pode-se dizer, também, que sendo ainda adolescente, esse era o momento em que a 

jovem se voltava para o pai com a intenção de alcançar sua feminilidade, complementando o 

corte do vínculo com o Outro materno. Era para ela um momento especial ter um certo olhar 

que ela requeria da instância paterna. Era o momento em que este olhar não poderia faltar. 

Diante de sua demanda ao pai, que envolve uma certa discrição, num ponto de hesitação 

simbólica, entre a pulsão invocante (se fazer ouvir), e a pulsão escópica (se fazer ver) através 

do olhar do outro. Mas o que acontece é que o pai, como dizia ela, se deixou influenciar, ficou 

muito bravo e passou a tratá-la com menosprezo, não lhe dirigindo a palavra nem ―olhando 

em sua cara‖. Ambos, pai e mãe, passam a não falar com ela, tratam-na com desprezo e 

indiferença, chamando-a de ―puta e vagabunda‖ após sua primeira experiência sexual. As 

questões com o pai será o tema do próximo capítulo.  

Sendo assim, cabe concluir que a questão de Márcia, nesse movimento, parece ser 

tanto uma espécie de falso reconhecimento – quando traz que era reconhecida por seus 

familiares, desde pequena, como uma princesa, a mais bonita e inteligente, o que ela 

acreditava piamente, sem reservas, que era perfeita –, quanto o fato de que, de repente, isso 

vira o contrário, se volta ao contrário, ela não se vê mais reconhecida a partir do ato sexual. 

Cabe aí pensar em mais uma consequência em torno de sua sexualidade, podendo-se, 

hipoteticamente, dizer que aqui se criou mais um possível obstáculo, quando aparece a 

questão de como no seu imaginário se via olhada e, posteriormente, como não ver nesse olhar 

a marca de um reconhecimento da sua feminilidade. Posso pensar que existe um falso 

reconhecimento de um verdadeiro reconhecimento, no caso de Márcia, como um obstáculo ou 

impedimento à feminilidade. Assim, caberia verificar os primórdios dessa relação mãe e filha 

como questões importantes na determinação dos destinos do gozo feminino, ampliarei a 
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questão, refletindo sobre o gozo fálico no próximo capítulo e assim verificarei mais um ponto 

sobre as causas para se criar obstáculo à feminilidade. 
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CAPÍTULO III Terceiro movimento – A demanda ao pai 

 

 

1. Fragmento clínico 

 

 

Num certo dia, Márcia traz à sessão que sua mãe não podia mais pagar 

sua análise, e o seu pai se recusava a pagar por aquilo que ele não queria, não 

acreditava, nem achava necessário. Para ela, o pai é “sem noção” por não 

compreender como isso é importante. Tentava mostrar-lhe quantas coisas 

mudara desde o início do tratamento, tinha amigos, não desmaiava mais, além 

de ir muito bem na faculdade. O pai não queria saber, dizia que ela não 

precisava “dessas coisas” e que estava ficando “dependente” da análise. Ela 

dizia saber que o pai queria impedi-la de continuar. Diante de tantas tentativas 

infrutíferas de convencimento, Márcia parte então para a negociação. Um dia, 

fez-lhe uma proposta. Que o pai pagasse e, quando ela estivesse trabalhando, o 

dinheiro seria devolvido. O pai aceitou o acordo por alguns meses. No entanto, 

logo depois ela chega chorando novamente e diz que ele não pagaria mais o seu 

tratamento. Márcia não sabia o que fazer para custear a análise. Juntas, 

pensávamos em alternativas para ganhar algum dinheiro. Algumas sessões 

depois, Márcia chega a uma solução, venderia livros pela internet para um 

colega da faculdade. Poderia ganhar um bom dinheirinho. Então, combinamos 

um preço que ela poderia pagar e isto funcionou bem por um longo tempo. 

Depois, passou a atrasar o pagamento e, na data fixada para o acerto, dizia ter 

esquecido de levar o dinheiro. Procurando não ser excessivamente rígida ou 

frágil, eu passava-lhe o número da conta no banco e pedia que fizesse o 

depósito. Até que uma vez ela disse que não pagaria o mês, já que o valor era 

pequeno, então deixaria para juntar com o próximo. Concordo com ela sobre 

parecer mesmo pequeno aquele preço cobrado, mas como era o que ela podia 

pagar até então, eu precisava dele e queria que fizesse logo o pagamento das 

sessões. 

Tempos depois, avaliando que ela já tinha condições de pagar mais pelo 

tratamento, propus-lhe um reajuste no preço da sessão. Márcia, não 
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concordando com a minha proposta, ficou muito irritada. A jovem, antes dócil e 

exemplar, muda de temperamento. Passou a sentir raiva, muita raiva. Fica 

frustrada por eu querer reajustar o valor pago por sessão, não aceitava ter que 

pagar outro valor. Márcia dizia que isso não era justo, não valia o preço que eu 

queria cobrar, depois, ela já era paciente antiga, como que eu podia fazer isso 

com ela? Ao mesmo tempo, dizia reconhecer que aquele era o único espaço 

onde ela se sentia segura para falar sem ser julgada e em que podia manifestar 

o que sentia. Mas também dizia que a análise já não fazia o efeito de antes e ela 

já não sentia que precisava dela como no começo. Reafirmo que a proposta de 

reajuste estava feita. Márcia, então, muito irritada, faz-me uma ameaça de 

abandono, perguntando-me se eu não tinha medo de perder paciente por causa 

disso. Digo que sim, corria esse risco, mas mantenho a proposta de aumento no 

valor da sessão. A paciente, então, diz que na verdade tinha o dinheiro, mas 

queria guardá-lo para investir em outras coisas mais importantes, como na 

compra de um carro ou colocar na poupança. Intervenho: talvez sua análise não 

seja tão importante, assim como você considerava que seu pai pensava, quando 

não compreendia a importância disso para você. Márcia diz que ser psicóloga 

era “muito fácil”. Faz o cálculo rapidamente de quanto ganhava um 

profissional engenheiro e uma psicóloga por hora. “Como uma psicóloga 

poderia ganhar tanto e um engenheiro menos, se este trabalhava muito mais?”.  

Na sessão seguinte, espero apreensiva, pois não tinha certeza se ela 

voltaria. Márcia, logo que entra na sala, relata a sua dor, raiva e amor. Declara 

que nunca mais queria sentir aquela raiva e pretendia fazer uma proposta para 

o preço da sessão, mas com uma condição: que os próximos reajustes fossem de 

acordo com a inflação. Concordo nesse ponto, mas quanto ao valor fiz uma 

contraproposta que Márcia aceitou. Assim, chegamos a um acordo. O vínculo 

analítico se fortaleceu e Márcia passou a fazer os pagamentos na data 

combinada e a aceitar os reajustes propostos, apenas tecendo o comentário de 

que estava “ferrada”, pois tinha muitas coisas para pagar. Pontuo que para se 

desatar seria necessário pagar o preço e buscar o seu  próprio desejo. 

 Márcia, mais uma vez, apresenta suas questões. No início do tratamento 

se comportava como menina dócil e exemplar. Jamais faltou a uma sessão e se 

autorrepreendia quando precisava se atrasar. Dava várias explicações, ora era 

culpa do trânsito caótico, ora era porque fazia muitas coisas: aulas de inglês 
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para aprimorar o vocabulário; aulas de francês porque nos dois últimos anos 

da faculdade poderia ir para a França; queria fazer alemão por ser importante 

falar várias línguas; fora o espanhol que embora muito fácil, precisava treinar. 

Na verdade, ela não sentia dificuldades com todas aquelas línguas, pois tinha 

muita habilidade para aprendê-las. Uma vez lhe perguntei se não podia deixar 

alguma dessas atividades para o próximo semestre, já que todos os cursos eram 

sempre oferecidos pela universidade. Ela dizia precisar aproveitar para fazer 

todos agora, pois seria importante para sua vida profissional. Concordo, mas eu 

também percebia sua pressa quando a questão envolvia pensar o futuro 

profissional.  

Chegando perto do término do primeiro ano de faculdade, Márcia dizia 

que vinha pensando que não queria mais ser engenheira, apesar de adorar os 

projetos de que participava. Sempre pensara nessa profissão e sabia que era por 

causa do pai que a escolhera. Lembra que, quando pequena, ficavam horas (ela 

e o pai) juntos no quartinho de guardar ferramentas e ali sempre construíam 

alguma coisa ou arrumavam algo que estava quebrado. Agora, pensava que 

talvez devesse ter escolhido outra profissão, cogitava até largar seu curso e 

fazer Psicologia, pois gostava muito de ajudar as pessoas. Diz que a nova 

escolha se deu porque nunca tinha conhecido antes – “mulher bem-sucedida na 

profissão”. Comentava que eu era bem-sucedida, pela escolha que fiz. Achava 

que ser psicóloga era mais fácil, por ser uma profissão feminina, do que ser 

uma engenheira bem-sucedida. As únicas mulheres de sucesso na sua profissão 

são algumas professoras da faculdade e essas eram todas “machonas”. Convido 

Márcia a repensar sua decisão. Propus-lhe que buscasse saber sobre outras 

mulheres que atuavam em sua área. Depois, Márcia decide manter-se no curso, 

mas quando terminasse a faculdade prestaria concurso público. Aponto-lhe que 

pesquise sobre as mulheres que atuam na sua área em empresas públicas, e ela 

concorda, faria isso.  

Tempos depois, Márcia começou a se atrasar para as sessões. Telefona 

antes de chegar para dizer onde estava e quanto tempo mais ia demorar. 

Justificava que se atrapalhou no trabalho, por vezes era o trânsito. Enquanto 

isso, observo que ela buscava sempre minha compreensão e tolerância. Diz num 

dado momento, que tinha observado o quanto era difícil para ela chegar no 

horário em qualquer compromisso. Um dia, faltando uns 20 minutos para 
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terminar o seu tempo de sessão, ela liga chorando e me pede que espere, sabia 

que estava atrasada, mas precisava falar, mesmo que apenas 10 minutos. Ao 

desligar o celular, naquele momento, me dou conta de que aqueles atrasos de 

Márcia me irritavam. Mas o que me irritava? Ao chegar, Márcia deita no divã e 

fica em silêncio. Diante daquele algo incomum nas sessões, já que ela era muito 

falante, pergunto o que havia acontecido. Márcia diz que tinha percebido como 

eu fiquei irritada com ela por causa dos seus atrasos: “Você pareceu o meu pai, 

que não acredita quando eu me atraso e fica bravo comigo. Sempre que explico, 

ele não acredita, quando pequena por causa disso ele sempre me batia...” Tinha 

nove anos, quando o pai lhe deu um tapa na cara, só porque se atrasou uns 

minutos para sair da escola e disse-lhe que esse “era o seu único defeito”.  
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2. A questão fálica: ter ou ser o falo  

 

 

Nesse terceiro movimento, novas questões se apresentam no tratamento de Márcia. 

Expondo aqui outro fragmento clínico, busco destacar pontos importantes para continuar 

minhas reflexões. Os sintomas de Márcia revelam que existiam questões primordiais que ela 

remetia diretamente às figuras parentais. Agora ela teme, e com razão concreta, que por 

motivo financeiro sua análise seja interrompida, teme ficar à deriva, pois sua mãe não podia 

mais pagar. Desta vez a sua questão é com o pai, que de nada queria saber quando ela lhe 

pedia que pagasse a sua análise, mesmo explicando-lhe a importância de se manter no 

tratamento. Ele não reconhecia tal necessidade, dizendo-lhe que ela não tinha problema. 

Lembrando que quando chega para a análise, Márcia esperava que eu compreendesse a 

necessidade do seu momento e demandava que colocasse um fim na sua dor. Nesse 

movimento, Márcia lutava para se manter em análise, mostrando que se empenhava na busca 

do que deseja e acreditando que eu poderia ajudá-la nessa empreitada.
12

 Isso parece 

evidenciar que ela queria se livrar daquelas questões que a faziam sofrer.  

Diante da imposição do pai, Márcia resolveu fazer alguns trabalhos para pagar a 

análise. Assim, negociar um valor que lhe possibilitasse pagar por seu próprio tratamento foi 

uma questão que julguei, no seu caso, de extrema importância. Poder pagar com seu próprio 

dinheiro era fundamental para o crescimento e andamento do processo analítico de Márcia. 

Ela faz-me pensar que deseja ter aquilo que o pai tem e imagina que a analista também, o que 

causa movimento em seu desejo, pois vai trabalhar e consegue o seu próprio dinheiro. 

Abrindo para ela a possibilidade de sair do lugar de ser o falo para tê-lo, o que movimenta o 

desejo. Passa a ocupar o lugar de agente e sustenta o seu desejo levando adiante a sua análise.  

Um longo tempo depois, quando proponho um reajuste no valor da sessão, Márcia 

deixa, então, de ser a paciente ideal. Dizia que era injusto o preço, a análise não valia o preço 

que eu queria cobrar-lhe; depois, já não fazia o efeito de antes, e já não dependia do 

tratamento como no começo. Com essa atitude, posso entender que já não dependia do grande 

Outro materno como antes, algumas amarras desfeitas nessa difícil relação com a mãe. Dizia, 

                                                 
12

 Freud aponta que um dos objetivos de nossos esforços terapêuticos, a força com que trabalhamos, é o desejo 

do paciente de recuperação. E Lacan dirá que o analista ocupa o lugar do objeto a, fazendo-se de semblant do 

objeto a – causa de desejo para aquele que fala; para que daí o sujeito possa ―sustentar‖ o que pode desejar. E 

assim, pode, então, interrogar o seu desejo, passando a ocupar o lugar de agente, e o saber fica no lugar da 

verdade. Para a psicanálise, o saber é aquele concernido pela impossibilidade de alcançar o todo. 
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ainda, Márcia que ser psicóloga é ―muito fácil‖. Como eu poderia ganhar tanto e um 

engenheiro, menos, se trabalhava muito mais? O que sugere rivalidade com a mãe, por que 

não lhe deu um pênis, uma vez que ela falava de um sentimento de inferioridade, de 

incompletude. Essa ideia do menos, para Márcia parecia ter sentido de injustiça, levando-me a 

pensar que ela estava falando da inveja do pênis.  

Observo ainda que Márcia ao poder impor-se é que luta pelo seu desejo, isso lhe 

possibilitou chegar a outro lugar. Mas somente após declarar a raiva que sentiu da analista por 

exigir algo dela, aumentando o valor de sua sessão, é que pode aceitar a proposta de reajuste. 

No entanto, o que tornou possível a negociação foi a sustentação do lugar de analista. Quando 

ela tece o comentário de que estaria ―ferrada‖, diante de tantas coisas para pagar, aqui entendo 

que para se desatar seria necessário pagar o preço pelo seu gozo. Apontar-lhe para a desilusão 

é o que poderia fazer retornar a palavra e fazer com que buscasse o seu próprio desejo. 

Existem ainda outras questões a que Márcia me remete, uma é que ela parecia acreditar que 

sou uma mulher rica, bem-sucedida na profissão; a outra, que sou vista como uma mulher de 

vida fácil, que recebia por hora e por cliente. Caberia olhar essas questões como uma 

demanda, um pedido de amor exclusivo e sem ônus?  

Vale lembrar que Freud (1917) inclui fezes e dinheiro numa série de equivalências 

fálicas. Nessa equação simbólica traz a dádiva (o presente), o bebê e o pênis. Salienta que o 

dinheiro e suas equivalências fazem parte das pesquisas sexuais infantis. Como dádiva, um 

presente, o dinheiro que vem do outro é recebido também como sinal de amor. Dinheiro e 

fezes circulam na via da pulsão, na vida adulta, o dinheiro ao ser ressignificado poderá repetir 

as mesmas características que tinham as fezes na infância, podendo ser dado ou retido, 

acumulado ou economizado. Assim, entende-se que o dinheiro serve para amoedar o capital 

da libido. Com o dinheiro, se pode controlar e desafiar, mas também se pode ter uma atitude 

narcísica, podendo guardá-lo para si, como se faz com as fezes na satisfação autoerótica. E 

Lacan diz que a experiência diária das fezes constitui uma perda para o narcisismo da criança, 

quando retoma de Freud a questão do dinheiro na dimensão do erotismo anal. As fezes, assim 

como o seio, são algo separado do corpo. A retirada do seio materno é entendida pela criança 

como uma perda, como também as fezes, o que será posteriormente ressignificada. Será 

ressignificada como uma espécie de ―bônus para a perda do amor incestuoso‖, salienta Midlej 

(2001, p. 19). Nesta perspectiva, a relação com o dinheiro passa pelo investimento da energia 

libidinal, que é a forma como cada um se relaciona com as múltiplas e complexas relações 

que abrangem as diferentes fases da organização libidinal.  
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Nesse momento, portanto, cabe pensar o dinheiro como equivalente fálico, quando 

Freud inclui entre os seus elementos bebê e pênis. Assim como entende também Lacan, neste 

sentido, o falo como significante da falta, é para onde irão se dirigir as questões sexuais. 

Como diz Freud (1913), na série de suas equivalentes, esses dois (bebê/pênis) remetem à 

ignorância da criança com relação à diferença sexual. No entanto, os dois desejos da menina 

de ―possuir um pênis e um bebê permanecem fortemente catexizados no inconsciente‖ 

(FREUD, 1924, p. 224). Então, o bebê será tomado como substituto do falo. Sendo assim, o 

dinheiro como símbolo fálico, como diz Freud, ou significante, como traz Lacan, pode ser 

articulado como falo, significante da falta. É possível aqui fazer uma alusão à inveja do pênis, 

especificidade própria do complexo de Édipo feminino.  

É importante retomar e situar que, diferente de Freud, Lacan, em Significação do Falo, 

diz que não se trata para a mulher de ter o falo, mas de ser o falo, identificando-se ela ao 

significante fálico. Aqui está o ponto, já que o falo é um significante. Ser o falo implica em 

―supor‖ aquilo que falta ao Outro. Ter o falo é tê-lo simbolicamente, pois daí o desejo pode 

movimentar-se. Mas só é possível ter o falo, na medida em que não se é o falo. Então, a 

sexualidade, tanto no homem quanto na mulher, possui um único ordenador, o significante 

falo. Pois é o falo o elemento ordenador do complexo de Édipo, ou seja, da sexualidade no 

plano simbólico. Quando para a criança o pai substitui a mãe como objeto amoroso e, como 

consequência disso, o desejo da menina de ter um bebê pode tomar o lugar do desejo de ter 

um pênis, diante da impossibilidade de realização do desejo edipiano. Esse recalque primário 

dos desejos edipianos é concebido por Lacan como uma proibição fundadora que sobrevive 

no desejo como Lei do significante. Como esclarece Dunker (2002), ―o agente da frustração é 

o pai enquanto função simbólica que priva a mãe, frustra a criança e apresenta a castração no 

campo do Outro‖ (p. 125). Diz ainda o autor com uma citação de Lacan que ―a castração 

significa que é preciso que o gozo seja recusado, para que possa ser atingido na escala 

invertida da Lei do desejo‖ (DUNKER, p. 126 ou LACAN, 1960b, p. 841). Como diz Lacan, 

é o pai que cumpre a função de subjetivar a instauração da lei, pondo o inconsciente a 

funcionar, lugar do terceiro que interdita o gozo. Então, com o aparecimento da castração, 

pode-se dizer que opera uma troca entre o gozo incestuoso e o desejo. ―É na esfera desta troca 

que se produz o excesso característico do gozo‖ (DUNKER, p. 126)
13

. O que entendo, com o 

que escreve Lacan (1958b), é que se assina aí a ―conjunção do desejo, dado que o significante 

                                                 
13

 Para esclarecer esse ponto Dunker traz uma citação de o Gozo de Braunstein: ―O objeto a, oferecido como o 

mais de gozar, é a medida do gozo faltante e por isso, por ser manifestação da falta em ser, é causa do desejo. 

Pois o gozo do objeto a é residual, é compensatório, indicador do gozo que falta a ter na troca com o Outro que 

só o dá tomando-o.‖. (DUNKER apud BRAUNSTEIN, 1995, p. 46).  
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fálico é sua marca, com a ameaça ou a nostalgia da falta-a-ter. Evidentemente, é da lei 

introduzida pelo pai nessa sequência que depende seu futuro‖ (p. 701). Assim, é a função do 

pai o agente da castração, pois é o pai o agente que traz o enunciado de uma interdição e 

marca com isso uma renúncia ao gozo incestuoso, marcando para sempre que existe uma 

diferença entre o almejado e o possível. Separando, a partir daí, o impossível a ser alcançado 

daquilo que se viabiliza daí por diante – o gozo fálico.  

Nesse sentido, diz Márcio Peter (1997) que Lacan, ao redefinir ―o falo como 

significante, redefine a feminilidade, porque, se o falo é o significante da falta, é a posição do 

sujeito, homem ou mulher, frente a esse significante que determina sua posição frente à 

castração‖. Então, o falo é um significante, significante do desejo do Outro, ou seja, é “o 

nome do desejo”. No entanto, Lacan (1958b) reconhece que a relação com o falo para a 

mulher é especialmente difícil – espinhosa, quando se leva em conta que a menina se 

considera, nem que seja por um momento, castrada, privada de falo. Como visto, tanto para 

Lacan, como foi para Freud, a ameaça da castração é o que ―torna‖ a menina uma menina e o 

menino um menino, numa divisão que é tanto essencial quanto precária. Ressalto, na verdade, 

para ambos, explica-se a diferença não utilizando o homem, mas o falo, como o termo-chave 

para a diferença. Pois, o falo não se refere ao órgão genital masculino, mas a um significante 

que tem por função significar tudo o que diz respeito ao sexual, uma vez que aquilo que pode 

distinguir os homens das mulheres – a libido – é, segundo Freud, uma só e é masculina. O 

gozo que dela provém, o gozo fálico, da falta, é masculino e pertence igualmente aos homens 

e às mulheres.  

 

 

3. O gozo fálico  

 

 

Como visto, Márcia sempre responde às exigências que lhe são feitas, responde à 

demanda familiar de sucesso, que pensa, desde o início, que lhe foi endereçada. Márcia 

cresceu sendo olhada por todos como maravilhosa, entendendo que tinha de brilhar. Afirmava 

que o pai se recusava a aceitar as suas fraquezas, quando dizia que ele não pagaria a sua 

análise porque ela não precisava. ―Seu único defeito era se atrasar‖, dizia o pai. Cabia à 

Márcia não se atrasar, reconhecida como a perfeita, sem furo; queria brilhar e ter sucesso a 

fim de sustentar esse lugar imaginário na relação com o grande Outro. Márcia, assim, parece 

responder sem pestanejar, sedenta por responder a esse reconhecimento que pensa que lhe foi 
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dado. Único defeito: atrasar-se. Tal reconhecimento de um potencial fálico, que foi depositado 

desde o início, acarretaria uma marca? Um traço distintivo? 

Vamos, então, acompanhar o que traz Márcia nesse ponto, a partir do lugar no qual ela 

me coloca na transferência
14

, quando diz: ―você pareceu o meu pai...‖. Isso me possibilita 

pensar sobre como se deu o acesso desse sujeito (Márcia) à metáfora paterna
15

. Márcia disse 

que quando pequena seu pai sempre lhe batia por se atrasar e que lhe dizia ser este o seu 

―único defeito‖. Vamos lembrar que Márcia inicia o tratamento trazendo os desmaios, agora 

não desmaia mais, mas se atrasa. Pode-se, então, pensar que o desdobramento do desmaio seja 

o atraso. O que me faz pensar na seguinte sequência, numa cadeia significante: Desmaio = 

Atraso = Ausência. Na ausência  O Outro me espera  Eu não dou o que o Outro deseja 

(presença)  Meu pai me bate (ofereço meu corpo)  Ele me ama  Ausência.
16

  

Entendendo o ―único defeito‖ como um significante que remete um sujeito a Outro 

significante: o ―bater-me‖. Assim, se o pai bate nela é porque ele a ama. Portanto, para que o 

pai a ame, ela precisava estar ausente, assim se atrasa, sendo necessário para isso manter o 

―único defeito‖. Ao oferecer seu corpo para que ele lhe bata, assim se sente amada e desejada, 

então, ser espancada equivale a ser amada. No movimento clínico do capítulo anterior, a cena 

em que traz seus jogos infantis, aponta que o corpo oferecido é amarrado e tocado por vários 

homens, o que lhe proporcionava muito prazer. Então, se na ausência ―paga-se com o único 

defeito‖; pode-se tamponar o ―ausente‖, o ―defeito‖ da irmã, é o que está posto na cena em 

que enche a ―xoxota‖ da irmã com bolinha de algodão.  

O que Márcia traz com a noção de ausência, pode-se dizer, é o significante da falta, o 

significante fálico e contando para isso com o objeto da pulsão, ou seja, com a atualização do 

que resta do prazer do corpo que tropeça no impossível de sua realização. Pode-se dizer que 

aqui a pulsão trata deste fazer-se: fazer-se bater, fazer-se ver, fazer-se ouvir... Aqui se opera 

uma troca entre gozo e desejo, quando a castração aparece, marca da constituição do sujeito, 

mas também como um evento de transformação, estabilização e deslocamento do sintoma. 

Aqui o pai se faz presente como uma função, a função do Nome-do-Pai, uma vez que é capaz 

de produzir, no sujeito, uma significação. Então: ―meu pai me bate‖, ao oferecer-lhe meu 

corpo ―meu pai me ama‖. Entendo que a demanda de amor que Márcia fazia ao pai está 

articulada à sua inscrição no campo simbólico. 

                                                 
14

 Lacan situa o analista no campo de uma função, ampliando a sua presença para além da presença física. Trata-

se de uma presença simbólica que testemunha e garante a presentificação do inconsciente do paciente. 
15

 Conceito este que concerne à função do pai, cerne da questão edípica. 
16

 LACAN (1964-65) pontua: ―Um significante é aquilo que representa um sujeito [...] para um outro 

significante. [...] E é disto que se trata na relação do sujeito ao campo do Outro‖. O significante implica a falta e 

só existe porque há falta. (LACAN. Seminário. Livro 11, 2008, p. 193). 
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Nesse caminho, vale aqui retomar que ―a pulsão é o próprio da demanda que provoca 

o desvanecimento do sujeito‖, como escreve Braunstein (2007), e é ela que ―tropeça no 

impossível de sua realização. A falta é estrutural; está inscrita no Outro a que a demanda se 

dirige‖ (p. 63). Como já apontado, os objetos pulsionais são versões do objeto a, o objeto 

causa do desejo, é nele que o desejo faz seu contorno, uma vez que é dele que se trata a 

pulsão, pois é o desejo que aponta para o que há de ausência – o falo. Escreve Pommier 

(1987) que a pulsão é a atualização do que resta do prazer do corpo, o que é convertido em 

fantasia como encenação desse prazer, ―quando a castração faz caducar o ganho do 

autoerotismo pulsional‖ (p. 130-1).
 
Para maiores esclarecimentos, vale ainda trazer, nesse 

momento, o artigo “Uma criança é espancada‖ (1919), de Freud, ao qual Pommier (1987) 

recorreu, apresentando que, no desenrolar da desmontagem dos três tempos da fantasia da 

criança espancada, o que se mostra é ―a cisão do sujeito por seu próprio gozo, a passagem do 

gozo do corpo para o do falo‖ (p. 134).
 
Escreve o autor que ―essa fantasia apresenta a 

montagem imaginária da relação entre o sujeito e o significante, ao qual ‗um pai‘ abre o 

acesso‖ (p. 134).
 
Esclarece que o primeiro tempo da fantasia ―interessa ao gozo do corpo‖; o 

segundo tempo, ao significante, o falo; e ―a passagem de uma para outra demonstra como 

aquilo que é roubado ao corpo ressurge graças ao interdito paterno: eis porque as pancadas 

são também gozo reencontrado‖ (p. 134). No terceiro tempo da fantasia para ambos os sexos, 

a identificação é masculina. A expulsão do gozo se dá com a entrada na fase fálica, e, ―por ser 

regida pela relação com o semelhante do espelho, diz respeito ao laço social‖ (p. 135). 

Portanto, é a lei que separa a criança do gozo da mãe e põe nesse lugar o Nome-do-Pai, 

ordenando que essa criança deseje, ordenando-lhe a desejar. Com a construção da fantasia, 

que é uma montagem imaginária que acompanha o gozo fálico, seu cenário se estende num 

espaço onírico que obtura o furo aberto pela castração. ―Porque a pulsão é parcial, ela 

convoca a unidade representada pelo falo quando, com a castração, essa parcialidade se 

revela‖ (p. 131-2).  

Como visto, Lacan situa o humano com base na relação destes com a questão fálica e 

com o seu desejo. Nesse sentido, em Diretrizes para um Congresso sobre a sexualidade 

feminina, quando insiste na concepção freudiana acerca da fase fálica como comum aos dois 

sexos, esclarece o que é comum nas posições masculina e feminina, e o que as diferencia, 

pontuando que a relação do desejo ao falo é estabelecida, desconsiderando a diferença 

anatômica entre os sexos. Lacan (1960a) nos adverte ainda da relação fundamental da mulher 

com o Outro, e diz que aqui ―o homem serve de conector para que a mulher se torne esse 

Outro para ela mesma, como o é para ele‖ (p. 741). 
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Nos anos 1970, há um giro teórico em Lacan, ele anuncia que a identificação sexual 

não está em uma pessoa se acreditar homem ou mulher e, no ano seguinte, elabora as 

fórmulas da sexuação. É quando nos anos de 1972-1973, seminário Mais, ainda, Lacan 

apresenta a abordagem da feminilidade sob outra ótica teórica e outra lógica, ao formalizar 

um além do Édipo em referência à lógica fálica, sendo esta a única capaz de regular o que é 

essencialmente diverso, a saber, o gozo de cada sexo. Então, o registro edipiano sustenta a 

posição masculina, enquanto a feminilidade está referenciada no além Édipo, sob a oposição 

de duas lógicas, ou seja, duas possibilidades de inscrição na função fálica: todo fálico ou 

não-todo fálico, e também duas espécies distintas de gozo: o fálico e o suplementar.  

Ressalto que esta divisão não corresponde à distinção anatômica entre os sexos, pois 

se trata de uma posição subjetiva determinada no próprio discurso do sujeito, podendo essa 

posição encontrar-se, por vezes, em desacordo com sua anatomia. Assim, esclarece André 

(1991) que a sexualidade feminina se encontra ―num mais-além da função fálica, como 

correlata a um Outro gozo (suplementar, portanto um gozo a mais) que não aquele dito sexual 

[...]‖ (p. 218). O que levou Lacan a ―reinterpretar a noção freudiana de bissexualidade, para 

reformular a diferença entre posição masculina e a posição feminina a respeito do sexo‖ (p. 

218). Em ambos os lados, a função fálica está em jogo na estruturação sexual, pois o falo 

continua a ser o único significante sexual, porém situa-se de um lado ou de outro no referente 

à sexuação, depende da maneira como o sujeito está assujeitado a ela.  

Com o conceito do ―não-toda‖ feminina, Lacan aponta que a mulher, apesar de inscrita 

na função fálica, não é toda inscrita nela, ou seja, não está toda submetida à castração. Isso 

traz uma série de efeitos em relação à posição feminina. Nesse sentido, aponta que não há um 

conjunto fechado, um todo, no lado das mulheres, uma vez que nela (mulher) a castração se 

coloca, dividindo-a, a castração a desdobra. Como explica André (1991), ―a feminilidade se 

revela como dívida, diante da castração uma mulher se desdobra, mas do que se unifica, sob o 

significante ‗mulher‘‖ (p. 222). Enquanto para o ser masculino
17

, a castração, o unifica sob o 

significante ―homem‖. Esclarece André, ―que para se definir como membro de um conjunto 

fechado, para constituir corpo, as mulheres não têm outra solução senão se dizerem castradas, 

como os homens‖ (p. 221). Esclarece, ainda, a saída que Lacan propõe ao impasse do Édipo 

feminino, com a constatação de que ―A Mulher não existe e conclui daí que as mulheres não 

são senão um conjunto aberto e devem, pois, ser contadas uma por uma. Elas não fazem Um, 

                                                 
17

 Nesse ponto acredito ser importante trazer o que escreve Gerbase sobre: ―A hipótese de Lacan sobre A 

Mulher‖, que ―o sujeito masculino vale para o homem e para a mulher, para qualquer gênero‖. Diz então que é 

essa diferença que ele acha ruim em Lacan por homem e mulher, ―porque se trata de fálico e não todo fálico [...]‖ 

(26/04/2009, p. 13).  
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no sentido em que os homens se agrupam, mas permanecem em sua infinitude‖ (p. 221). 

Acrescenta o autor, ―além disso, cada ‗uma‘ só se inscreve parcialmente, não-toda, na função 

fálica, portanto, na função sexual tal como colocada pelo significante‖ (p. 222).  

Para esclarecer um pouco mais esse ponto, quando sugiro que com a noção de não-

toda é possível elucidar a posição feminina e compreendê-la na vertente do ilimitado –

entendendo-se daí que a lógica da castração não regula todo o campo do gozo – recorro, ainda 

a Soler (2005), quando diz que ―...há uma parte dele que não passa pelo Um fálico e que 

permanece, real, fora do simbólico‖ (p. 28).  

Importante lembrar que nenhum sujeito, seja esse anatomicamente homem ou mulher, 

escapa dos efeitos da primazia do falo, pois é ele, o falo, que vai representar para todo e 

qualquer sujeito a diferença sexual, além da falta-a-ser gerada pela linguagem. Então, ―dizê-

las não-todas na função fálica, reconhecer-lhes um outro gozo que não o ordenado a partir da 

castração, não equivale a lhes creditar uma ‗natureza antifálica‘ qualquer‖ (p. 28). Nesse 

ponto, Lacan afirma, como nos escreve Soler (2005), que ―na controvérsia do falo [...] a 

aparência fálica é o significante mestre da relação com o sexo, e ordena, no nível simbólico, a 

diferença entre homens e mulheres, assim como suas relações‖ (p. 28). Como Lacan (1960a) 

escreve, ―tudo pode ser imputado à mulher, já que, na dialética falocêntrica, ela representa o 

Outro absoluto‖ (p. 741). Vale continuar com Lacan: 

 

O sujeito, na metade em que se determina pelos quantificadores negados, 

vem de que nada existente constitui um limite da função, que não pode 

certificar-se de coisa alguma que seja de um universo. Assim, por se 

fundarem nessa metade, ―elas‖ são não-todas, o que tem também como 

consequência, e pela mesma razão, que tampouco nenhuma delas é toda. 

[...] Dizer que uma mulher não é toda é o que nos indica o mito por ela ser a 

única a ser ultrapassada por seu gozo.
 
[...] é como única que ela quer ser 

reconhecida pela outra parte.[...] mesmo que se satisfaça a exigência do 

amor, o gozo que se tem da mulher a divide [...] (Lacan, 2003b, p. 466-7).
 .
 

 

Então, é a partir da perda do gozo original da relação com o Outro primordial (a mãe), 

o qual é barrado pelo falo e o que implica o surgimento de um outro tipo de gozo – o gozo 

fálico, o qual sofre a influência do significante, pois todos estão alienados ao significante por 

estar submetido às interferências da angústia da castração. Dessa forma, na operação de 

castração uma grande parte do gozo do corpo sob a ação do recalque passa a gozo fálico, 

restando ao final algo que se condensa como objeto a, este objeto a é o que cai no nível do ato 

fundamental da existência do sujeito, que é também objeto das pulsões parciais, aquele que só 

podemos atingir fazendo o seu contorno. Porém, no caso da mulher, como a castração não se 
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opera completamente, é o que possibilita recuperar este gozo do corpo, pelo menos em parte. 

Ou seja, por ela não ser totalmente determinada pela função fálica, ela é não-toda assujeitada 

à ordem simbólica. Aí se definir por uma posição que é apontada como não-toda no que se 

refere ao gozo fálico. Assim, entendo que a mulher conserva este gozo autoerótico como um 

Outro gozo, um gozo suplementar, a mais, além do gozo fálico.  

Escreve Lacan (1972-73): o não-toda significa que o ser feminino está submetido a um 

Outro gozo, ou seja, ―por ser não-toda, ela [a mulher] tem, em relação ao que designa de 

gozo, a função fálica, um gozo suplementar‖ (p. 99). Portanto, este gozo fálico, é a condição 

para o Outro gozo. Mas como diz Lacan: ―Só que aí é que está toda a questão, ela tem 

diversos modos de abordá-lo, esse Falo, de o guardar para si‖ (p. 100). Então, caberia dizer, 

que este gozo do corpo se encontra intimamente ligado ao primeiro gozo experimentado na 

relação primordial com o Outro. Dessa forma, é possível pensá-lo como fora da linguagem e 

que o simbólico não o atingiu, encontrando-se vinculado à relação primordial. Importante 

marcar o que diz Lacan ―não é porque ela é não-toda na função fálica que ela deixe de estar 

nela de todo‖ (p. 100). Penso que é nesse sentido que Lacan vem a dizer que a posição 

feminina é, por excelência, a do Outro barrado, ou seja, A Mulher (com o A barrado), uma 

vez que não existe ―A mulher‖. Buscarei ampliar essa questão no próximo capítulo, pois ela 

não se esgota nisso e há ainda outros meandros a percorrer.  

Retomarei estas questões com mais uma articulação com a clínica, pois esta traz em 

seu bojo questões fundamentais. Pode-se dizer, assim, que o circuito fantasmático localiza um 

resto de gozo que insiste em comparecer através do sintoma, marcando a sua compulsão à 

repetição, como evidencia Márcia diante da questão o que ―o Outro quer de mim‖? Como não 

consegue responder à demanda do Outro – quando ela não dá a presença, que é o que o Outro 

quer dela. Então, na ausência, ela paga por ―esse único defeito‖. Dizia ela que o pai não 

aceitava defeito, batia nela pelos atrasos. No entanto, é aí que se fixa realocado no corpo um 

resto de gozo que insiste em comparecer, pois não consegue ser pontual em nenhum 

compromisso, nem no cumprimento do horário ou pagamento de suas sessões, nem na entrega 

de suas tarefas escolares ou no trabalho, pois sempre enrola para executá-los. A repetição, diz 

Lacan, é o fundamental do que determina aquilo com que lidamos na exploração do 

inconsciente.  

Para Lacan (1969-70), a ―repetição é uma denotação precisa de um traço [...] idêntico 

ao traço unário [...] um traço na medida em que comemora uma irrupção de gozo‖. Aí aponta 

que Freud descobriu que o prazer é ―violado em sua regra e seu princípio, porque ele cede ao 

desprazer‖ (p. 73), que é o gozo, não necessariamente dor, mas desprazer. É o gozo inscrito 
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como um resto que ―escapa à representação, daí sua inscrição como limite da linguagem que, 

na tentativa de operar a ligação, produz a compulsão à repetição. Esse é o modo de articulação 

do sujeito à linguagem‖ (p. 73). Ou seja, a ligação às representações de um ―excesso que não 

se liga inteiramente e que, por isso, deixa como rastro dessa operação, um resto. Esse resto é 

causa, é o que faz operar a cadeia significante, a cadeia das representações inconscientes 

através do modo da repetição‖ (GOÉS, 2004, p; 96).  

Afirma Lacan (1969-1970) que ―somos seres nascidos do mais-de-gozar, resultado do 

emprego da linguagem‖, e ainda acrescenta, ―a linguagem nos emprega, e é por aí que aquilo 

goza‖ (p. 62). Assim, a inserção no gozo se deve ao saber. O saber é meio de gozo. Aqui 

Lacan instaura a dupla dimensão do gozo: como perda e como mais-de-gozar, suplemento da 

perda de gozo. Então, para tratar da economia psíquica, Lacan concebe esse resto, que chama 

de objeto a, com sua função o mais-de-gozar. Aí relançará o sujeito no campo do gozo. Para 

Lacan, o mais-de-gozar é um pequeno gozo, um motor que faz falar e impede o fechamento 

do circuito pulsional.  

Voltando ao caso. Foi visto que o valor cobrado na análise de Márcia é um manejo 

analítico, razão de se fazer necessário aplicar uma intervenção: o reajuste no preço das suas 

sessões, um ônus a mais para o seu narcisismo, o que possibilita a ela ir além do valor 

simbólico do dinheiro, que atinja uma outra cena. Diz Lacan em Televisão (1973) que o 

analista, como o santo, não faz caridade. ―Antes, presta-se a bancar o dejeto: faz descaridade.‖ 

Isso vai ―permitir ao sujeito, ao sujeito do inconsciente, tomá-lo como causa de seu desejo‖ 

(2003, p. 518). Como nos ensina, cabe dizer que na psicanálise o analista não poupa o 

paciente do encontro com o real, o valor cobrado é uma intervenção que possibilita que o 

símbolo alcance o real. O real é o que se encontra fora do simbólico. 

Retomando ainda, vimos anteriormente que, diante da experiência sexual, Márcia 

revelou o quão difícil era renunciar à pré-história de sua relação com a mãe, dificuldade esta 

que parece ter marcado o seu difícil processo de tornar-se mulher, ou melhor, o caminho em 

torno da sua feminilidade. Na relação com a analista, Márcia parece revelar sua rivalidade 

com a mãe, quando diz ―como uma psicóloga poderia ganhar tanto e um engenheiro menos‖ 

(dando a entender que ao se formar ela ganharia menos), sugerindo ter algo que sua mãe não 

lhe deu. Também em outro momento, dizia: tudo que quero é não ser parecida com minha 

mãe em nada, pois não gosto do jeito dela ser. Lembrando que, segundo Freud, em 1931, 

―uma menina ressente-se de a mãe tê-la trazido ao mundo como mulher‖. A inveja do pênis, 

como Freud descreveu, parece se instalar em Márcia, sobre a falta de um significante que a 

defina e a nomeie, só restando perfilar-se pela falta do falo, desejando-o de quem o tem.  
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Vimos que o falo é o significante da falta, portanto, o que movimenta o desejo é o que 

aponta para sua ausência, porém Márcia também traz que a sua posição diante desse 

significante marca o quão difícil é aceitar sua posição frente à castração. Também se poderia 

argumentar que, com relação à questão do dinheiro, Márcia busca um bônus para o seu 

narcisismo ao se deparar com a falta, ela não tem e o outro tem. Quando dizia que pretendia 

acumulá-lo, penso que esperava que eu fosse dadivosa com ela, que a liberasse do que tinha a 

pagar, que lhe fizesse caridade ou me deixasse explorar em nome de um gozo que sabia ser 

impossível. Com uma atitude narcísica, queria guardar para si o seu dinheiro, como se faz 

com as fezes na satisfação autoerótica, quando propunha não pagar o mês e deixar para juntar 

com o próximo, o que revela sua tentativa de obturar a falta. Dizer não à castração. Márcia 

também queria controlar e desafiar, buscando ter a última palavra, quando dizia que tinha o 

dinheiro e não aceitava o reajuste.  

Dessa forma, cabe dizer que Márcia exigia a confirmação do meu amor, além de 

querer que a reconhecesse como paciente ideal, como princesa queria ter lugar especial, ser 

reassegurada de que era única e de que não seria abandonada. Na tentativa de suprir a falta da 

qual se ressente como sujeito e como mulher, quando não aceita o reajuste das sessões, 

querendo usar o seu dinheiro para comprar outras coisas ou acumulá-lo na poupança, posso 

entender ainda que ela busca escamotear a falta-a-ter, o objeto que acredita ter. E entendendo 

o dinheiro como sinal de poder – como significante fálico, é possível dizer que ela busca 

mascarar a castração. Assim, cabe colocar que a menina-Márcia, diante da descoberta da 

castração, se considerou castrada, privada de falo, mostrando com isso uma grande confusão 

entre a posição masculina e feminina, momento em que se vê dividida entre ter e ser o falo. 

Nessa busca do falo inexistente, volta-se para o pai imaginando ser ele o detentor do 

significante por meio do qual ela espera nomear-se, pois ao descobrir que sua mãe não o tem, 

descobre também que ela não a proverá do falo.  

Márcia trazia como era sua relação com o pai, conta que quando pequena ficavam 

horas juntos no quartinho de guardar ferramentas e ali sempre construíam alguma coisa ou 

arrumavam algo que estava quebrado. Parecia ter dele um lugar privilegiado, já que lhe 

tomava tanta atenção desde muito cedo. Pode-se dizer que ela se apresenta identificada com 

as insígnias do pai. Só poderia acreditar, assim, que se existe uma esperança de ter o falo é 

pela demanda que faz ao pai. Engodo que a leva a procurar nas suas atribuições fálicas com 

relação ao dinheiro, como na relação com o outro semelhante – namorado e amigos, um ponto 

de apoio identificatório que lhe diga que é maravilhosa, sem falta, enfim, não castrada. Como 

não encontra tal confirmação, caí vítima, fica presa no lugar do falo, gozando dessa posição 
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de objeto perante o Outro. Talvez o que movimenta os seus obstáculos em torno da 

feminilidade. Aceitar não ter o falo poderia possibilitar uma saída, ao invés de pensar que 

pode preenche o Outro. Sua busca por um lugar predileto parece ser a razão para o constante 

pedido de reconhecimento direcionado ao pai, pensando encontrar aí uma resposta à 

enigmática questão feminina, por imaginar que o que define o ser mulher é a confirmação de 

que é única, buscando aí sua forma de existir. A busca de Márcia parece ser por uma 

afirmação que possa dar-lhe uma certeza. Posso assim pensar que a razão de viver 

demandando ser reconhecida, é o que a leva a um grande conflito sobre o que é ser mulher. 

Como se observa, ela demanda ao pai que a reconheça e que lhe dê o que não tem: 

uma marca de identidade. Na relação com a analista – a outra mulher – busca encontrar uma 

resposta para o que é ser mulher. Márcia parece imaginar que tenho a chave do enigma sobre 

a feminilidade, questão que vai se revelando para ela como uma grande perturbação. Ela 

mostra que a outra mulher (aqui sua analista), tem lugar privilegiado e que é rica e potente – 

fálica –, comparada ao pai ou a mãe fálica. Dizia que sou uma mulher bem-sucedida na 

profissão, porque a minha escolha é feminina, reconhecendo-me como uma mulher feminina. 

Mas tem ainda mulheres bem-sucedidas na profissão que são machonas, fálicas e potentes e 

não lhe parece serem femininas, como as professoras da universidade. 

 Ela revela também que diante do encontro sexual deparou-se com a impossibilidade 

de encontrar algo do Outro que a faria Um só, quando parecia imaginar que o encontro com o 

outro corpo a possibilitaria realizar o gozo total. Diante de tal decepção, parece buscar saber, 

agora, como fazer, como ser, depois da perda de sua virgindade – o que parece ter gerado uma 

perda de identidade, quando esperava ser reconhecida como mulher com seu ato sexual, e não 

foi. Como não encontra uma resposta para sua questão, tenta restaurar a harmonia perdida, 

buscando constantemente encontrar o que perdeu. Parece que o que Márcia busca é aquele 

gozo, o qual lhe dava a identidade de bebê perfeito, menina maravilhosa – a princesa. Mas por 

ser uma menina esse gozo não lhe foi de todo castrado, como mostra sua relação tanto com a 

mãe como com o seu pai. Pode-se até arriscar que Márcia se encontra, assim, presa numa 

identificação com o casal parental que lhe ajudou a construir-se como um ser perfeito, o qual 

não serve para lhe atribuir uma identidade feminina. Posso dizer, então, que nesse movimento 

clínico, Márcia tanto marca uma mudança de posição de gozo para buscar seu desejo como 

marca sua dificuldade em abrir mão desse primeiro traço que o pai e/ou sua mãe fálica lhe 

deram. Podendo localizar aqui mais uma marca para os seus problemas, ou melhor, para os 

seus obstáculos em torno da feminilidade. Entendo ainda que na sua perturbação no que se 

refere à posição feminina, Márcia também marca o não-toda com relação à castração. Porém, 
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posso dizer que dar-lhe uma resposta como não-toda parece não convincente para ela, a 

despeito do que busca escutar a respeito do ser mulher.  

Entendo assim a questão que se apresenta para Márcia, com relação ao que diz a 

teoria, quando entendo que ela apresenta a questão de que a mulher é não-toda inscrita na 

função fálica, mostrando que uma parte dela está inscrita na função fálica, aquela que permite 

a um ser estar inserido no mundo simbólico, podendo falar, comunicar-se, próprio da ordem 

cultural. Mas também aparece outra parte, que se apresenta fora da ordem fálica, portanto, 

podendo-se dizer fora do simbólico, o que a teoria localiza como da ordem do impossível de 

se dizer, do buraco, da falta. Com a questão fálica, Márcia parece revelar sua divisão feminina 

relativa ao gozo, apontando o gozo fálico da ordem do possível de ser dito, e Outro gozo que 

parece ser aquele que a mulher guarda consigo por efeito de estrutura, uma vez que é da 

ordem do não dito, do místico. Portanto, para além da significação fálica (significação fálica, 

fato de estrutura para qualquer sujeito masculino ou feminino). Este Outro gozo é o que 

chama Lacan de gozo suplementar, portanto, o gozo feminino para além do falo (o falo é o 

significante do gozo fálico, que inscreve a lógica da significação fálica).  

Posso pensar assim que Márcia se encontra numa difícil posição quando não aceita 

que é castrada, mesmo que não-toda. Pois segundo aponta a teoria, a questão do não-toda é o 

que pode possibilitar o ser feminino, abrir a questão entre o gozo fálico (do órgão pênis/falo, 

do corpo) e o gozo Outro (o Outro sexo que não tem o falo), ou seja, aquele que é próprio do 

feminino, por não ser toda submetida à castração, encontrando-se além dela. Lacan insiste na 

articulação da lógica da não-toda com ―a partição feminina no que diz respeito ao gozo, pois a 

raiz mesma da não-toda está no fato de que a mulher guarda em si o Outro gozo‖ (PRATES, 

2001, p. 104). 

Quero descartar ainda, pois penso articular com a questão acima, quando Márcia dizia 

que achava o pai uma pessoa ―sem noção‖ diante de coisas importantes. Novamente, observo 

o quanto Márcia esperava reconhecimento, demandando do pai elogios diante de suas 

conquistas, chegando, muitas vezes, a chorar enquanto se queixava de não entender por que 

ele fazia assim. Parecia que, com a perda de sua virgindade, o que ela esperava mesmo era um 

olhar do pai que a constituísse como mulher, o que não aconteceu. Retomo o ponto em que ela 

contava que o pai, diante de sua experiência sexual, num primeiro momento, não deu muita 

importância ao fato, mas, depois, acabou por ficar muito bravo e passou a tratá-la com 

menosprezo, não lhe dirigindo a palavra e não ―olhando em sua cara‖. Aqui eu poderia até 

pensar que a atitude do pai se deu porque a mãe de Márcia declarou a iniciação sexual da filha 

como se fosse um escândalo familiar. Márcia trazia essa situação como sendo a mais difícil, e 
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não a entendia, e se entristecia com tudo isso, já que o pai, depois, passou a dar tanta 

importância ao fato. Márcia, então, assim como qualquer sujeito para romper o laço com a sua 

mãe, apresenta a demanda frente à função paterna – é preciso eleger um pai ou fazer-se eleger 

por ele.  

Sabemos, pois, que o olhar é uma estranha e complexa condição para a existência, 

pois, como visto anteriormente, o olhar dos pais confirma a existência para qualquer sujeito. 

Sabendo o quanto qualquer adolescente, na sua metamorfose, é demandante de olhar e o quão 

importante isso era para Márcia; vimos como ela esperava do pai que lhe dizesse que virou 

mulher. Assim cabe pensar que no caso do ser feminino, quando deixa de ser menina, faz-se 

necessário novamente um olhar, uma fala que vem do pai afirmar que na sua metamorfose 

agora é uma mulher. Se for assim, as questões que envolvem o pai podem ter relação com os 

obstáculos à feminilidade da filha, no que tange a sua metamorfose de menina em mulher. Ou 

poderia pensar que o olhar e o reconhecimento são uma questão própria do feminino, assim 

sendo, o olhar do pai, poderia sim ter-lhe ajudado a elaborar a abertura para a feminilidade, 

sendo possível até dizer que a falta desse olhar potencializa as dificuldades de Márcia em 

renunciar à expectativa de totalização do gozo fálico, o que parece buscar; então, poderia 

ressaltar essa busca como um traço distintivo para se criar obstáculos à feminilidade. 

Ampliarei esse ponto no próximo capítulo. 

Vale nesse instante recorrer ao que diz Calligaris (2009), num artigo que comenta o 

rito de passagem de uma jovem adolescente, diante de suas questões sexuais e de sua relação 

com o pai. O autor, apontando o difícil caminho em torno do qual uma menina se torna 

mulher, traz aí a importância do pai para uma menina. Pareceu-me bastante interessante, 

quando ele diz que para uma menina tornar-se mulher e poder exercer sua sexualidade e sua 

feminilidade, ―é necessário que o pai se dê conta um dia de que sua filha não é mais uma 

menina, e que a filha seja e se sinta reconhecida como mulher pelo olhar paterno‖ (p. E12). 

Caso contrário, poderia levar a menina a viver ―toda sua vida de mulher convencida de que 

nunca foi e nunca será desejada‖.
 
(p. E12) ) Para esclarece pontua que  

 

[...] o caminho pelo qual uma menina se torna adulta é quase uma alquimia: 

existe um tênue, mas decisivo, que separa um desejo paterno incestuoso de 

um olhar do pai que confira à menina a certeza de que ela é desejável como 

mulher. O desastre espreita a menina de ambos os lados, tanto se o incesto se 

realize quanto se falhar um olhar que confirme que ela está se tornando 

mulher [...] (CALLIGARES, 2009, E12, Folha de São Paulo). 
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Posso dizer que essa é uma questão marcante no discurso de Márcia, no que se refere à 

relação com seu pai, que talvez tenha se recusado a entender que a menina virou mulher. No 

entanto, no caso de Márcia, diante da sua fantasmática, não posso deixar de marcar que seja 

possível pensar ainda que a ausência de um olhar paterno e a falta desse olhar confirmador, 

talvez tenha sido importante para ela, podendo lhe possibilitar ―cair‖ desse lugar de ―graça‖ e 

de ―perfeita‖, ―a menina dos olhos‖ dos pais.  
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CAPÍTULO IV Quarto movimento – As identificações para as mulheres  

 

 

1. Fragmento clínico 

 

 

Márcia acredita que não existe mulher feliz numa relação amorosa. 

Quando não é infeliz, ainda vai ser. Sempre observou a mãe se dar mal, sempre 

infeliz, fraca e submissa. Não queria ser como ela, no entanto, se via agindo da 

mesma forma, submissa nas relações com os namorados. Insistia: tudo que 

queria era não “ser parecida” com a mãe.  

Sentia “medo de ficar mal falada”, porque estava ficando com vários 

“caras” na faculdade e os relacionamentos duravam no máximo um mês. Logo 

“os caras” não queriam mais, acabavam antes de começar direito. Márcia, 

chorando, dizia: “nunca dá certo, nunca vou encontrar alguém que goste 

mesmo de mim”. O que é dá certo? “Durar para sempre, casar”. Tinha dúvidas 

se exigia atenção demais dos namorados ou se eles davam de menos. Só se 

sentia segura no início do namoro, quando estavam apaixonados; depois, ao 

diminuir a paixão, havia um afastamento, que até achava natural, mas isso a 

fazia sentir-se insegura e carente, situações que a deixavam cada vez mais 

apaixonada. Achava esse seu jeito de ser nas relações amorosas o mesmo que o 

de sua mãe, no relacionamento com o seu pai, pois ele a destratava e mesmo 

assim ela não deixava de gostar dele. Também se via agindo como seu pai, por 

vezes ela se via destratando os namorados, como se fossem menos inteligentes e 

incapazes de se dar bem na profissão. Sentia raiva quando isso acontecia, mas 

não tinha controle sobre tal atitude, mas tinha medo de não se casar por causa 

disso. Ora exigia deles toda a atenção, ora agia como se fosse melhor do que 

eles; quando isso acontecia os namorados sempre se afastavam. Quer mudar tal 

situação, pois tem medo de que seja esse o seu destino, não ter um namorado, 

não se casar. Mas também acredita que não encontrou ainda o seu príncipe 

encantado. Como ele é? Primeiro tem que amar a sua alma e não o seu corpo, 

ser sensível, bonito, inteligente e alto, pode até ganhar menos que ela. Rindo 

diz: todos os seus namorados até agora são “baixinhos” em relação a ela.  
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 Observa que as mulheres sempre se dão mal e os homens não. Seus 

amigos sempre contavam como traiam suas namoradas ou esposas. Lembra que 

durante uma viagem, ficou observando um casal recém-casado. A moça estava 

muito feliz, então, ficou pensando como aquela moça era ingênua, não sabia o 

que ia acontecer. O quê? Logo ele iria mentir e traí-la. O único casal diferente 

que conheceu foi os pais de um ex-namorado, que se dão bem, eles se tratam 

bem, ele é carinhoso com a esposa e a respeita. Quando ficava com eles e 

voltava para casa, irritava-se com a forma como os pais se relacionavam. Não 

suportava mais o fato de sua mãe ficar se queixando com ela das brigas do 

casal. Estava “cheia” de ver a mãe ser sempre a vítima nos desentendimentos e 

nunca dar um jeito naquela situação. Não entende como ela pode ficar com ele, 

se ele a despreza e a humilha.  

Num dado momento, Márcia traz à sessão que chegou à conclusão de 

que não quer ser como nenhuma das mulheres da sua família, pois não gosta da 

maneira como elas se comportam. Cresceu olhando a avó e a tia paternas como 

mulheres fortes e gostava disso. Agora achava que elas se parecem mais com 

homens na forma de se vestir e no jeito de se comportarem, estão sempre de 

calças e camisas “tipo masculina” e são bem machonas. A tia teve paralisia 

infantil e alega que por isso não se casou. Sua avó paterna manda no seu avô, 

igual fazia a irmã de Márcia com o namorado. Percebe que a irmã imita todas 

elas, e na forma de se vestir faz igualzinho à mãe, que nunca foi feminina 

também. A irmã já tem data combinada para se casar, isso leva Márcia a pensar 

se a irmã não estaria melhor que ela, apesar de não querer um homem submisso 

como seu futuro cunhado ou seu avó paterno.  

Um dia Márcia diz que todas as pessoas que convivem com a sua mãe 

fora do meio familiar dizem que ela é “inteligente, divertida e cheia de ideias 

interessantes”. Os seus amigos acham a mesma coisa sobre Márcia, mas ela 

não quer ficar igual à mãe, se ver igual à mãe. Conta-lhe a mãe que quando 

solteira era totalmente diferente, ganhava mais que o marido, era feliz e 

divertida. Márcia tem medo de se casar e ficar igual a ela. Acredita que as 

coisas mudaram para a mãe depois que ela e a irmã nasceram. Foi quando ela 

começou a ir mal na profissão, e agora até fechou o consultório. A mãe conta 

que a vida da mãe dela (avó de Márcia) foi muito diferente, a avó trabalhou 

muito, sustentava a família e ainda pagava a faculdade do seu marido (avô de 
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Márcia) para que ele melhorasse profissionalmente. Já a avó paterna tinha 

condição financeira diferente, sempre foi independente, ainda jovem tirou 

carteira de motorista, o que era raro na época, e sempre trabalhou. Seu avô não 

tinha palavra para nada, pois fazia tudo como a avó queria. Intervenho: faria 

sua mãe igual à mãe dela? Buscando fazer o marido se sentir forte. Márcia diz: 

“Minha avó trabalhava para meu avô estudar e melhorar, mas minha mãe vai 

mal profissionalmente e ficou fraca depois de casada”. Não tem sentido minha 

mãe ficar fraca só para o meu pai se sobressair. Ou será, que ela pensa que 

mulheres fortes fazem homens fracos, como fazia sua sogra com o marido (os 

avós paternos de Márcia).  

Márcia tinha observado que todas as suas amigas bem-sucedidas 

profissionalmente não tinham namorado e as que não trabalhavam e eram mais 

submissas, eram casadas ou namoravam. Digo-lhe que talvez seja isso coisas de 

mulher – umas machonas, outras submissas. Ou pensar que é uma saída ser: 

ora machona, ora submissa. Márcia diz que sempre observou que mulheres mais 

machonas são mais fortes, independentes, divertidas e bem-sucedidas na 

profissão, mas se dão mal no amor. Interrogada sobre a qual tipo pertencia, não 

tinha dúvida, às mais machonas. Posição que reconhecia como sendo a mais 

vantajosa, talvez o único jeito para ser feliz. Na sua experiência, ser fraca é 

sinônimo de ser infeliz. Márcia entendia que as mulheres ou seriam submissas 

ou seriam machonas. Mas ela também queria casar-se, ter filhos, ser amada. O 

que teria de fazer ou mudar? Queria ser forte, amada e como aquelas mulheres 

bem sensuais e femininas, e não como sua mãe, suas avós ou tia. Ela contava 

com minha resposta, que eu pudesse lhe dizer como fazer para ser uma mulher 

feminina.  

Márcia diz que, somente há mais ou menos um ano, passou a gostar de 

usar saias, blusas decotadas, roupas que reconhecia serem femininas, nunca 

usou antes. Fazia comentários sobre o filme “Miss Simpatia”, que já vira várias 

vezes tanto o 1 como o 2. Dizia que a atriz do filme fazia uma personagem que 

se vestia de forma “supermasculina” (uma policial) e depois se transforma 

numa mulher bem feminina (num concurso de miss). Era essa transformação da 

personagem que fazia com que ela adorasse o filme. Ainda conta Márcia que a 

mãe e a irmã do ex-namorado eram muito vaidosas e viviam sugerindo-lhe que 

fizesse um corte mais moderno no cabelo, mudasse os óculos e usasse roupas 
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mais femininas. Primeiro ficou muito irritada com a sugestão delas, depois 

achou que seria interessante. Márcia também me observava, olhando-me de 

cima a baixo, fazendo comentários sobre um vestido que eu usava, dizendo ser o 

tipo que ela gostava, mas como é muito alta nunca encontrava do seu tamanho. 

Outras vezes, comenta que gostava do tipo de combinação de cores da minha 

roupa, dos sapatos, dos brincos, dizendo serem lindos. Por vezes, perguntava-

me onde foram comprados. Um dia, Márcia vem à sessão bem diferente, com um 

novo visual, cortou o cabelo, trocou os óculos e usava um vestido. Comenta que 

todos adoraram o que a fazia sentir-se linda e maravilhosa. Imaginando ter 

encontrado aí uma saída. 
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2. A lógica da identificação 

 

 

A jovem agora já não é mais uma adolescente. Suas questões revelam o conflito e a 

busca por uma identificação. Sua procura fazia-me pensar que buscava ―uma receita‖ de o quê 

fazer ou de como agir diante das questões da feminilidade. Ao falar das mulheres de sua 

família, Márcia parecia não saber em quem acreditar ou se espelhar.  

Assim, trazia a ordenação enigmática da questão fálica. Na sua história, do lado da 

linhagem paterna, a avó é uma mulher forte; a irmã do pai não se casou, nem mesmo 

namorou; essas são as mulheres que Márcia sempre admirou quando criança. O avô paterno 

não tem palavra para nada, a mulher (avó) manda nele e decide tudo da forma como ela quer. 

Ao falar sobre a linhagem materna, conta que a avó trabalhava para seu avô estudar e 

melhorar de vida, sustentava a casa e os estudos do marido (avô de Márcia). Isso parecia 

indicar que ela não sabe se se apega aos traços deixados por sua avó materna, que parecia 

acreditar na potência fálica do marido, pois sustentava sua potência investindo nele. Ou nos 

traços da avó paterna, sua preferida, a qual a percebe mais potente que seu avô. Insiste: com a 

mãe não quer parecer, tudo o que queria era ―não ser parecida‖ com ela em nada, pois odeia o 

jeito dela ser. No entanto, Márcia se percebe igual à mãe, agindo como ela, era nas relações 

amorosas que se via exatamente como ela. Márcia, fala de uma mãe fálica, quando fala de sua 

avó paterna, da qual diz ser a neta predileta. Aí, ela não sabia se devia ser como a mãe, fraca e 

submissa, ou como a avó paterna, forte e machona.  

Pode-se dizer que Márcia busca identificar-se com todas essas mulheres ao mesmo 

tempo, imaginando-as portadoras do falo, aqui a estratégia parece ser de ter o falo. O conflito 

persiste na busca para que lhe digam como é o ser feminino. Sem falo ou com falo? Submissa 

(toda-castrada) ou machona (não-castrada)? Ou não aceita que elas não sejam não-toda 

fálicas? Como fazer, então? Por fim, Márcia declara não querer ser parecida com as mulheres 

de sua família, já que as vê como submissas ou machonas.  

A partir do enunciado ―homens sempre se dão bem, mulheres sempre se dão mal‖, que parece 

remeter à mesma questão, Márcia mostra novamente no seu discurso a inveja daquele que é 

homem – do seu pênis, ou melhor, ela inveja o atributo da potência masculina. Márcia parece 

esperar o falo, embora utilize estratégias distintas. Sua tentativa mostra ser a de uma 

conjunção entre o ser e o ter. É possível dizer que Márcia encontra-se identificada ao mesmo 

tempo com o pai e com a mãe enquanto portadores do falo. Acredita na potência do falo e 

quer preservá-lo sob a forma de Ideal, sustentando-se neste lugar como um homem-pai ou 
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mulher-machona, a mãe fálica olhada pela criança. Quando cresce descobre a mãe-mulher 

como submissa, fraca e passiva, imaginando-a sem potência fálica alguma. Assim, faz de tudo 

para sustentar seu lugar de falo, a fim de preencher sempre a falta, o buraco vazio para sua 

mãe. Seria possível dizer que se encontra identificada ao objeto, o falo, assim, quer saber: ser 

homem ou ser mulher?  

A questão sobre ―o que é ser uma mulher‖ para Márcia comporta, então, uma 

ordenação fálica em que a ―mulher submissa se apresenta castrada‖ e ―a machona, fálica‖, isto 

é, não castrada, levando Márcia a acreditar que ser homem é muito mais vantajoso e fácil. 

Todas essas questões parecem ser fatores importantes, podendo ser um traço marcante para 

que ela se construa como mulher. Influenciando na posição em que se alinhará, se na feminina 

ou masculina, ou seja, como toda fálica ou não-toda fálica. Ao não aceitar que o ser feminino 

na sua essência é não-toda castrada, parece pensar que para ser mulher existem duas saídas, 

ou melhor, dois modelos a serem seguidos. Sua mãe-mulher, percebida na adolescência toda-

castrada ou, ainda, sua mãe da infância, toda fálica. Nos dois casos, a desgraça (des/graça) 

está feita, muita confusão e percalços encontrará para aceitar o ser mulher e alcançar a 

feminilidade.  

Será que cabe pensar aqui que Márcia coloca-se na trilha da posição masculina? 

Afinal, não parece ser para onde tudo lhe empurra, quando imagina ser muito mais fácil ser 

masculina do que ser feminina – posição que parece ser para ela muito pouco definível? Isso 

me faz pensar que ela acredita que ―A mulher‖ existe, pois é em torno desse objetivo que 

parece traçar o seu caminho em busca do tornar-se mulher.  

Assim sendo, a fim de tecer alguns comentários teóricos sobre esse tema, faz-se 

necessário retomar alguns pontos sobre a inveja do pênis e a questão identificatória. Como já 

visto, para Freud, é em consequência do complexo de castração que uma criança se torna 

homem ou mulher. Através de um processo de identificação, menina e menino se distribuirão 

em ter o falo e não ter o falo. Já a teoria lacaniana, partindo dos textos de Freud, postula que 

se posicionar como homem ou mulher requer a linguagem e depende do campo do Outro.  

Nesse sentido, quando Lacan (1958b) toma o falo como um significante, este é tomado 

como o significante da falta de pênis, da castração. "Que o falo seja um significante impõe 

que seja no lugar do Outro que o sujeito tem acesso a ele. Mas como esse significante só se 

encontra aí velado e como razão do desejo do Outro, é esse desejo que se impõe ao sujeito 

reconhecer‖ (p. 700-701). Assim, a experiência do desejo do Outro é decisiva, não pelo fato 

do sujeito ter ou não ter o falo, mas pela apreensão de que o Outro não o tem. A psicanálise, 

por meio de Lacan, traz, então, que o ser humano, na sua constituição psíquica, na sua 
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humanização e no seu processo de socialização é essencialmente dividido. O que fazer ao 

deparar-se com sua divisão e sua castração é a questão. Poderia pensar então, que se a menina 

aceita a castração da mãe, aí ela aceita a sua própria castração. Caso contrário, ou seja, não 

aceitar a castração da mãe, indicaria que ela também não aceita a sua própria castração. Mas 

isso implicaria para ela, que é preciso que o gozo seja recusado e que deixe de sonhar que 

alguém poderia agenciar um gozo que não estaria proibido. Pois é a falta, pênis ou não, que a 

faz ser objeto, uma vez que é a ausência do pênis que a faz falo. Ou melhor, ―[...] é a ausência 

do pênis que faz dela o falo, objeto do desejo‖ (LACAN, 1960b, p. 840).  

A fim de esclarecer a posição frente à castração, com a via da identificação, ampliarei 

um pouco mais a questão. Jean Florence (1994) na questão da identificação escreve que o 

Ideal do eu inicialmente é o efeito da primeira e mais importante identificação do indivíduo: 

―A identificação com o pai da pré-história pessoal; ela é direta, imediata, mais precoce que 

todo investimento objetal. Ela é da ordem do ser, não do ter‖ (p. 140). O ―pai da pré-história 

pessoal‖ poderia tratar-se de uma identificação com o casal parental, anterior ao 

reconhecimento pelo sujeito da diferença sexual. Além do mais, esclarece o autor que  

 

―a pré-história pessoal‖ refere-se a um tempo anterior à temporalidade 

histórica. O que introduz o sujeito na história, na historicidade, no tempo 

como prova do real, é o complexo de Édipo, momento também da prova da 

castração do Outro (parental) e, consequentemente, da diferença dos sexos 

(FLORENCE, 1994, p. 140).  

 

Escreve ainda Florence (1984) que, para Freud, qualquer identificação é uma operação 

narcísica que sustenta o Eu na sua tendência fundamental em se conservar, em se manter. 

Assim, a captação, pelo Eu, de um modelo de identificação realiza seus desejos de 

onipotência; por um outro caminho, a transformação regressiva de uma escolha de um objeto 

em identificação garante a perenidade do objeto sob a aparência de uma renúncia. ―Ser e estar 

na criança. A criança expressa facilmente a relação de objeto pela identificação: Eu sou o 

objeto. O ter é mais tardio, depois de uma perda de objeto há uma volta ao ser‖ (FLORENCE, 

1984, p. 235). Então, pensar em identificação é reconhecer a via significante, porque quem se 

identifica é o sujeito do inconsciente. E o traço carrega o suposto encontro com o objeto 

perdido, pois é do objeto que o traço surge. Identificar-se com o traço é, então, o que irá 

apontar para uma falta. 

Em ―Subversão do sujeito e dialética do desejo [...]‖, apoiando-se sobre o grafo da 

questão do sujeito, Lacan (1960b) fala de um duplo processo de identificação: a identificação 

simbólica, constitutiva do Ideal do eu, onde o sujeito se enraíza no significante, o campo do 
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grande Outro e a identificação imaginária, da qual o Eu como forma (ou gestalt) é um 

precipitado ao mesmo tempo que manifesta seu status de objeto, simétrico do pequeno outro.  

A tese de Lacan sobre o Outro, como já situada, aponta a inevitável alienação do 

homem à linguagem, pois o sujeito antes mesmo de seu nascimento, já está inserido em um 

universo simbólico que o determina. A criança já é falada, significada por alguém, antes 

mesmo de falar, e tal situação repercutirá diretamente em sua constituição subjetiva. Como 

Lacan (1960b) pontua, o sujeito petrifica-se em um significante advindo do campo do Outro 

que, nesse momento, é designado como o Outro da alienação. ―O dito primeiro decreta, 

legifera, sentencia, é oráculo, confere ao outro real sua obscura autoridade‖ (p. 822).  

Diz Lacan (1981) que a neurose é inseparável ―de uma fuga diante do desejo do pai, o 

qual o sujeito substituiu por sua demanda‖ (p. 76). O mestre, o grande Outro, é castrado. 

Pontua Lacan (1969-1970) que ―o pai simbólico é justamente o pai morto, que só se alcança a 

partir de um lugar vazio e sem comunicação‖ (p. 90). Ainda, a propósito do pai, reportando a 

Freud, diz Lacan que ―é precisamente a identificação ao pai que é dada como primária‖ (p. 

90). Enfatiza que Freud, em Psicologia das massas e análise do eu (1921), de modo 

absolutamente primordial, ―o pai revela ser aquele que preside à primeiríssima identificação e 

nisso ele é, de maneira privilegiada, aquele que merece o amor‖ (LACAN, 1969-1970, p. 82). 

 

[...] o pai é amor, o primeiro a se amar neste mundo é o pai. [...] o pai original é 

aquele que os filhos mataram, e depois disso é do amor por esse pai morto que 

precede uma certa ordem. [...] desde que ele (o pai) entra no campo do discurso 

do mestre [...] o pai, desde a origem, é castrado (LACAN, 1969-1970, p. 82, 

94).
 
 

 

Lacan relê o percurso das identificações apontado por Freud e chamado de einziger 

Zug, que significa traço unário, postulando-o como a primeira identificação. No seminário A 

angústia (1962-1963), pontua que ―o traço unário é anterior ao sujeito. No começo era o 

verbo, quer dizer: no princípio é o traço unário‖ (p. 31). É este traço, escreve Lacan (1960b), 

―por preencher a marca invisível que o sujeito recebe do significante‖, que o ―aliena na 

identificação primeira que forma o Ideal do eu‖ (p. 822). Esta é a imagem antecipada que ―ele 

tem de si mesmo no seu espelho‖ (p. 823). Diz Lacan que é essa imagem que se fixará em Eu 

ideal, ―desde o ponto em que o sujeito se detém como Ideal do eu‖ (p. 823). O Eu, a partir daí, 

escreve Lacan, ―é função de domínio, jogo de imponência, rivalidade constituída. Na captura 

que sofre de sua natureza imaginária, ele mascara sua duplicidade, qual seja, que a 

consciência com que ele garante a si mesmo uma existência incontestável [...]‖ (p. 823). Uma 
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vez que ―se apoia no traço unário do Ideal do eu [...]. Donde o próprio ego transcendental se 

vê relativizado, implicado como está no desconhecimento em que se inauguram as 

identificações do Eu‖ (p. 823).  

Oury (1994) esclarece que não se pode falar de identificação, sem falar do grande 

Outro como lugar da combinatória dos significantes. ―É esse grande Outro que organiza todo 

o procedimento, que cria essa progressão‖ (p. 40). Assim, a identificação no registro do 

simbólico é com o traço unário. E é a segunda identificação – lugar da inscrição, da matriz 

fundadora de todas as identificações – o falo, o operador que permitirá ao significante 

articular-se na primeira identificação‖. Ressalta ele:  

 

O que está em questão na lógica da identificação é a inserção do significante 

no real, que só pode manifestar-se por uma repetição, a qual pode ser 

especificada por aquilo que há de mais puntiforme, mas que não é senão um 

simples nó, quer dizer, uma espiral recortando-se a si mesma (OURY, 1994, 

p. 45).  

 

É então para restabelecer ou restaurar uma suposta unicidade que surge a repetição, 

ancorando o sujeito numa busca de algo que não existe, devido a sua ignorância de um não 

saber sobre si mesmo.  

Lacan, em 1964, no seminário Os quatro conceitos fundamentais [...], quando fala de 

alienação e separação, retoma a operação da constituição do sujeito, conceituando o Outro 

como exterioridade em relação ao sujeito enquanto tesouro dos significantes, ou seja, o lugar 

do simbólico. ―O Outro é o lugar em que se situa a cadeia do significante que comanda tudo 

que vai poder presentificar-se do sujeito, é o campo desse vivo onde o sujeito tem que 

aparecer‖ (p. 200). É quando Lacan diz que a identificação surge a partir de uma operação 

cujo resto é o objeto a, apontando para uma falta constitutiva no sujeito e no Outro. Assim, é 

a noção da falta de objeto o que produz o humano e é a falta de objeto a própria definição e 

função do objeto a. Aí traz a falta para o campo do sujeito e do Outro e explica que a falta tem 

uma dupla inscrição e uma recobre a outra. ―Uma é da alçada do defeito central em torno do 

qual gira a dialética do advento do sujeito a seu próprio ser em relação ao Outro‖ (p. 201) – 

isso porque a falta advém do fato de o sujeito depender de um significante que está primeiro 

no Outro. Esta falta retoma a outra, ou seja, a falta real, primeira, ―anterior, a situar no 

advento do vivo, quer dizer, na reprodução sexuada‖ (p. 201). Esclarece Lacan que ―esta falta 

é real, porque ela se reporta a algo de real que é o que o vivo, por ser sujeito ao sexo, caiu sob 

o golpe da morte individual‖ (p. 201). Então, não há no campo do Outro, nem no campo do 
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sujeito, um significante que dê conta do ser, da mulher, da morte, e, portanto, a falta é 

condição de inscrição para todo ser de linguagem.  

Como vimos, a estruturação do desejo se constitui sobre o terreno de uma 

identificação com o objeto do desejo do Outro, ou seja, o sujeito desejante se constitui em sua 

relação com o Outro, o qual ordena para ele a cadeia significante. Quando no encontro com o 

lugar do Outro, o sujeito, diante do ―Che vuoi?‖ (―Que queres?‖, ―O que queres de mim?‖), só 

pode responder fazendo-se seu objeto, objeto do desejo desse Outro. Com o nascimento do 

sujeito cativo da falta do Outro  cai o objeto a, o qual só será abordado pelo sujeito 

através da fantasia. Escreve Lacan (1964) que tudo ―[...] o que se deve fazer, como homem ou 

como mulher, o ser humano tem sempre que aprender, peça por peça do Outro‖ (p. 200). É 

somente no campo da linguagem que os seres falantes podem fazer-se homem ou fazer-se 

mulher, justamente a partir dos significantes oferecidos pelo Outro.  

Importante lembrar que num período do pensamento de Lacan, o falo como um 

significante, permite trabalhar o processo de sexuação do ser falante pela via da identificação. 

Mas no seminário Mais, ainda (1972-1973), Lacan traz que já não é mais uma questão de 

identificação inscrever-se como homem ou mulher e sim de sexuação, quer dizer de escolha 

de gozo. A consequência desta escolha é que masculino e feminino se repartem segundo o 

modo de gozar da castração na relação com o Outro sexo: um modo fálico e outro não-todo. 

Lembrando que esse ―Outro sexo‖ é o sexo feminino. Assim, é o gozo feminino que vai 

interrogar as identificações para o homem no seu encontro com a mulher, e questionará 

também as identificações para a própria mulher. Como Lacan define na partilha dos sexos, a 

falta de identidade feminina é uma das consequências do fato da mulher se encontrar não-toda 

submetida à função fálica. 

Lacan afirma que não há um significante que determine a Mulher no inconsciente e 

que, portanto, toda mulher é construída. Como postula em Mais, ainda, com duas afirmações 

incisivas e estritamente relacionadas: ―A mulher não existe‖ e ―a relação sexual não existe‖. 

Por meio da primeira afirmação nos marca que na constituição da sexualidade feminina existe 

algo de enigmático e singular, que se encontra mais além da problemática edípica e da 

castração, impossibilitando que seja instituído um caminho único e universal no processo de 

tornar-se mulher, o que nos impede de universalizar o conceito de mulher. Assim, a noção de 

feminino marca em si a ambiguidade e o impasse, por não ser possível à mulher ser toda-dita 

pela linguagem, como nos dizem as próprias palavras de Lacan (1972-1973):  
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[...] quando um ser falante qualquer se alinha sob a bandeira das mulheres, 

isto se dá a partir de que ele se funda por ser não-todo a se situar na função 

fálica. É isto o que define a... a o quê? – a mulher justamente, só que A 

mulher, isto só se pode escrever barrando-se o A‖. Não há A mulher, artigo 

definido para designar o universal. Não há A mulher pois [...] por sua 

essência ela não é toda. [...] Não há mulher senão excluída pela natureza das 

coisas que é a natureza das palavras [...]. Nem por isso deixa de acontecer 

que se ela está excluída pela natureza das coisas, é justamente pelo fato de 

que, por ser não-toda, ela tem, em relação ao que designa de gozo a função 

fálica, um gozo suplementar. Vocês notaram que disse suplementar. Se 

tivesse dito complementar, aonde é que estaríamos! Recairíamos no todo 

(LACAN, 1972-1973, p. 98-99). 

 

Com essa afirmação de que ―A mulher não existe‖, entende-se que, por faltar esse 

significante, ―instaura-se um desequilíbrio que configura e delineia o gozo vinculado à 

castração e os dois gozos que estão um aquém (gozo do ser) e outro além (gozo do Outro) do 

corte‖, escreve Braunstein (p. 157). Em síntese, esclarece o autor ―antes da palavra está o 

gozo do ser, depois da palavra, o gozo do Outro (sexo); entre um e outro, o gozo semiótico, o 

que está ligado ao falo, o da palavra que separa do corpo‖ (2007, p. 157).
18

 É nesse sentido 

que resulta a impossibilidade da relação sexual, daí dizer Lacan (1972-1973) que a busca 

imaginária de fusão amorosa, de se fazer um só, demonstra que ―algo se prende ao ser e, por 

trás do ser, ao gozo‖ (p. 14). Então, com a afirmação de que ―a relação sexual não existe‖, 

sobre essa impossibilidade, Lacan quer passar a ideia de que a fusão entre dois corpos só se 

sustenta imaginariamente, via processo de identificação. Segue dizendo que 

 
[...] Gozar de um corpo, quando ele está sem as roupas, deixa intacta a 

questão do que faz o Um, quer dizer, a da identificação. [...] O amor é 

impotente, ainda que seja recíproco, porque ele ignora que é apenas o 

desejo de ser Um, o que nos conduz ao impossível de estabelecer a relação 

dos... A relação dos quem? – dois sexos (LACAN, 1972-1973, p. 14). 

 

Portanto, Lacan diz que os caracteres sexuais são secundários, e fazem apenas o ser 

sexuado. Pois o ser assexuado ―é gozo do corpo como tal‖, pois o que se chama de gozo 

sexual ―é marcado, dominado, pela impossibilidade de estabelecer, como tal, em parte alguma 

do enunciado, esse único Um [...] o Um da relação sexual‖ (p. 15). Para o homem, ―[...] 

enquanto que provido do órgão dito fálico – eu disse dito – o sexo corporal, o sexo da mulher 

                                                 
18

 Diz Braunstein (2007) que como o corte da castração nas mulheres é incompleto elas ―não tropeçam com o 

estorvo de um órgão que em sua imagem corporal põe barreira ao gozo como semblante do falo; é um corte não-

todo, um corte que, uma vez efetuado, abre um além e remete ao significante que falta na barreira do Outro da 

linguagem, ao enigma da feminilidade, claro, enigma desde o ponto de vista do falo‖ (p. 157). 
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– eu disse da mulher, embora justamente não exista a mulher, a mulher não é toda – o sexo da 

mulher não lhe diz nada, a não ser por intermédio do gozo do corpo‖ (p. 15). 

Já apontei antes que os que se situam do lado masculino da fórmula da sexuação, 

como esclarece Laznik-Penot (1992), numa leitura de Lacan, ―se apoiam sobre a questão 

fálica para visar em seu desejo o objeto a, causa do desejo‖. Enquanto os que se situam do 

lado feminino ―visam ao mesmo tempo dois pontos diferentes: o falo em seu parceiro, mas ao 

mesmo tempo, , isto é, o significante do Grande Outro barrado‖ (p. 47). Ressalta Laznik 

que na fórmula da sexuação o lado masculino é a questão que se coloca ―para qualquer 

sujeito, enquanto do lado feminino há uma negativização do quantificador, que pode ser lido 

como ‗não é para qualquer sujeito que a questão fálica se coloca‘, ou então, ela não se coloca 

para o sujeito por inteiro‖ (p. 47). Aí dizer que a mulher não se encontra toda submetida à 

questão fálica. O que traz sua ligação com o gozo. Acrescenta a autora que ―a tese de Lacan 

implica um gozo que ficaria ‗extra-sexo‘, isto é, fora da marca da diferença e, portanto, da 

falta, cujo lugar é simbolizado pelo grande Outro‖ (p. 48). 

Ressalto ainda que quando Lacan diz que a ―A mulher não existe‖, essa afirmação traz 

sua coerência teórica com a afirmação freudiana de que o inconsciente não reconhece a 

diferença dos sexos, mas apenas a dicotomia fálico/castrado. Portanto, o que Lacan afirma 

não existir não é a mulher em sua materialidade física, e sim o significante que definiria ―A‖ 

mulher. Assim, Lacan propõe como saída para o impasse do Édipo feminino na teoria 

freudiana a mulher aceitar a falta de fundamento. Escolher essa opção é se defrontar com a 

constatação de que ―A Mulher não existe‖, de que cada mulher deve ser contada uma a uma. 

Dessa forma, as mulheres são obrigadas, uma a uma, a construir sua versão da feminilidade 

sem um suporte simbólico. 

Segundo Pommier (1987), o ―protótipo feminino é um enigma, qualquer que seja a 

aparência que o imaginário tente lhe dar [...] A mulher não tem identificação mas 

identificações, que exprimem a falta de consistência do traço identificatório e revelam a 

impossibilidade de definir um modelo feminino‖ (p. 33). Então, para as mulheres não há de 

fato identificação sexuada possível, já que, ao contrário dos homens, ―o gozo feminino não 

identifica uma mulher como mulher [...]‖
 
(SOLER, 1998, p. 249).  

É importante ainda trazer Zalcberg (2003), quando diz que a possibilidade de uma 

mulher prestar-se à comédia dos sexos com um homem dependerá de como nela, por meio da 

relação mãe e criança, incidiu a metáfora paterna, ou seja, dependerá de qual destino terá sido 

dado a essa primeira relação, em que a criança se encontrava totalmente sujeita aos caprichos 

e desejos da mãe, representando para esta, em sua fantasia, um objeto de satisfação. Mas aqui 
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o pai tem papel central na subjetividade de uma filha, e tudo depende de como ele sustenta 

sua posição em relação à mulher, isto é, como faz dela a causa de seu desejo. Esclarece 

Zalcberg que é importante para uma filha que ela perceba ―que a mãe esteja disposta a se 

prestar à perversão de um homem, em jogos desenvolvidos na comédia dos sexos; como lhe é 

importante que o pai encontre o objeto causa de seu desejo em uma mulher e faça doação de 

um pedaço de seu desejo à filha‖ (p. 108). A forma como a mãe vai lidar com a questão 

sexual está diretamente relacionada com a sua própria castração. Essa será a questão 

implicada na forma como a mãe aceita a impossibilidade de transmissão da feminilidade à sua 

filha. É essa problemática que surge quando a mãe tem que dar à filha ―o que não tem‖. Dar o 

que não se tem é aceitar a própria castração, o que indicaria à filha que a mãe encontrou um 

jeito de lidar com essa difícil questão, ou seja, ―a ausência de um significante para o sexo 

feminino. É dessa ausência que decorre a dificuldade de a mulher obter uma identidade 

feminina‖ (p. 110). Uma vez que a mãe não tem um traço ou uma insígnia para oferecer como 

significante do sexo feminino à sua filha, pois somente o pai pode oferecê-lo aos filhos. ―Só 

que na menina, como a intervenção paterna só lhe assegura uma orientação para o seu desejo, 

mas não o confirma como o faz para o menino, validando-o pelo semblante de ‗ter‘, ela terá 

de continuar a referir-se ao Outro materno na ordem do seu desejo” (p. 134).  

Nesse ponto ressalto o que observa Serge André (1991), quando diz que tudo que uma 

mãe pode fornecer como ―traço simbólico suporte da identificação‖ para uma filha é o falo, 

quer ela o tenha ou não. Uma vez que isso implica em que a mãe ―remete sua filha a um 

marco que pode lhe significar, mas que não detém‖ (p. 196). André coloca esta questão como 

a explicação para o ―fato de que a vida sexual feminina‖ esteja centrada no amor e na 

demanda de amor. Ou seja, ―na demanda de se fazer dar, pelo Outro‖, aquilo que não se tem 

(p. 196). Nesse sentido, com relação à filha, a falta da mãe ―deve ser vista como uma dupla 

falta: falta do significante de uma identidade feminina, por um lado, e falta do falo, por outro 

lado‖ (p. 196). Assim, mesmo com uma demanda da filha à sua mãe, de que esta lhe mostre o 

que é ser uma mulher, a mãe não pode fazê-lo, pois nem ela mesma o sabe.  

Nas questões de Márcia, a busca pelo reconhecimento marca uma especificidade 

própria da mulher. Como visto nas fórmulas da sexuação, o Outro gozo, o próprio do 

feminino, tem a ver com uma espécie de paradoxo do reconhecimento, ao contrário da 

posição masculina. Porém, nesse momento, busco separar até onde a questão do feminino 

precisa da lógica do reconhecimento e onde começa ou se poderia pensar outra coisa. Pois é 

essa questão do reconhecimento que rodeia toda a problemática de Márcia, que se encontra 

envolvida com a perda da virgindade, e é permeada pelas questões que passam pelo casal 
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parental, principalmente a mulher mãe. Aqui cabe articular mais alguns pontos, a fim de que 

se possa compreender tal questão.  

A começar lembrando que a avó de Márcia passou um tempo sem reconhecer a própria 

filha – a mãe de Márcia –, justamente na adolescência; questão que se torna extremamente 

relevante tendo-se em vista o ato sexual, a perda da virgindade de Márcia, como uma espécie 

de busca de reconhecimento do ter se tornado mulher. Podendo articular a história vivida pela 

mãe de Márcia com a própria mãe, como uma marca em que o não reconhecimento surge 

como um traço para amarração da repetição e ponto de gozo.
19

 Há ainda a forma como Márcia 

percebe a mãe, podendo revelar também como a mãe se relaciona com a própria castração, 

levando-me até a pensar que, juntamente com o marido (pai de Márcia), ajudaram a filha a 

cobrir-se de insígnias fálicas. No entanto, vamos lembrar que, como já visto, no caso da 

menina a intervenção paterna é insuficiente, por não temer ela, tanto assim, a castração. Na 

verdade ela sabe que não tem o falo, o problema é como se haver com isso, determinando qual 

vai ser a forma como gozará da castração na relação com o outro sexo, um modo todo fálico e 

outro não-todo.  

Mas cabe ainda levantar a hipótese de que o ato sexual de Márcia tenha mobilizado na 

mãe a revivescência de aspectos de sua identidade feminina, levando-a a se deparar 

novamente com as próprias dificuldades de aceitar a sua condição de mulher, do seu corpo 

feminino, um corpo, por excelência, castrado. Tal situação poderia desvelar as suas próprias 

dificuldades em relação a sua sexualidade e feminilidade, revelando que, na diferença entre a 

mulher e a mãe, esta mãe pode gozar de forma fálica.  

No entanto, segundo Lacan, o gozo maternal é muito diferente do gozo feminino que 

aspira ao infinito e está inserido no corpo. Se assim for, isso poderia indicar que a 

maternidade pode ter se apresentado para essa mulher-mãe como uma vicissitude de sua 

sexualidade feminina, da relação dessa mulher com a falta fálica, e por isso a mãe poderia ter 

colocado a filha no lugar do falo, a fim de se preencher, fazendo seus efeitos de devastação. 

Se essas questões fazem sentido, seria possível dizer, então, que ambas (mãe e filha) se 

prendem na tentativa de recuperar o gozo primordial perdido, pelo menos em parte, quando 

Márcia revela que não consegue se desligar da mãe e esta da própria mãe. Isso me leva a 

pensar que a forma de essa mulher lidar com o real do sexo irrompeu de forma drástica para 

ambas, pois até o ato sexual da filha tudo parecia estar apaziguado para a mulher-mãe, pelo 

lugar em que Márcia talvez ocupasse para ela. Uma vez que, segundo Lacan (1972-1973), 

                                                 
19

 Braunstein diz que ―o sujeito se desvia do gozo que é deslocado e realocado no corpo como sintoma‖ (2007, p. 

25).  
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para esse gozo que a mulher é não-toda, quer dizer, que a faz em algum lugar ausente como 

sujeito, ela encontrará, como rolha, esse a que será o seu bebê.  

Dessa forma, aí talvez se encontre a razão de Márcia revelar seu medo de ir além do 

que sua mãe foi com relação à sua sexualidade, em relação ao próprio desejo. Quando tentou 

ir além disso, na hora em que tem um além do trajeto materno em relação ao próprio desejo, 

quando perde a sua virgindade antes de ser mulher casada, o que aparece é que não se 

sustenta, o que, inclusive, revela sua afânise – seu desaparecimento por meio dos desmaios –, 

quando deparou com a possibilidade de fazer diferente e se encontrou às voltas com o objeto 

do seu próprio desejo. É importante lembrar que a mãe de Márcia dizia que ela transaria com 

todos, viraria uma puta e vagabunda, pode-se pensar que, na fantasia da mãe, se a filha tem 

uma experiência que ela não teve, então só poderia ser colocada deste lado, da puta que seria 

anônima. Tais questões fazem uma remissão direta à questão do gozo, desse gozo 

especificamente feminino. Gozo este suplementar, a mais, além do gozo fálico, portanto, 

impossível de se dizer. Daí a filha ficar numa busca constante de encontrar um signo claro da 

identidade feminina – o qual não existe. Demanda esta para sempre insatisfeita, o que pode 

tornar clara a decepção de Márcia com as mulheres da família. Nesse caso, seria uma questão 

estrutural dizer que a mãe aparece como um antimodelo à feminilidade, diante do real do 

sexo, que se revela quando Márcia traz sua experiência sexual. Vamos seguir um pouco mais. 

 

 

3. A Outra Mulher 

  

 

Mas Márcia não desiste. Insiste, imaginando encontrar em uma outra mulher um traço 

o qual lhe possibilite identificar-se e que possa responder a todos os seus anseios quanto à 

pergunta ―o que é uma mulher‖. Na relação com a analista, o seu pedido é para ensiná-la, 

explicar-lhe como ser uma mulher. Através da transferência na relação analítica, julga-me 

uma mulher bem sucedida, tanto que desejou largar sua profissão para fazer psicologia, 

reconhecendo ser essa uma profissão de mulher. Minhas roupas e apetrechos lhe agradavam, 

apesar de nunca encontrar no seu tamanho. Isso tudo mostra como vivia constantemente num 

conflito, sem entender como ser uma mulher. Márcia parecia também confusa em relação a 

mim, sem saber se eu fazia uma caricatura ou era mesmo uma mulher.  

Houve ainda a mãe do ex-namorado; conta que ela era bem-sucedida 

profissionalmente, sustentava a casa e ainda se dava bem com o marido. Essa mulher lhe dizia 
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como deveria fazer para ser feminina. Márcia parecia não compreendê-la e até mesmo se 

irrita, mas depois aceita suas sugestões. Essas duas mulheres (mãe de ex-namorado e analista) 

suscitavam-lhe a dúvida, pois as julgavam bem-sucedidas na profissão, além de imaginar 

existirem mulheres amadas por um homem – quando teve a oportunidade de observar a mãe 

do ex-namorado em uma relação afetuosa com o marido. Não nos reconhecia como 

machonas, nem submissas, o que a deixa confusa, sem entender por que essas mulheres não 

lhe pareciam submissas ou machonas. Mas também havia as amigas bem-sucedidas 

profissionalmente, mas sem namorado e as que tinham namorados ou eram casadas, mas não 

trabalhavam e eram mais submissas, essas dizia, não querer imitar, são parecidas com sua 

mãe, entendia serem castradas. No entanto, na relação amorosa via-se como submissa, 

parecida com a mãe, situação que dizia querer mudar. As mulheres que ela reconhecia como 

puramente ―machonas‖, fálicas, não castradas eram aquelas com quem dizia identificar-se. 

Márcia classificava como masculina, sua escolha profissional, e que as mulheres que ela 

conhecia nessa profissão (professoras da universidade) eram todas machonas. Lembremos que 

ela tinha escolhido a profissão do pai, imaginando que a razão disso se deu por não ter 

conhecido mulher bem sucedida e feminina antes.  

Márcia busca por traços da feminilidade na figura da analista, quem parecia querer 

imitar quando queria mudar a escolha da profissão e em quem buscava se espelhar nos 

aspectos físicos, com as roupas e outros apetrechos que tempos depois passa a usar, pois os 

reconhece como femininos. Revelava um misto de fascinação e rivalidade em relação à 

analista, quando dizia como uma psicóloga poderia ganhar tanto e uma engenheira menos, ou 

ainda, quando imaginava que a analista era rica. Indicando claramente a importância da outra 

mulher para as suas questões. Márcia posiciona qual é a sua visão sobre as mulheres: existem 

as mulheres que não lhe enganam, as machonas, ou as submissas; aquelas que lhe suscita 

dúvidas (mãe ex-namorado e analista) e ainda aquela que imagina possuir o delicioso mistério 

da verdadeira feminilidade (analista), para quem pede: ―Oh..., me explica, me ensina, me diz o 

que é ser feminina‖. Assim, na relação com a analista, o que Márcia mostra com o seu pedido 

é a importância da Outra Mulher para o seu questionamento sobre o enigma da feminilidade.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que, na relação transferencial, o que Márcia apresenta é 

a importância da relação mãe e filha na construção de uma outra mulher, na construção da 

feminilidade da filha. Vale considerar, que a mãe é aquela que ao mesmo tempo oferece os 

primeiros significantes, fundamentais à menina, mas também é aquela que precisará oferecer 

um novo olhar e espaço quando se fazem presentes os significantes femininos em sua filha.  
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Cabe aqui outra hipótese, que pode ser considerada estrutural, podendo ter acentuado o 

percurso da jovem à feminilidade. Márcia mostra não perceber o homem-pai reconhecendo a 

mulher-esposa como um objeto do desejo dele. Penso isso baseada no fato de que Márcia 

conta que a avó materna se dá bem na profissão e investe no marido para que ele melhore, e a 

mãe vai mal na profissão para que o marido possa se sobressair. Poderia até achar que Márcia 

imagina que uma mulher pode aumentar ou diminuir a potência do homem, ou ainda, que está 

sugerindo dúvida sobre a real potência dos homens de sua família. Pois diz que o avô paterno 

não tem palavra para nada, e sua avó manda nele, que faz tudo como ela quer.  

Mas é possível também pensar que a forma como Márcia fala das mães de sua família 

mostra como ela não percebe essas mulheres transitarem entre a posição de mãe e mulher. 

Tendo isso em vista, aí posso dizer que Márcia não percebe, ou talvez negue, o desejo sexual 

existente entre o casal parental, quando diz que o pai despreza e humilha a sua mãe e que o 

mesmo acontece com o pai do pai, só que ao contrário, quem é humilhado pela mulher é o avô 

já que ela não lhe permite ter palavra para nada. Com relação a seus pais, Márcia não deixa 

dúvidas de como se irrita com a forma como eles se relacionam e não suporta mais o fato de 

sua mãe ficar se queixando com ela das brigas do casal. Daí talvez venha o que justifica 

Márcia não perceber sua mãe agindo como uma mulher, quando parece não reconhecer 

nenhuma troca amorosa entre o casal (os pais). Sendo assim, nota-se que quem não reconhece 

a sexualidade é ela. 

Cabe também dizer que Márcia sugere que a mãe lhe enganou quando falava da sua 

perfeição, ao deparar com a primeira experiência sexual, já que foi exatamente após esse ato a 

marca dessa separação. Nesse sentido, mostra que nessa alienação mãe e filha há uma 

demanda que parece possuir duas mãos: a demanda de amor da mãe à filha e dela filha à mãe. 

Sabemos, pois, que o processo de separação entre mãe e filha configura a eterna presença da 

falta, de que nem o Outro, nem o sujeito possuem a completude. 

Posso dizer que Márcia se queixa das mulheres de sua família por não encontrar nelas 

a confirmação sobre o que é ser mulher, quando ela nega como não sendo femininos as 

imagens ou os traços que elas lhe fornecem. Podemos observar então que com a clássica 

pergunta: ―o que é uma mulher?‖, a jovem, com sua pergunta e pedido, parece supor é a 

possibilidade de existência dA mulher, posição complicada.  

Assim cabe relacionar a questão de Márcia com a forma como lida com o mal-estar 

gerado pela impossibilidade de escrever a relação entre os sexos. Como diz Lacan (1964), 

esse mal-estar decorrente da impossibilidade da relação entre os sexos é estruturante, e isso 

aparece de uma maneira dramática na adolescência. Isto pode ser observado quando Márcia 
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mostra que o ato sexual mobilizou nela uma sensação de perda de lugar, uma vez que cresceu 

imaginando que era reconhecida por seus pais como alguém sem defeito, capaz de tamponar 

qualquer furo, o que lhe dava uma identidade e existência, mas após o ato sexual, passou a se 

sentir não mais reconhecida. 

Cabe aqui pensar que a brutal incompreensão da mãe, na passagem de Márcia de 

menina para mulher, pode ter acentuado o mal-estar causado na filha. Esta ao deparar com a 

castração gerada pela impossibilidade do encontro entre os sexos, revela sua conflitiva: ser 

como a mãe, machona ou como a mulher-mãe, submissa. Mais parece se localizar na posição 

em que se recusa a aceitar a mulher castrada, isso indica que não aceita sua própria castração. 

Portanto, Márcia também revela que detecta não ser sua mãe portadora do objeto, o falo, nem 

de um significante que lhe dê um norte para construção de uma identidade feminina, quando 

não lhe foi sancionada a perda da virgindade. Daí dizer não querer ser parecida com a mãe, já 

que entende que ser castrada é ser submissa e passiva.  

Segundo Zalcberg (2007), por detrás da ideia de mãe-fálica o que se esconde mesmo é 

uma mulher fálica. A ideia de mãe-fálica é somente um conceito teórico, não um atributo da 

mãe. Nesse sentido, trata-se de um atributo da mulher e não da mãe. O que poderia dificultar à 

filha a criar sua identidade e dar um rumo à própria vida, se imaginar que existe algo ou 

alguém que dirá que se tornou ―a‖ mulher. Dessa forma, pode-se afirmar que a demanda de 

Márcia aponta para a busca da falicidade e não sua falta, imaginando ser aquilo que a faria 

feminina.  

Ora, ela não sabia que não há no Outro um significante que permita inscrever A 

mulher. Aí o que encontra é decepção, tanto porque esperava dessa Outra mulher a substância 

feminina, como do ato sexual em si. Cai vítima, então, de uma demanda impossível, para 

sempre insatisfeita. Entretanto, não seria justamente pela razão de que não existe na relação 

sexual completude possível, a necessidade de a jovem filha fazer uma demanda a essa Outra 

mulher, a mãe, para que lhe diga, então, quais são os mistérios da sexualidade e da 

feminilidade? Uma vez que, para a psicanálise, a relação entre os sexos não se baseia no ideal 

de complementaridade, o encontro entre um homem e uma mulher não se baseia na realização 

genital, mas na falta apontada pela ausência do falo.  

Mas ora! Sendo ainda adolescente, Márcia imaginava encontrar na relação sexual sua 

cara metade, pois não é esse mesmo o lindo sonho típico da adolescência ou do amor 

apaixonado? Imaginar que com o ato sexual descobre-se o caminho da felicidade absoluta, 

fazendo um só. No caso, como tentava ela fazer na relação com sua mãe, para quem se propõe 

como objeto, imaginando-se um ser perfeito e maravilhoso. Mas não é sempre si mesmo o 
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primeiro objeto que um sujeito propõe como adequado à demanda materna, como objeto 

possível dessa demanda. Não é esse o horizonte do que poderia ser para nós um gozo ao qual 

não temos acesso, mas um gozo que nós perseguimos. Então, não seria exatamente, porque 

inexiste um significante específico que venha dizer qual é o mistério da verdadeira 

feminilidade que torna a jovem Márcia particularmente sensível ao imaginário e às imagens, 

na busca por algo, uma insígnia que responda seus impasses no que diz respeito à 

feminilidade. Então, esperar da mãe um a mais de substância, que lhe der a existência 

enquanto mulher, não é a razão de buscar na relação com outras mulheres, sendo a primeira e 

principalmente a mãe, uma possibilidade de como Outra mulher atribuir a ela (filha) encontrar 

nela (mãe) atributos femininos para um possível ―modelo‖ na construção da sua feminilidade.  

Isso leva-me novamente a situar aquele momento especial de Márcia com a mãe, 

quando na adolescência o ato sexual leva-a a confrontar-se com esse aspecto da falta e de um 

traço de identidade feminina. É quando busca no espelho mãe e não encontra uma afirmação, 

um olhar de autorização de que teria virado uma mulher no imaginário social e que lhe 

propiciasse uma ajuda para a construção de sua identidade feminina. Assim seria possível 

pensar que o feminino, ao não se fazer nomeado, aciona nela (filha) um movimento de busca 

de insígnias. Portanto, a inexistência desse traço próprio para seu ser feminino não seria o que 

a leva a buscar esse signo do que é ser mulher na relação com a outra mulher. Portanto, essa 

especificidade do feminino somente poderia tomar alguma forma possível para ela na figura 

da outra mulher. Eis então, a razão da teoria dizer que a paixão pela Outra mulher é uma 

paixão tipicamente feminina. 

No entanto, Zalcberg (2007) escreve que o fato de a mulher ter de continuar insistindo 

na demanda de amor à mãe para dar alguma consistência a seu ser turva a distância a ser 

mantida entre demanda e desejo, dificultando o surgimento deste significante feminino em sua 

vida, independentemente do desejo do Outro. Ou seja, se a mulher permanece alienada ao 

Outro, não terá como se inscrever na ordem feminina, estará sempre à mercê de uma outra 

mulher. Então, aonde Márcia nos leva, quando se verifica que o que ela apresenta na relação 

com outras mulheres, é à sua tentativa de uma ligação pela busca de um feminino ao outro, o 

que causa verdadeiras tempestades. Quando aponta que esse feminino aparece forjado, sempre 

havendo um furo do qual ela não dá conta, pois a falta está sempre em voga, e sua tentativa 

acaba sempre por ser a de obturar tal falta. Nesse sentido, insiste naquelas que dela se 

aproximam, convocando dessas outras mulheres uma confirmação, que lhe digam o que é uma 

verdadeira mulher.  
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Baseando-se em Miller, aponta Zalcberg (2007) que o verdadeiro numa mulher é 

medido ―pela distância subjetiva que ela mantém com uma posição de mãe‖ e, ainda, ―pela 

distância subjetiva em relação à própria mãe‖ (p. 67). Cabe dizer que a maior questão de 

Márcia, na sua busca por traços femininos na relação com a outra mulher, revela a questão 

com sua mãe. Márcia nesse ponto se complica, quando insiste em negar, e continua na busca 

por traços femininos no modelo mãe-mulher, acreditando encontrar traços femininos que 

poderiam ajudar no seu caminho. É de se supor ainda, que tal como evidencia Márcia em suas 

falas, sua mãe também encontra-se presa à sua própria mãe.  

Nesse sentido, então, cabe ressaltar que para ser uma mulher, qualquer filha deve 

entender que precisa separar ―seu corpo, seu desejo e seu gozo dos de sua mãe‖. Assim, 

quando uma filha não aceita que sua mãe não lhe mostre o que é ser uma mulher, por não 

aceitar que esta não pode fazê-lo – pois nem mesmo ela o sabe –, e continua a lhe demandar 

que lhe diga, sem conseguir aceitar que cabe a cada uma, portanto a cada filha encontrar sua 

própria saída com relação à construção de uma identidade sexual, a sua feminilidade deverá 

ser inventada por ela mesma. A conseqüência disso só pode ser acentuar os percalços da 

busca pela feminilidade, por não aceitar que tal traço não existe para qualquer sujeito 

feminino. Aqui se encontra a grande marca para os obstáculos de Márcia em torno da 

feminilidade, da sua eterna busca pelo reconhecimento, isto é, quando revela sua dificuldade 

de aceitar que é da ordem do impossível definir um modelo feminino. Pois esse 

reconhecimento é estruturalmente impossível. Márcia, então, traz a marca da dificuldade em 

atingir uma identidade feminina, quando esta só se pode atingir quando se aceita que, por ser 

mulher, essa posição é, por excelência, a do Outro barrado/castrado. Razão principal dos 

obstáculos de Márcia à feminilidade, de sua eterna busca, condizendo isso com essa questão 

própria ao ser mulher.  

Por sua vez, cabe destacar que o reconhecimento é uma questão própria das mulheres, 

pois elas se ressentem de não encontrarem um significante que confirme suas condições de ser 

feminino. Lembrando que é o gozo feminino que interroga as identificações tanto para o 

homem como para a mulher. Por não ser a mulher toda castrada, encontra aí os obstáculos em 

direção à sexualidade, pois não encontra um significante que dê conta de seu gozo, este não se 

ordena para ela segundo significantes da feminilidade. Pois, não há um significante que 

determine a Mulher no inconsciente e que, portanto, toda mulher é construída, então, cabe a 

cada uma encontrar sua forma própria, suas saídas, para buscar sua identidade e feminilidade.  

Vale repetir, como bem nos ensina Lacan, quando desenvolvi a questão do gozo fálico 

e das identificações, que a teoria aponta que a falta de identidade feminina é uma das 
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consequências do fato da mulher se encontrar não-toda submetida à função fálica. Portanto, as 

mulheres não se restringem ao gozo fálico, por não serem toda-castradas. Nesse sentido, elas 

seriam não-toda fálica, ou seja, elas teriam acesso pleno ao gozo fálico, mas também a um 

gozo não-fálico, qualificado como suplementar. Assim, a lógica do não-toda aponta que existe 

este um a mais destinado a ela, um gozo Outro que não diz respeito ao sexo, que é o gozo 

feminino, no entanto, este não identifica uma mulher como mulher. Por que não? Porque há 

algo no gozo feminino que resiste ao reconhecimento. Que resiste à designação ostensiva, que 

resiste a dizer ―bom, então é isto o que faz uma mulher‖.  

Pois como visto, para o ser mulher, seu corpo não é suficiente como garantia de acesso 

à posição feminina, ao contrário da posição masculina, pois o homem se reconhece como 

homem a partir de uma lógica subjetiva grupal, e como um caso de uma classe, de um 

conjunto. Nesse sentido, Márcia parecia acreditar que existiria um suporte simbólico que seria 

capaz de lhe dar um significante que definiria ―a‖ mulher. A demanda de reconhecimento que 

Márcia faz é uma demanda de signos e de palavras que possam distinguir para ela um ser 

feminino de um ser masculino. Demanda esta impossível de ser atendida. Ela não sabe que a 

diferença entre os sexos marca que existe os todo fálicos (os masculinos), e os não-todo 

fálicos (os femininos).  

Assim, exatamente por não estar toda submetida ao regime do gozo fálico, a mulher 

pode gozar de forma fálica, como a mãe, mas a ela cabe também um outro gozo, o 

propriamente feminino, suplementar, sem o suporte de nenhum objeto ou semblante. Então, 

continuar se colocando no lugar de falo para tamponar o buraco da mãe é um engodo, pois 

não foi e não será suficiente para desviá-la de desejar também enquanto mulher, já que a 

mulher deseja mais além do falo, nesse sentido, exatamente por ser não-toda submetida à 

castração. Sendo assim, o ‗não-todo‘ permite falar da mulher uma a uma, mas não do 

universal da mulher, pois a mulher, com o artigo definido ―A”, não existe. Continuar 

insistindo nisso só levará a muitas dificuldades para se inventar recursos que possam ajudar a 

lidar com a questão da falta de identidade que é própria da condição feminina. 

 

 

4. A mascarada como solução e problema  

  

 



 103 

Na busca por entender a questão feminina, Márcia nos apresenta ainda a personagem 

do filme Miss Simpatia
20

, que esclarece melhor as suas questões. Ela adora esse filme. Fácil 

observar o por quê. Num concurso de miss, a personagem Gracie Hart se transforma numa 

linda mulher. Gracie era uma policial machona (mulher macho), vestida e comportando-se 

como se fosse homem, muito desajeitada; ensinam-na como agir, andar, comportar-se como 

mulher. Era inteligente e forte e as demais candidatas, mulheres fracas e desprotegidas. Como 

policial, defendia as mocinhas do perigo, marcando questões relacionadas à virilidade. Ela se 

utiliza de todos os recursos para esconder qualquer traço de fragilidade, dando a impressão de 

ser masculina. As outras, enfeitadas de apetrechos femininos, davam a impressão de serem 

mulheres femininas.  

Sendo uma policial, foi escalada para a missão de proteger as demais candidatas a 

miss, que, como disse, eram mulheres frágeis e desamparadas, portanto, diferentes dela. 

Assim, pode-se dizer, ela não só se reconhecia, como também imaginava que era reconhecida 

como tendo aquilo que as outras não tinham, ou seja, o falo. Nessa condição, como policial 

machona, seu chefe e seus amigos a viam mais como um colego e não como uma mulher. 

Próxima dos semblantes masculinos, ela se vangloria de ser aquela que tem, diante do tocante 

àquilo que falta às outras. Mas para ser miss, ela era dividida entre duas tarefas, por ser a 

única mulher policial do seu departamento. Na condição de mulher, a profissão exigia a 

utilização de uma máscara. Assim, ela era enfeitada de apetrechos femininos, no início 

quando tentava mostrar sua transformação parecia que não conseguia se sustentar, revelando o 

seu conflito: ser ou não ser aquela que tem, por acreditar ser reconhecida como detentora do 

falo, nesse caso, masculina. Quando passa a ser reconhecida como feminina se torna uma 

miss, para isso precisava parecer de fato que abdicou de ter o falo. Mas não vamos nos 

enganar quanto ao parecer, pois ―o ser é seu irmão siamês‖.  

 Vamos observar a posição que Márcia parecia querer atingir, já que dizia ser essa 

transformação de ―mulher-machona‖ em ―mulher-feminina‖ o que tanto a fascinava no filme. 

No entanto, ela revela acreditar que a transformação seria possível de um jeito ―mágico e 

garantido‖, dormiria machona e acordaria irradiando feminilidade. Sem saber que o maior 

enigma da feminilidade é porque a mulher não pode ser totalmente contida por uma lógica 

                                                 
20

 Sinopse do Filme Miss Simpatia (Miss Congeniality). Durante toda sua vida Gracie Hart (Sandra Bullock) 

sonhou em seguir os passos de sua mãe, Emily, uma agente do FBI que morreu em serviço. O temperamento 

agressivo de Gracie sempre lhe trouxe problemas, fazendo com que ela tivesse um único amigo. O FBI a coloca 

num concurso de Miss para uma missão. Gracie não gosta da história de ter que se tornar uma miss. Para ajudá-

la na transformação, o FBI contrata um experiente consultor que deve transformá-la em uma glamourosa mulher 

(candidata à miss), para que ela possa realizar a sua missão. A ―Miss... ão‖ de Márcia. 
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fálica, por isso se mascara para que assim possa obter um reconhecimento de sua posição 

feminina. Quando a mulher do filme é transformada em miss, passa a encantar os homens ao 

seu redor, bonita, sensual e inteligente. Ela passa a ser o objeto desejado pelos homens, na 

posição feminina de ser o falo, e como ela não tem, já que é mulher, entra no faz de conta, 

com um semblante de sê-lo, por meio de uma mascarada feminina, mostrando sua falta de 

forma disfarçada. Mas se pode observar, ainda, que com essa falicização do corpo ela se 

coloca no lugar de objeto maravilhoso para ser olhada e admirada, encontrando no olhar do 

Outro a sua confirmação de ser ela o objeto agalmático, revelando aí a questão narcísica e 

exibicionista, situando a posição feminina como a de ser olhada; quando se faz ver, se coloca 

como objeto de desejo do desejo do Outro. Lugar que, tudo leva a crer, Márcia de fato se 

idêntica, aqui o seu desejo.  

Nesse jogo de aparência, a situação convida que se busque pelo menos um pouco o 

conceito de mascarada.
21

 Tendo como parâmetro a questão da mulher como mascarada, essa 

formulação parece ampliar a dúvida de Márcia com relação à questão feminina, diante da 

conflitiva: de ter o falo, não ter o falo (fálica versus castrada). Pontua Serge André (1991), 

que é exatamente nesse momento em que a angústia feminina surge entre o tempo de ter o 

falo e o tempo de dar o que não se tem. Ou ainda, assumir a posição masculina ou a posição 

feminina como uma máscara, uma vez que nos revela o eterno drama da mulher não-toda 

submetida à ordem fálica. Como podemos novamente observar, o drama de Márcia evidencia 

o seu horror à submissão, confundindo a posição feminina com passividade. Aí talvez a razão 

de ela, na estratégia do desejo, colocar-se como tendo o falo. 

Mas como fazer reconhecer a feminilidade, se pergunta André (1991), por um 

semblante não feminino em si? Com uma citação de Lacan esclarece que uma mulher, ―assim, 

é levada a reconhecer que ‗é pelo que ela não é que quer ser desejada, ao mesmo tempo que 

amada‘‖ (p. 269).
22

  

 
Uma mulher fica, então, enquanto mulher, radicalmente fora do alcance do 

sujeito, inclusive do sujeito que se alinha na posição feminina. Mais 

exatamente, a feminilidade só pode ser atingida ou designada pelo viés de 

um semblante. Ser mulher é, queira-se ou não, fazer semblante de ser 

homem (ANDRÉ, 1991, p. 269). 

 

                                                 
21

 Este conceito refere-se a uma proposta básica da feminilidade como mascarada. Desenvolvida num trabalho 

de Riviere ―A feminilidade como Mascarada‖ (1929) – em La Psychanalyse, n.º 7, Paris, P.U.F. 1964. Ressalto 

que trabalharei apenas com o conceito e não com o texto de Riviere. 
22

 ―É pelo que ela não é que ela pretende ser desejada, ao mesmo tempo que amada.‖ (Lacan, Escritos, 1998, p. 

701.) 
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No entanto, explica o autor que quando uma mulher se apresenta como menos, ou seja, 

com o sinal de menos ela irá colocar-se como objeto para o homem. Caso contrário, diante do 

seu impasse, a mulher pode se aferrar à posição fálica, sem entender que é necessário, para se 

sentir reconhecida na posição feminina, aceitar esse estado de se deixar possuir por um 

homem. Precisa aceitar que é como castrada que um homem poderá amá-la, pois somente 

assim ele pode sentir ser o possuidor daquilo que uma mulher não tem e assim oferece a ela o 

que lhe falta.  

Pela via da mascarada, em 1958, Lacan aponta como solução para a mulher, que ela 

busque resolver o não ter pela via do ser, fazer-se o falo para o homem. Diz o autor que essa 

substituição acontece quando o não ter é transformado num bem que desperte o desejo do 

homem em querer possuí-la. Assim, como aponta Lacan, devido à falta de uma identidade 

propriamente feminina, ou seja, de um significante que lhe diga quem é como mulher, isso é o 

que levará a mulher a recorrer à mascarada, como um recurso para camuflar, esconder de 

forma enganosa sua falta. Portanto, ao se apropriar da mascarada, Lacan explica que não há 

um significante no inconsciente que determine A Mulher. Então, com o conceito de não-toda, 

nos anos 70, ele indica que a mulher não é toda castrada, o que quer dizer que, para atingir a 

posição feminina, ela se faz de objeto, faz de conta que é objeto, fazendo semblante, ela 

encobre, camufla, e assim esconde a sua falta mascarando-se de ser o falo, com isso responde 

ao desejo e, com isso atinge o objetivo de despertar o desejo do homem. Como diz Lacan 

―[...] ela encontra o significante de seu próprio desejo no corpo daquele a quem sua demanda 

de amor é endereçada‖ (ANDRÉ, 1991, p. 269). Com essa solução, ela não tampona a falta e 

trabalha com ela, dialetizando ser a própria falta.  

Assim, se a posição feminina no jogo dos semblantes corresponde à mascarada, com a 

"intervenção de um parecer que substitui o ter" (LACAN, 1958b, p. 701). Nesse sentido, 

parecer não quer dizer ter, parecer é fazer de conta, mas sabendo que não se tem o falo. 

Portanto, a mascarada admite a falta do falo, o que se trata com o parecer é que ela pode 

encarná-lo sob a forma do objeto do desejo. Observa Soler (2005), ―a dialética fálica 

comporta imposições para quem nela ingressa‖ (p. 31). No que poderíamos chamar de 

comédia dos sexos, cada um dos parceiros é obrigado a ―‗bancar o homem ou bancar a 

mulher‘, e a passar por um parecer que ‗substitui o ter, para, de um lado, protegê-lo e, de 

outro, mascarar sua falta [...]‘‖ (p. 31). Uma vez que nem homem nem mulher tem o falo, o 

falo é um significante, e o pênis é uma máscara do falo. Como aponta Zalcberg (2007), a 

mascarada ―é a um só tempo máscara e véu do que não se tem‖ (p. 65-66).  
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Nesse sentido, a mascarada representa não só uma solução, mas também constitui um 

problema. A solução implica em um saber fazer com a falta que existe em todo sujeito 

feminino por estrutura. A mascarada evidencia claramente que cabe à mulher fazer-se mulher, 

da mesma forma que deve o homem mostrar-se homem. Portanto, as mulheres precisam 

recorrer à mediação do homem ―para definição do seu ser feminino‖. Então, cada mulher 

precisará inventar, de uma maneira criativa e subjetiva, o que fazer com a falta-a-ser. Nesse 

sentido, pode-se dizer que Freud (1933) tem toda razão quando fala que a mulher torna-se 

mulher, pois o caminho da feminilidade não está dado de saída, marcando com isso o caráter 

enigmático da posição feminina. 

Ao promover um engodo, a mascarada pode ser também um problema, empurrando ―a 

mulher para o campo da significação fálica: esconder a falta é pretender ‗ter‘‖, assim a sua 

saída é pelo lado do se ―fazer de‖. Nesse sentido, esclarece Zalcberg (2007) que a mulher se 

afastaria do eixo pelo qual poderia trilhar o seu caminho na busca pela feminilidade. Como 

diz Lacan (1958b), ―a mulher vai rejeitar uma parcela essencial de sua feminilidade,‖ 

rejeitando nomeadamente todos os seus atributos na mascarada (p. 701). Assim, quanto mais 

identificada ao falo a mulher se encontra, mais ela se afastará da ―especificidade da sua 

sexualidade que consiste principalmente num gozo que lhe é particular‖ (ZALCBERG, 2007, 

p. 65). Ou seja, como "não-toda" implica que ela tem, em relação ao que designa de gozo, a 

função fálica, também um gozo a mais, qualificado de suplementar, este não foi perdido pela 

castração, mas emergindo além dela, portanto, efeito da passagem pela linguagem, mas fora 

dela, então inefável e inexplicável, pois não se pode exprimir por palavras, que é o gozo 

feminino, 

No entanto, é importante lembrar, como já apontei, que Lacan (1972-1973) diz que 

"não é porque ela é não-toda na função fálica que ela deixe de estar nela de todo" (p. 99-100). 

Pois se continua, pela via da busca por atributos que mascaram a sua falta-a-ser, sonhando que 

tem o falo, enquanto mulher, encontrará dificuldades para resolver a sua problemática 

identificatória, e para inventar recursos que possam lhe ajudar a lidar com essa sua questão de 

falta de identidade, própria da condição feminina. Esclarece ainda Zalcberg (2007), a sua 

própria condição feminina ―determina que a definição de ser feminino depende da mediação 

de um homem, é sempre para um Outro, nunca para si mesma, que a mulher pode ser o falo‖ 

(p. 72). É para cobrir a falta-a-ser que o sujeito feminino identifica-se ao falo, objeto 

destinado a cobrir a falta no Outro, para ser assim desejada. A falta-a-ser da mulher, do seu 

―não sei dizer sobre a feminilidade‖. Suas variações podem ser observadas, então, com a 
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questão da mascarada, com o seu funcionamento, de que ela seja e não seja reconhecida como 

tal.  

 Dessa forma, para a resolução do seu ser e do seu desejo sexual feminino, resta-lhe 

acreditar e buscar o amor de um homem. Assim, talvez possa encontrar uma possível resposta 

para as perguntas: ―o que quer uma mulher‖ e ―o que é uma mulher?‖ Como diz Zalcberg, 

―ela quer que sua própria existência seja metáfora do desejo do Outro‖ (2007, p. 73). Então, 

como não existe uma identificação para a mulher, o resultado é acentuar-se nelas ―o esforço 

para se identificar pelo amor‖ (SOLER, 1998, p. 249). Ressalta Serge André (1991), sobre a 

questão do amor, que algumas mulheres fazem muita questão de serem amadas, e, mais 

precisamente, que lhes digam que são amadas, o que se explica ―pela relação de sujeito a 

sujeito que a declaração de amor tende a estabelecer. No amor, ao lugar do significante faltoso 

da feminilidade, convoca-se um sujeito – o sujeito suposto pelo parceiro‖ (p. 283). Já que ―o 

amor visa o Outro, mas nunca atinge senão um semblante ao qual tenta dar consistência‖ (p. 

253). Assim, para designar a posição das mulheres na relação sexuada, Lacan diz que se deve 

distinguir ―o voto de ser o falo e a posição na relação sexual que torna a mulher-falo‖.  

 

 

5. Uma mulher se inventa  

 

 

Como já dito, para Lacan, a feminilidade tem um quê de enigmático, por não poder ser 

totalmente contida na significação fálica que organiza a sexualidade masculina, ela se constrói 

às custas de reivindicação e artifícios imaginários, recursos que redundam em uma lógica 

muito peculiar em termos de desejo e gozo. É assim, com um lugar específico para a 

feminilidade, que Lacan circunscreve a mulher a uma lógica que aponta para o não-todo, para 

a incompletude, para a falta. Como bem define Prates: ―a feminilidade é uma questão que 

resiste a se inscrever sob forma de um saber‖ (2001, p. 9).  

No decorrer dos seus estudos, Lacan traz três fórmulas de parceria que uma mulher 

pode estabelecer na relação com um homem, com as quais visa obter uma identificação para 

sua identidade feminina: ser o falo para o homem (do lado do fazer-se desejar); ser o objeto-

causa de desejo (fazer semblant de objeto a) e ser o sintoma lugar de fixação de seu gozo. A 

fórmula da fantasia mostra essa dissimetria entre ―o sujeito desejante e o parceiro como objeto 

complementar de seu desejo‖. Na relação sexual, essa dissimetria se traduz em que ―é preciso 

que o homem deseje, enquanto basta que uma mulher se deixe desejar, que consinta. Daí a 
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questão de saber o que é, para além desse consentimento, o desejo propriamente feminino‖ 

(SOLER, 2005, p. 51). Como nos diz Soler, Lacan ao utilizar a noção de objeto-causa, mostra, 

ao mesmo tempo, que esse é o objeto que falta e que nisso sustenta o desejo e o objeto mais-

de gozar. Portanto, o objeto-causa tem função dupla: causar a falta e obturá-la. Então, ele é: 

objeto-falta e objeto-gozo. Vale ressaltar o que nos mostra Lacan nos Fórmulados da 

sexuação: ―ser o falo‖ está do lado do ―fazer desejar‖ e ―fazer semblant de objeto a” está do 

lado do “fazer gozar”. Vou tentar esclarecer.  

Soler (2005), apegando-se à leitura de Lacan sobre Joyce de 1979, escreve que uma 

mulher ―especifica-se por ser um sintoma‖. E ainda diz que ―a feminilidade implica a relação 

com o Outro, o homem, para se realizar como sintoma. O fato de ela acentuar o ‗fazer gozar‘, 

não impede o ‗fazer desejar‘ que é condição dele‖ (p. 55). Assim, Soler esclarece que a 

identidade sexual da mulher é correlata ao desejo masculino. É ao se perguntar sobre o 

feminino que Lacan vai falar de uma mulher como sintoma, pois é no sintoma que está 

apoiado o Outro sexo. Nesse sentido, é por falta de parâmetros do que seja uma mulher, que o 

processo do tornar-se mulher convoca cada uma a colocar-se como objeto capaz de atrair 

sobre si o desejo do outro.  

Salienta a autora que é como semblant de objeto a que o sujeito feminino se põe na 

relação sexual. Isso porque uma mulher, nessa condição, assume sua falta e aceita que o 

Outro, o homem, assim como ela, também seja castrado e que ela não poderá tamponar-lhe a 

falta. Então, uma mulher, quando assume a sua feminilidade, concorda em instalar-se na 

posição de semblant de a na fantasia de um homem, no lugar de complemento do desejo 

masculino. Ressalto que, nessa condição, uma mulher, na relação que estabelecem os sexos, 

deixa-se desejar e aceita que o homem deseje. Aceitar a posição de semblant de objeto a na 

fantasia de um homem corresponde a: querer gozar e fazer gozar, pois uma mulher aí quer 

gozar tanto quanto o homem deseja, na comédia dos sexos. Daí Lacan dizer que o gozo sexual 

se encontra intimamente ligado ao primeiro gozo experimentado na relação primordial com o 

Outro. Portanto, o gozo sexual é fálico e não necessita do Outro. Sendo assim, no que se 

refere à relação sexual, o gozo é gozo do corpo, do Um. Nesse sentido, o gozo é uma instancia 

negativa, pois é aquilo que não serve para nada. 

 No entanto, diz Zalcberg (2007) que tornar-se objeto causa de desejo não é uma 

condição simples para as mulheres, não é porque este lugar é designado às mulheres pelos 

homens que se ―têm uma inclinação natural a aceitá-lo. Ter um gozo ‗outro‘ e, além disso, ser 

objeto de gozo na fantasia de um homem é uma história complexa para qualquer mulher‖ (p. 

117). Pois, quando aceita a condição feminina, uma mulher em ―sua dimensão de semblante e 
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de mascarada, além de objeto de gozo na fantasia masculina, presta-se à forma fetichista de 

amar do homem‖ (p. 118). Aí diz Calligaris (1990), ―uma mulher para qualquer homem é o 

cabide do objeto do seu fantasma‖ (p. 30). Uma vez que quem vai carregar ―o objeto para ele 

vai ser uma mulher‖. Então, identificar-se com o objeto de gozo na relação sexual não 

possibilita uma identificação para mulher, mas lhe permite encontrar um lugar, ―o de 

complemento do desejo masculino‖ (SOLER, 2005, p. 51). Pode-se dizer que encontra, assim, 

uma solução, um saber fazer com a sua feminilidade e uma solução para sua questão 

identificatória.  

 Assim sendo, o caminho para a feminilidade aponta para um constante tornar-se e é 

tarefa de cada mulher, em cada momento da sua vida, escolher o que lhe é possível. Como 

escreve Soler (2005), ―na impossibilidade de ser A mulher, resta ser ‗uma mulher‘, a eleita de 

um homem. Ela toma emprestado o ‗um‘ do Outro, para se certificar de não ser apenas um 

sujeito qualquer – o que ela é, a partir do momento em que é um ser falante, sujeito ao 

falicismo‖, mas ser, além disso, pelo amor ―identificada como uma mulher escolhida‖ (p. 51).
 
 

Portanto, pode-se dizer que a problemática da feminilidade repousa sobre a 

problemática da existência, uma vez que a sexualidade feminina não pode ser totalmente 

contida na significação fálica, a qual organiza a sexualidade masculina. Daí qualquer atributo 

que uma mulher possa encontrar dirigir-se-á sempre ao seu ser e não assegurará que a mulher 

existe. Uma mulher se torna ―Outra para si mesma‖ ao se defrontar com a questão de ser 

objeto-causa do desejo de um homem, quando não recusa aceitar essa posição de objeto-causa 

para um outro, um homem, e pela mediação dele, pois a posição feminina ―tem a ver com 

lograr em ser Outra para si mesma‖ (ZALCBERG, 2007, pp. 124/118). Condição que implica 

a sua própria existência, pois não existe nenhuma palavra que possa dizer sobre o seu ser, pois 

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

encarna, sendo esta a única abordagem do real.  

Assim, o Outro gozo, o próprio do feminino, então, pode ser observado como uma 

problemática específica da mulher, como tendo que ver com uma espécie de paradoxo, da 

possibilidade de reconhecimento, isso porque a intervenção paterna não separa totalmente 

uma filha do grande Outro primordial; nessa separação algo sempre resta. Este sem limite 

desmedido encontra-se correlacionado ao real da posição feminina, posição esta impossível 

no sentido do que não cessa de não se escrever para uma mulher. Isso porque o ser feminino é 

mais suscetível de viver às voltas com o gozo do ser, experimentado na relação primordial, 

isso leva as mulheres, muitas vezes, a se sentirem ameaçadas na relação com o homem, não 
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aceitando fazer semblat de objeto a no desejo para eles, por terem sido um dia colocadas na 

posição do desejo para um Outro (a mãe), em sua condição de vivente.  

Dessa forma, como diz Zalcberg (2007), para a mulher atingir o seu processo de 

feminilização faz-se necessário que ela viva uma verdadeira separação de corpos e de 

sexualidade – entre duas mulheres, mãe e filha. Nesse processo é preciso que a filha possa 

superar ―o horizonte da devastação estrutural da relação mãe e filha, que toma o relevo de 

transbordamento do gozo feminino da mãe‖, e que venha alcançar ―um além do amor ao pai e 

da organização fálica que ele representa‖ (p. 118). Aí a filha pode encontrar como mulher 

―uma forma de fazer algo com o ‗nada‘ que, em matéria de significância, marca sua situação 

feminina‖ (p. 118). Criando para si mesma uma maneira de constituir uma identidade 

feminina, ―tarefa que incumbe a cada mulher realizar. Ela assim ascende não a um saber sobre 

o sexo feminino que escapa sempre, mas um ‗saber fazer‘ com a feminilidade‖ (p. 118). 

 Assim, é compreensível que, mesmo que seja através de uma ilusão, exista uma 

esperança, por parte das mulheres, de que no amor elas encontrarão uma sustentação para o 

seu ser, de que vão conseguir aí uma forma de resolver a questão da não consistência que lhes 

é peculiar e com a qual devem confrontar-se. O amor e a existência estão intimamente 

ligados. Assim, uma mulher na posição feminina faz o seu ser depender quase que 

exclusivamente do amor. Razão pela qual, quando sofre uma desilusão amorosa, sentir que é o 

seu ser que oscila, vacila, pois é no amor que encontra um lugar, daí a angústia de uma mulher 

quando se depara com o fracasso do amor, diante de uma perda amorosa. Diz Soler (2005), 

que ―[...] a perda do amor tem um efeito depressivo no sujeito, que acredita perder uma parte 

de si mesmo e, como dizem algumas, não ser mais nada. Essa vertente da experiência comum, 

bastante evidente, é acumulada na histeria, mas não é apanágio dela‖ (p. 56). As mulheres, 

sejam essas histéricas ou não, amam o amor, mais que os homens. No entanto, cabe ainda 

marcar que a aceitação ou recusa de uma mulher em colocar-se no lugar de ser objeto causa 

de desejo para um homem é o que nos possibilita diferenciar uma solução feminina de uma 

histérica. Podendo, conclui-se disso que a histeria é um obstáculo à feminilidade. Nesse 

sentido, cabe ainda percorrer a questão histérica, assunto do próximo e último capítulo. 

 Dessa forma, já que é sempre particular a cada mulher sua saída para a feminilidade 

e que ela é marcada pela contingência, uma boa referência para pensar a clínica do feminino é 

partir do que nos ensinou Lacan, quando diz que as mulheres só podem ser tomadas uma a 

uma. Como diz Soler (2005), só a partir dos caminhos dos ditos das mulheres pode-se abordar 

o que se passa com elas num nível triplo: ―O da dialética em jogo no nível do desejo sexuado, 

bem como o dos disfarces de seu gozo fálico‖ (p. 28). Então, com essa lógica do não-todo, 
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pode-se dizer que ela, Márcia, não deve se iludir de que tenha o que a Outra mulher não tem – 

o Falo. Pois se é o falo que dá o lugar da falta, por ser o significante do desejo do Outro, ou 

seja, como desejo marca a impossibilidade de existir UM sem falta.  
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CAPÍTULO V Quinto movimento – A histeria como obstáculo à feminilidade 

 

 

1. Fragmento clínico 

 

 

Márcia quer sair da casa dos pais e deseja ter a sua própria casa. O que 

parecia impossível e assustador. Para ela, só faria isso ao se casar, porque seus 

pais nunca permitiriam e, também, não teria coragem. Perto de concluir a 

faculdade, pleiteou estágio numa empresa, na qual concorreria a uma vaga 

para trabalhar no interior de São Paulo. Márcia diz que, ao entrar na empresa, 

receberia um treinamento por dois anos, em um dos quais precisaria viajar para 

as outras filiais situadas em outros países. Foi aprovada, e conta que sua mãe 

fez uma festinha para comemorar. Durante a festa, ao lhe dar os parabéns sua 

avó paterna diz: “Você está se saindo melhor do que seu pai”. Observa que o 

pai ficou muito triste com o que disse a avó. Sentiu muita pena do pai.  

Passa a viajar todos os dias para trabalhar. Começa a dormir fora de 

casa de vez em quando, alegando ter reunião muito cedo no dia seguinte. Não 

demora muito para Márcia se mudar para o interior e ir para a casa dos pais 

somente nos finais de semana. Afirmava não sentir mais vontade de voltar a 

morar com eles, fazendo projetos de um dia comprar o seu próprio 

apartamento. Acha maravilhoso ter sua casa e poder decidir as coisas a seu 

gosto, pagar suas contas. Sentia-se independente nesse ponto. Oferece jantares 

para os amigos do trabalho, diz adorar poder fazer o que quer e sair sem 

precisar explicar. Apesar de, às vezes, sentir medo dessa liberdade ou sentir-se 

triste e solitária.  

Nas relações profissionais, Márcia sente vergonha dos seus pensamentos 

e tenta afastá-los, mas sempre acaba por considerar que, se não é melhor que os 

colegas de trabalho, quando tiver a idade e o tempo de empresa deles, fará 

melhor. Por exemplo, o chefe será promovido; pretende ocupar a função dele e 

acredita que fará o trabalho melhor que ele. Diz que engana as pessoas: quem a 

imagina muito inteligente, como seu chefe, é porque ela disfarça muito bem, 

pois não é tão boa como ele pensa. Márcia também diz que os colegas a 

convidam para participar de festas ou roda de conversas porque eles a 
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consideram muito “legal”. Os que não acham isso é porque não a conhecem 

direito.  

 Na posição ocupada na empresa, recebe um rígido treinamento, que 

exige que se mude a cada seis meses de departamento. Precisa viajar, às vezes, 

por um mês ou mais para as filiais que estão fora do país. Faz isso sem grandes 

problemas, recebendo uma avaliação das diretorias (da matriz e das filiais da 

empresa) ao final de cada semestre. Precisa atingir sempre uma média maior 

que a dos outros funcionários, senão é desligada do projeto de treinamento. 

Quando se depara com alguma dificuldade no trabalho, busca sempre formas de 

superá-la. Às vezes, mostra-se angustiada, com medo de não conseguir, mas, ao 

fim, sempre se saía bem, recebendo muitos elogios de reconhecimento dos 

chefes. Apenas uma vez recebeu do chefe uma avaliação com alguns pontos 

negativos, o que a deixou extremamente angustiada e triste. Admitia o seu erro, 

mas não aceitava a falta de reconhecimento. 

Nessa época, Márcia passa a se queixar de que vários homens estavam 

“a fim de ficar com ela”, mas que não sentia vontade de namorar nenhum deles. 

Apesar de ter saído com alguns, tendo com eles outras experiências sexuais, não 

conseguia mais se apaixonar. Conta que um rapaz que trabalha no mesmo 

departamento na empresa foi morar no prédio em que ela mora. Viraram 

amigos e estão sempre juntos. Conversam sobre tudo, inclusive sobre suas 

relações amorosas. Tudo ia bem até que ele disse estar interessado por ela, o 

que deixou Márcia bastante irritada, pois sempre considera idiotas as atitudes 

dele. Odeia o jeito como ele se comporta com as mulheres, tratando-as como 

“objeto.” Ao questioná-la como era isso, diz: “Ele olha de um jeito nojento 

para toda mulher que passa perto dele”. Quando Márcia saía com ele, sabia 

que toda vez que ele lhe dizia para andar na frente, era porque queria olhar a 

sua “bunda”. Sentia “nojo dele por isso”. Fala constantemente dele nas 

sessões, sempre comparando o que achava legal e o que detestava nele. Ele não 

era o tipo de homem que ela queria, pois, além de “feio e bobo”, sua família é 

de origem social inferior. Fica preocupada com o que os seus pais possam 

pensar ou dizer.  

Márcia também tem medo de ficar com ele, pois imagina que ele quer um 

relacionamento sério. “Ele me disse que quer encontrar alguém legal, casar e 

ter filhos”. Mas ela não sabe se é isso que quer. Outra coisa que ele faz, 
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deixando-a muito irritada, é ficar sempre olhando o seu corpo, ele não faz isso 

discretamente. Nunca se interessou por homens que agem assim, os ex-

namorados são pessoas que a achavam “legal e divertida”, isso sim era 

importante. Sentia até nojo, quando percebia que um homem olhava o seu corpo 

“como se fosse um sorvete”. Márcia lembra que quando tinha uns 12 anos, 

como era alta e tinha um corpo já feito, os homens olhavam para ela dessa 

maneira, e ela achava isso divertido. Quando estava junto com a mãe e isso 

acontecia, sua mãe ficava muito brava com os “caras” e lhe dizia que era 

nojento o que eles faziam. Quando perguntava para a mãe o que era nojento, 

ela não lhe explicava. Não entendia o que deixava a mãe tão brava. Agora 

entende e pensa como era inocente.  

Márcia viaja a trabalho e fica fora do país por quase dois meses. Ao 

voltar, diz que o amigo não tem mais importância para ela. Até que um dia traz 

à sessão que ele disse que a sua ex-mulher iria trabalhar na mesma empresa 

(mesma cidade) e o convidou para dividir o valor do aluguel. Ele aceitou, pois 

queria ajudá-la. Desde então Márcia tem sentido ciúmes, até sente medo de que 

ele volte para a ex-mulher, já que ele sofreu muito quando ocorreu a separação; 

foi a ex-mulher quem rompeu a relação. Márcia não sabe por que sente isso, já 

que ele não tinha nenhuma importância para ela. Dias depois, diz ter precisado 

de sua ajuda na casa. Quando ele foi ajudá-la, jantaram juntos e depois ficaram 

vendo TV, então, se beijaram e desta vez ela gostou mais do que de uma outra 

vez. No dia seguinte, se deu conta de que estava louca para falar com ele ou vê-

lo; precisou fazer um grande esforço para não ir procurá-lo. Depois ele a 

convidou para irem ao cinema. Novamente se beijaram e depois saíram para 

jantar. Ele pediu para dormir na sua casa, dizendo que não faria nada. Não 

acreditou e o fez ir embora. Tinha medo de se envolver com ele, pois 

trabalhavam no mesmo lugar, além de não ter certeza se era isso que queria. 

Diz que no cinema percebeu que ele a olhou como costumava fazer com todas as 

mulheres, como quem quer comê-la, como se ela fosse um sorvete. Odeia 

quando ele faz isso. Diz que o que a irrita é o fato de sentir que ele a coloca 

como se fosse dominá-la. Lembra-se de ter transado com um cara em que ela 

dominou a situação e isso foi muito excitante. Imaginava que com ele isso não 

aconteceria. Naquela noite, quando ele foi embora, teve um sonho, só se lembra 

de uma parte. 
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 – Ele entra na minha casa enquanto eu dormia... e mexe nas minhas coisas.  

 – Que “coisas”?  

 – Da casa, mexe em coisas da estante e isso seria um defeito que eu encontraria 

nele, pois seria uma coisa desonesta.  

 – Ele achou algo?  

 – Por vezes acho que ele só me deseja e não me ama. Sempre fico muito 

incomodada quando ele me olha daquele jeito, sinto até repulsa. Quero ser 

amada pelo que sou e não pelo meu corpo.  

Por vezes, também penso que procuro defeito nele só para não me 

relacionar. Agora como vou morar fora (viajará a trabalho por três meses), 

prefiro mesmo que isso não aconteça, assim fico livre para conhecer outra 

pessoa.  

Penso: o que quereria Márcia? Quando um homem a deseja, acha 

nojento. Se mexe nas suas “coisas”, é desonesto? 
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2. Breve abordagem histórica da histeria  

 

 

Márcia nos dá indícios que poderiam nos levar a pensar o seu caso como sendo uma 

histeria. Ela chega para o atendimento contando que transou e que, depois disso, começou a 

desmaiar. Nisso pode estar expresso que ela escolheu o corpo para manifestar um sintoma – 

os desmaios. Nesse formato, esse sintoma já é relativamente raro em nossa época, no entanto, 

vale percorrer Freud quando aponta que os desmaios eram vistos como um ataque histérico. 

No final do século XIX, a histeria era vista como uma patologia que a medicina se 

empenhava em tratar. Como um problema médico, a gênese da histeria era atribuída à 

hereditariedade, às lesões ou inflamações que causam dano ou disfunção no funcionamento do 

sistema nervoso. A imagem que a histeria retratava era a de uma doença multiforme e 

disfarçada, com sintomatologia polimorfa, imprevisível, suscetível de afetar as mais diversas 

partes do corpo e da alma.  

Vale ressaltar que, com o passar do tempo, várias mudanças ocorreram com relação à 

sintomatologia da histeria, vários são os estudos em torno de uma discussão em que permeia 

essa questão. Alguns apontam que a histeria apresentada por Freud não existe mais; para 

outros, ainda existe, enfim, seu quadro clínico ampliou tanto que perdeu a sua 

intencionalidade.  

Quinet (2005) aponta, em A lição de Charcot, que existe ―psi‖ que acredita na não 

mais existência da histeria. Alertando que o não reconhecimento nos dias de hoje da histeria 

só traz sérias consequências clínicas no campo da saúde, afetando o tratamento. Acredita o 

autor que a desconsideração da histeria faz com que ela seja vista com ―novos sintomas‖, o 

que leva muitos profissionais partidários dessa ideia a optarem por tratamentos 

medicamentosos e comportamentais.  

Talvez fosse melhor dizer que elas, as histéricas, mudaram seus trajes, apresentando 

seus sintomas com outra roupagem, mas daí dizer que a estrutura histérica não existe mais, é 

outra coisa. Uma vez que histeria não é apenas um tipo de sintoma, mas sim um tipo clínico 

de neurose, com sua própria forma de lidar com a castração, ou seja, sua estrutura é atemporal 

e se refere à divisão subjetiva do sujeito e à marca da castração. Como sou partidária desse 

ponto de vista, opto por dar uma olhada em como se deram os estudos sobre a histeria no 

início da psicanálise. Muitos são os estudos existentes, diante de tantos, farei um rápido 

balanço partindo do caminho feito pelo pai da psicanálise. Avançarei para outros 
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apontamentos, porém, entre eles, escolho apenas o que nos aponta Lacan para finalizar essa 

pesquisa de dissertação.  

Pode-se, então, dizer que a histeria, no decorrer da história, representa um mistério, 

um desafio, um enigma a ser decifrado, em função de seus sintomas multiformes, da 

labilidade de humor que apresenta, pelo caráter espetacular de seus ataques e, particularmente, 

pela eleição do corpo como lugar de conversão. Várias foram as pesquisas e descobertas de 

Freud a partir de um olhar atento sobre os sintomas histéricos, identificando características, 

principalmente no que diz respeito à sexualidade. Sua busca se inicia, justamente, no ponto 

em que tantos outros pesquisadores das doenças nervosas não conseguiram alcançar, ou seja, 

sai de uma posição de saber e coloca-se aberto e à altura do novo.  

Dessa forma, pelas mãos de Freud, a histeria deixou de ser "doença" de mulher, 

tornando-se a possibilidade de uma relação humana "doentia" que submete uma pessoa a 

outra. Nesse sentido, cabe dizer que foi o estudo do feminino que suscitou em Freud muitos 

enigmas, fazendo-o passar a vida se questionando e reformulando toda a sua teoria. Portanto, 

qualquer abordagem sobre uma possível demarcação do início da psicanálise passa, 

necessariamente, pelos casos clássicos das pacientes histéricas de Freud. Foram elas que 

revelaram não somente o traço que demarcaria uma condição desejante de todo ser humano, 

com um desejo insatisfeito, como apresentaram também os elementos que possibilitaram o 

nascimento do método analítico, nascendo assim a psicanálise.  

Na cena apresentada por Márcia, podemos por vezes pensar que ela lembra Dora e 

outras pacientes histéricas de Freud. Foram elas que permitiram a Freud atribuir os sintomas 

histéricos a causas sexuais e que lhe ajudaram a entender que a especificidade dos sintomas 

encontrava a sua ancoragem na pré-história e o seu trilhar é pela via do próprio corpo. Então, 

foi escutando-as e não de outra forma que Freud percebeu que elas queriam dizer alguma 

coisa com o seu corpo. Eis a razão de optar por iniciar esse capítulo por esse caminho, e não 

outro. Pois nesse momento, meu interesse oriundo também da escuta clínica como fiz nos 

demais capítulos, não é mostrar que as histéricas continuam existindo e, sim, pensar e ampliar 

minha pesquisa sobre os obstáculos em torno da feminilidade. O que busco é situar a histeria 

como um obstáculo à feminilidade.  

Freud chega a Paris, em 1885, para continuar suas pesquisas sobre neuropatologia, no 

Hospice de La Salpêtrière, onde acompanha de perto os trabalhos do eminente médico e 

neurologista Jean Martin Charcot, reconhecido como o grande mestre da histeria, que, desde 

1878, estudava e praticava o hipnotismo, mostrando o poder da hipnose sobre os sintomas 

histéricos. Freud segue seus estudos interessado em saber mais sobre as pesquisas que se 
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processavam em torno da histeria e desse método hipnótico, em diversos momentos 

reconheceu e enfatizou a importância desse mestre na história da histeria.  

Em 1893, Freud elogia a capacidade de Charcot de reconhecer novas formas clínicas, 

nomeando aquilo que, até então, era desconhecido, articulando a anatomia patológica à 

neuropatologia. Chama a atenção de Freud, o olho clínico de Charcot associado à sua 

compreensão da histeria. Charcot mostra que é possível, por sugestão hipnótica, eliminar ou 

introduzir sintomas nos pacientes histéricos. Freud aprende, então, com Charcot, a ver as 

diferentes formas dos ataques histéricos e suas manifestações em fórmulas descritivas. No 

entanto, segundo Freud (1893b), Charcot superestimou a causalidade da histeria a partir da 

hereditariedade, como diz: ―As teorias etiológicas sustentadas por Charcot em sua doutrina da 

famille névropathique, base de todo o seu conceito dos distúrbios nervosos, requererá 

brevemente, sem dúvida, um minucioso exame e algumas retificações‖ (p. 30).  

Entre outros, Josef Breuer foi outra figura importante na história da histeria e na vida 

de Freud. Breuer era encarregado do caso Ana O.
23

, sua paciente que apresentava um quadro 

variado de paralisias com contraturas, inibições e estados de confusão mental. Breuer 

descobre que sua paciente podia ser aliviada de seus sintomas se fosse induzida a expressar 

em palavras o estado afetivo ou emocional pelo qual se achava dominada no momento. Em 

estado de transe hipnótico, ela recordava uma série de ocorrências traumáticas que 

aconteceram em um passado remoto, ocorrências das quais ela não se lembrava quando em 

estado consciente. Esse processo, Freud começou a aplicar também em suas pacientes, 

confirmando as pesquisas de Breuer de que aliviava os pacientes de seus sintomas. Justificava 

o emprego do método catártico pela acepção de que os traumas psíquicos, causas primeiras 

dos sintomas histéricos, seriam desencadeados por experiências que evocassem emoções 

aflitivas, afetos penosos que teriam sido impedidos de descarga. Ou seja, haveria uma 

impossibilidade de se reagir energeticamente ao acontecido.  

Freud e Breuer (1893-1895) acreditavam e explicavam que o sintoma histérico 

desapareceria se a força que mantivera o sintoma deixasse de atuar, isto é, se a experiência 

original traumática e o seu afeto pudessem ser introduzidos na consciência. Ou melhor, 

buscavam a expressão da emoção em palavras, tendo como objetivo a ab-reação, feita através 

da reprodução do conteúdo traumático. As palavras são a via da ab-reação e substituem o ato 

que seria adequado, mas que foi impedido de produzir a reação apropriada no momento 

traumático. Passam anos trabalhando juntos com este método, quando Freud propõe a Breuer 
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 Ana O. (pseudônimo de Berta Papenheim) era uma jovem de educação e dons incomuns, que adoecera 

enquanto cuidava do pai, pelo qual era devotamente afeiçoada. 
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lançar uma publicação conjunta. Juntos publicam, em 1893, uma comunicação preliminar, 

―Sobre o Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos” e, em 1895, os “Estudos sobre a 

histeria”.  

Então, de Breuer, Freud aprendeu não só o reconhecimento das representações 

inconscientes que agem por trás dos ataques histéricos, mas também o desvelamento do 

procedimento catártico como modo de pesquisa da etiologia e da cura dos sintomas histéricos. 

Eles mostravam que através da palavra o afeto poderia ser ab-reagido, com isso Freud já 

ampliava sua compreensão sobre os processos mentais e a técnica.  

Entre os artigos citados acima está ―As Neuropsicoses de Defesa‖, que Freud publicou 

em 1894, no qual já demonstra sua independência em relação às ideias de Breuer. Nesse 

artigo, para Freud, a divisão mental é consequência do processo de ―defesa‖, supondo ele ser 

essa a principal causa da histeria, dando assim outra etiologia para ela. Nesse momento, o 

ataque histérico surge como uma ―saída‖ através da qual se procura reagir ao trauma, isto é, 

dar conta de um excesso que não pode ser dissipado ou representado. Como esse não pode ser 

dissipado, então, ele foi rechaçado da mente consciente; mas se o afeto foi retirado, em outro 

lugar deverá aparecer. No caso da histeria, ele reaparecerá no corpo, tratando-se da histeria de 

conversão, conversão do afeto em entidade corporal. 

Então, nesse trabalho, Freud começa a tratar de forma intensa o fenômeno da defesa; 

com o conceito de defesa rompe de forma decisiva com a concepção neurologizante do 

conflito psíquico. Freud (1893-1895) narra alguns casos clínicos, tais como: senhora Emmy 

Von N., Miss Lucy R., Katharina e Srta. Elisabeth Von R. Esta última paciente apresentava 

um quadro clínico em que as queixas residiam em dores nas pernas e dificuldade para andar. 

Freud atribui seus sintomas a causas sexuais. Percebendo que Elisabeth estava apaixonada 

pelo cunhado, descobre que este fato faz com que ela deseje a morte da irmã que se 

encontrava doente. Com a morte da irmã, Elisabeth foi tomada por um sentimento de culpa 

que a faz sofrer de dores nas pernas, impedindo-a de levar à frente qualquer intento amoroso.  

Freud pouco utilizou com Elizabeth a técnica hipnótica e passou a aperfeiçoar um 

método de levar a paciente a se concentrar, um método de análise psíquica: deitada e de olhos 

fechados, ela era solicitada por ele a dizer tudo o que lhe passava pela cabeça. Foi esse caso 

que levou Freud ao primeiro passo em direção à técnica da associação livre e, mais tarde, à 

elaboração da noção de resistência. Aí aparece pela primeira vez, envolvida na técnica, uma 

dimensão de escuta, e as modificações vão acontecendo até chegar ao abandono da hipnose, 

convocando cada vez mais suas pacientes para a livre associação. Importante sublinhar que 
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quando abandona a hipnose e passa ao método de associação livre, Freud pode entender de 

forma profunda esse fenômeno de defesa. 

No ano de 1895, no capítulo final dos Estudos sobre a histeria, sua preocupação já não 

é exclusivamente a histeria, pois buscava separá-la de outras neuroses. Assim, empenha-se em 

―mapear a doença, descrevê-la em seus detalhes e, sobretudo, diferenciá-la de outras‖ (p. 

257). Freud ainda parecia influenciado por Charcot. No entanto, ainda no mesmo artigo, 

observava ele ter demorado ver a histeria de suas pacientes do ponto de vista das neuroses 

sexuais, razão de ter negligenciado o caráter sexual subjacente aos sofrimentos histéricos.  

Desta forma, vale ressaltar então, que a partir da experiência clínica, a descoberta mais 

importante de Freud foi a de que, em qualquer caso e a partir de qualquer sintoma, chega-se 

invariavelmente ao campo da experiência sexual. Finalmente, ele esbarra numa precondição 

etiológica dos sintomas histéricos, nascendo, a partir deste contexto, a Teoria da sedução, 

elaborada por Freud entre 1895 e 1897. Conforme esta teoria, ―o sujeito (geralmente uma 

criança) sofre passivamente da parte de outro (a maioria das vezes um adulto) propostas ou 

manobras sexuais‖ (LAPLANCHE; PONTALIS, 1992, p. 469). Partindo desta teoria, Freud 

desenvolve a primeira Teoria do trauma, ao atribuir à lembrança de cenas reais de sedução o 

papel determinante da etiologia das neuroses.  

Escreve Quinet (2005) que ―Freud descreve duas características sexuais da histeria: o 

desprazer e a contradição interna de sua sexualidade‖ (p. 104). Então, o sujeito ainda criança, 

diante de uma experiência sexual, cuja carga de afeto foi insuportável à consciência, recalca 

tal ideia (experiência inconciliável), deixando-a ativa no inconsciente. Já na fase adulta, esse 

mesmo sujeito, despertado por algum acontecimento, recorda tal fato e o converte em um 

sintoma corporal. Então, dirá Freud que a especificidade do sintoma da histeria encontra sua 

ancoragem na pré-história e que o seu trilhar é pela via do próprio corpo.  

Entre os importantes estudos sobre a histeria encontram-se também as 

correspondências de Freud com Fliess. Em 1896, no Rascunho K
24

, anexado à Carta 39, Freud 

busca diferenciar ―histeria‖, ―neurose obsessiva‖ e ―paranoia‖, a partir da modalidade de gozo 

vivida na primeira experiência sexual. Na parte dedicada à histeria, ele descreve uma 

conotação de desprazer conferida ao gozo sexual da histérica, este, dirá Freud:  

 
[...] pressupõe necessariamente uma experiência primária de desprazer – isto 

é, de natureza passiva. A passividade sexual natural das mulheres explica o 

fato de elas serem mais propensas à histeria. Nos casos em que encontrei 
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 Considerado como um segundo artigo sobre as neuroses de defesa.  
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histeria em homens, pude comprovar, em suas anamneses, a presença de 

acentuada passividade sexual (FREUD, 1896, p. 248). 

 

Na Carta 52, datada de 6 de dezembro de 1896, Freud escreve que ―o ataque histérico 

é uma ação‖ (1897a, p. 259). Entre outras coisas, diz que, como ação, provoca muitas vezes 

―um desmaio histérico‖ (p. 259). Ainda na mesma carta, Freud faz as primeiras referências às 

zonas erógenas. Logo depois, na Carta 59, abril de 1897, exatamente quatro meses depois, faz 

referências às fantasias, então, Freud escreve: ―[...] O que tenho em mente são as fantasias 

histéricas, que, habitualmente, segundo me parece, remontam a coisas ouvidas pelas crianças 

em tenra idade e compreendidas somente mais tarde [...]‖ (1897b, p. 264 ). No mesmo ano, na 

Carta 69, de 21 de setembro 1897, ele afirma não acreditar mais em sua teoria das neuroses: 

―[...] Não acredito mais em minha neurótica...‖ (1897c, p. 279). Ainda na Carta 69, Freud 

ressalta que não existe sinal de realidade no inconsciente. Aqui se abre uma outra realidade 

para a etiologia das neuroses.  

Assim, em 1897, Freud abandona a teoria traumática da etiologia das neuroses. A 

importância do evento traumático encontra-se não necessariamente na realidade e sim na 

fantasia, de qualquer forma sua carga traumática é mantida. A fantasia ganha uma dimensão 

de causalidade na etiologia da histeria e das neuroses em geral. Em 15 de outubro de 1897, na 

Carta 71, Freud faz menção ao complexo de Édipo, anunciando que os impulsos sexuais são 

naturais nas crianças, sem que necessariamente tenha havido estímulos externos, e assim, em 

14 de novembro, Carta 75, a sexualidade infantil é reconhecida. A etiologia das neuroses, 

então, passa a ser baseada nas experiências sexuais da infância, devido à vida sexual da 

criança, e não em função de uma experiência real de sedução. Assim, a fantasia passa a ser a 

realidade psíquica reconhecida por Freud. A partir de então, é isso que vai sustentar os 

caminhos que desenvolverá a psicanálise.  

Desse percurso da teoria freudiana, pode-se destacar como primeira caracterização da 

histeria a noção de defesa, de 1893, momento em que Freud postula como fator etiológico o 

trauma psíquico, sendo o sintoma conversivo o seu efeito. Nasce a segunda caracterização da 

histeria como desejo insatisfeito, o que aparece, em 1900, na Traumdeutung, após o abandono 

da teoria do trauma em detrimento da fantasia inconsciente como fator etiológico. Portanto, a 

partir de 1900, Freud modifica sua teoria ao trazer que a origem da histeria se fundamenta em 

uma fantasia inconsciente. É preciso verificar o desenvolvimento do corpo pulsional e 

entender que uma experiência vivida enquanto criança tem valor de trauma. Desde então, 

Freud passa a considerar o próprio corpo erógeno da criança como produtor de eventos 
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psíquicos. Esse corpo é sede do desejo, o foco de uma sexualidade fervilhante. Passa a 

investigar o trauma de uma fantasia angustiante, não mais procurando um acontecimento real 

por trás do sintoma. Então, é a partir da etiologia sexual da histeria que se dá a descoberta da 

natureza sexual no inconsciente. Aí a significação do sintoma é sexual, apresenta valor 

simbólico e expressa a realização de um desejo.  

Freud (1905[1901]), em um caso de histeria, questiona se os sintomas da histeria são 

de origem somática ou psicológica, chegando à conclusão de que os dois têm participação, e 

que a repetição do sintoma é uma característica da doença. O sintoma histérico tem o 

significado do pensamento reprimido, e o seu esclarecimento pode ser alcançado quando se 

busca sua significação psíquica. Porém, ressalta Freud que ―os sintomas têm mais de um 

significado e servem para representar simultaneamente diversos processos mentais 

inconscientes‖ (p. 50). A jovem Dora, paciente de Freud, ilustra bem tal questão, mostrando 

que a raiz da histeria é a fantasia sexual infantil. Na análise do caso, Freud declara: ―Eu 

tomaria por histérica, sem hesitação, qualquer pessoa em quem uma oportunidade de 

excitação sexual despertasse sentimentos preponderantes ou exclusivamente desprazerosos, 

fosse ela ou não capaz de produzir sintomas somáticos‖ (p. 35). E também alerta Freud que 

nunca passou ―por uma só psicanálise de um homem ou de uma mulher sem ter de levar em 

conta uma corrente homossexual bastante significativo‖ (p. 62). 

Pública, em 1905, os ―Três ensaios para uma teoria da sexualidade‖. Esse texto situa 

a sexualidade como a base da vida psíquica. Nesses estudos, Freud constata que as crianças 

apresentam sexualidade e depois estabelece uma diferença entre o desenvolvimento sexual da 

menina e o do menino. Freud dizia que ―[...] nas meninas, a zona erógena dominante situa-se 

no clitóris e é, portanto, homóloga à zona genital masculina, a glande. [...] para a 

transformação da menina em mulher, é preciso acompanhar as vicissitudes posteriores dessa 

excitabilidade do clitóris‖ (1908b, p. 207-208), já que na puberdade a menina sofrerá um novo 

recalcamento. No desenvolvimento de sua sexualidade feminina, ela precisará abandonar o 

que originalmente constituiu sua principal zona genital – o clitóris – em favor de outra, nova, 

a vagina. Em 1908, Freud afirma que ―[...] na infância, o pênis é a principal zona erógena e o 

mais importante objeto sexual autoerótico‖ (p. 219). As crianças elaboram a crença de que 

todos os seres humanos possuem pênis, ou seja, ambos os sexos desconhecem a vagina, por 

acreditarem que todas as pessoas possuem pênis. Por fim, afirma que a sexualidade da menina 

é masculina e que o clitóris é um pênis, embora de tamanho menor. Com base nisso, é 

possível afirmar que o sexo originário é o sexo masculino.  
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Ainda em 1908, Freud apresenta seus trabalhos sobre os fantasmas e sobre os ataques 

histéricos. No texto "As fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade", ele propõe 

uma complexificação das relações entre a natureza dos sintomas histéricos e o fator sexual. 

Afirma que diversos sintomas possuem "duas fantasias sexuais, uma de caráter feminino e 

outra de caráter masculino. Assim uma dessas fantasias origina-se de um impulso 

homossexual" (1908a, p. 168). Portanto, os sintomas histéricos revelariam, por um lado, uma 

fantasia sexual inconsciente masculina e, por outro lado, uma feminina. O caráter bissexual 

dos sintomas histéricos confirma, para Freud, a existência de uma disposição bissexual inata 

no ser humano.  

Anos depois, Freud (1917[1916]), apoiando-se nas histéricas, postula também que nos 

―caminhos da formação do sintoma‖ pode-se observar o caráter ambíguo do sintoma, dizendo 

ser ―este uma peça engenhosamente escolhida‖. O sintoma, nunca é simples e é sempre 

sobredeterminado. Afirmando que os sintomas neuróticos estão ancorados a algum ponto do 

passado em que a ―sua libido não se privava de satisfação‖ (p. 427). Nesse sentido, diz Freud 

que ―as fantasias possuem realidade psíquica, em contraste com a realidade material‖, assim, 

pode-se entender que, no mundo da neurose, ―a realidade psíquica é a realidade decisiva‖ (p. 

430). Em 1919, em ―Uma criança é espancada‖, afirma Freud que ―o complexo de Édipo é o 

verdadeiro núcleo das neuroses e a sexualidade infantil que culmina nesse complexo é que 

determina realmente as neuroses. O que resta do complexo no inconsciente representa a 

inclinação para o posterior desenvolvimento de neuroses no adulto‖ (p. 241). 

Nos artigos ―A organização genital infantil [...]‖ (1923a) e ―A dissolução do complexo 

de castração” (1924), estudando a organização genital infantil, Freud afirma que existe um só 

sexo – o masculino – para a menina e para o menino. A partir dessa ideia, a oposição não é 

mais masculino/feminino, mas fálico/castrado. Ou seja, a ausência de pênis. Os efeitos 

psíquicos da castração simbólica operam de modo diferente para ambos, exigindo da criança 

uma elaboração psíquica diante de tal realidade, pois não há representação no inconsciente 

que diga respeito à diferenciação ―feminino‖ e ―masculino‖. A descoberta da castração 

representa um marco decisivo no crescimento de uma menina, dependendo de como ela lida 

com a castração, seu desenvolvimento sexual terá três possíveis saídas: a que conduz à 

inibição sexual ou à neurose, pensemos na histeria; a que leva a um complexo de 

masculinidade; e somente a terceira levará à feminilidade.  

Anos mais tarde, Freud, ancorado ainda nas questões do feminino, aponta, em 1932, 

que para atingir a feminilidade a mulher terá de realizar duas tarefas no decorrer do seu 

desenvolvimento sexual. Nesse momento reafirma que a menina precisa mudar de zona 
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erógena, transferir, ao menos em parte, a sensibilidade do clitóris para a vagina. A outra, mais 

difícil, é gerada pela mudança de objeto de amor (a mãe é o primeiro objeto para ambos, 

menino e menina). Quando ela, menina, abandona a ligação primária com a mãe e toma o pai 

como objeto amoroso, volta-se para o pai na esperança de ter um bebê que simbolize o pênis 

que a mãe não lhe deu. Freud também, já em 1931 afirmava a importância da pré-história da 

filha com a mãe, dizendo que ―essa fase comporta todas as fixações e regressões a que 

podemos fazer remontar a origem das neuroses‖ (FREUD, 1931, p. 260), marcando que o 

complexo de Édipo não pode ser universalizado como o núcleo das neuroses, pelo menos no 

caso das mulheres – pontos amplamente vistos no capítulo I. Freud busca, então, na história 

pré-edípica da menina relacionar essa fase da relação com a mãe à etiologia da histeria. 

Assim, reconhece Freud ser para a mulher uma tarefa muito difícil atingir a feminilidade 

normal.  

Diante de tudo já desenvolvido nos capítulos anteriores, ressalto que aqui busquei 

apenas situar rapidamente alguns pontos sobre a histeria na história da psicanálise freudiana. 

Agora, na sequência, e para finalizar este capítulo, apresento quatros abordagens lacanianas 

da histeria. 

 

 

3. Quatro modalidades da histeria em Lacan 

 

 

Tudo o que busquei desenvolver até agora foi uma tentativa de entender e mostrar, a 

partir da clínica, os conflitos que a jovem Márcia percorre após a sua iniciação sexual, 

marcando quais são os possíveis obstáculos encontrados na sua metamorfose de menina em 

mulher. Das suas questões em torno da construção de sua identidade feminina e de uma eterna 

busca pelo reconhecimento, mostra ela não aceitar que é da ordem do impossível definir um 

modelo feminino, marcando aí uma rede de obstáculos em torno da sua feminilidade.  

Como se pode ver, Márcia evidencia de forma clara a sua questão frente à pergunta 

sobre o que é ser uma mulher. A repetição em todos os movimentos é esta: Oh... Me explica, 

me ensina, Me diz o que é ser feminina. Nesse último fragmento da narrativa, Márcia mostra 

como na problemática amorosa, ela procrastina, queixa-se o tempo todo de ser o que ela quer, 

mas sempre hesita quando tem de decidir se quer ou não se relacionar amorosamente. Na 

verdade, quando o homem a deseja sexualmente e quer transar com ela, ela não quer. Isso 

pode ser visto, quando diz ela: “Tinha medo de se envolver com ele, pois trabalhavam no 
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mesmo lugar. Além de não ter certeza se era isso que queria”. Ou ―Sinto até repulsa quando 

ele me olha daquele jeito” ou “procuro defeito nele só para não me relacionar, agora como 

vou morar fora prefiro mesmo que isso não aconteça”. Então, o que ela quer?  

Lacan, partindo de duas caracterizações de neurose – a obsessiva e a histérica, 

apontadas na teoria freudiana, retomando a primeira com a noção de defesa, e a segunda com 

a noção de fantasia inconsciente, em que aparece o desejo insatisfeito na histeria, destaca 

dessas duas caracterizações: o nojo como resposta ao gozo; a identificação como um modo de 

gozar da insatisfação; a bissexuação histérica como um modo de captar a encarnação de uma 

misteriosa feminilidade ao sustentar a pergunta: O que quer uma mulher?  

Já posso afirmar que Márcia desaba, desmaia, quando depara no ato sexual com o real 

da diferença sexual, uma vez que aqui não existe completude possível. No nível do ser: ela se 

pergunta quem ela é, homem ou mulher? Aliás, seus interesses giram em torno da questão da 

falicização. Ainda aí, não se trata de um problema de escolha do objeto, mas de uma 

dificuldade de identificação simbólica. Se o simbólico dá uma forma, na qual se insere o 

sujeito no nível do seu ser, há algo que escapa à sua trama, a castração feminina. Por aí vou 

buscar o que aponta Lacan sobre a histeria, procurando traçar um caminho para compreender 

se a saída pela histeria é o que cria para Márcia obstáculos em torno da feminilidade.  

Pontua Lacan (1953-1954) que devemos lembrar o que sempre marcou Freud sobre a 

dissimetria sempre ressaltada no complexo de Édipo, quando comenta o caso Dora. ―Para a 

mulher, a realização de seu sexo não se faz [...] pela identificação à mãe, mas [...] pela 

identificação com o objeto paterno, o que lhe destina um desvio suplementar‖ (p. 197). 

Acrescenta Lacan (p. 197), ―a desvantagem em que se acha a mulher quanto ao acesso à 

identidade de seu próprio sexo‖ converte-se para a histérica em uma vantagem, graças à sua 

identificação imaginária com o pai, que lhe é perfeitamente acessível em razão exatamente de 

seu lugar na composição do Édipo.  

Assim, cabe ressaltar que para a psicanálise a demanda de amor vai ser entendida 

como a convocação feita a cada sujeito frente ao real da castração. Uma vez que a repartição 

simbólica organiza duas classes de seres que se referem, de maneiras diferentes, a um mesmo 

significante, o falo, e é ele que instaura a diferença da posição sexual. A passagem do ser ao 

ter será determinada principalmente pela intrusão paterna, uma vez que o pai imaginário aí se 

manifesta intervindo especificamente como pai privador e frustrador. Conforme abordado no 

capítulo I, quando tratei da metáfora paterna, é o pai privador que arranca a criança do lugar 

de ser o falo da mãe e a conduz para o registro da castração. Assim, a castração, diante da 

qual o sujeito se divide, é o elemento universal para o ser falante, fonte da verdade da qual ele 
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nada quer saber. Então, o sexo feminino é da ordem da privação, constituído a partir de um 

furo, ou seja, uma falta no real. Pois em relação ao sexo do homem, o imaginário só fornece 

uma ausência. Vamos ressaltar, então, que sobre o desejo do sujeito, a fórmula lacaniana diz 

que ―o desejo é o desejo do Outro‖ (lugar do significante), sublinhando a vertente simbólica 

da questão.  

De uma maneira geral, poderia até dizer que Lacan, assim como fez Freud, caracteriza 

a histeria pela recusa ao sexo. No entanto, vale ressaltar ainda que de uma certa forma 

também há um abismo entre a condição feminina concebida por Freud e a por Lacan, uma vez 

que para este Freud desenvolveu o estudo sobre a sexualidade feminina somente até a 

chamada posição histérica. Lacan avança nos estudos a partir de sua invenção sobre: ser o 

falo, ampliando assim a questão da sexualidade feminina. Para ele, a posição histérica é uma 

posição subjetiva que a mulher pode ocupar frente à feminilidade, fazendo-a relacionar-se de 

forma específica frente ao amor, ao desejo e ao gozo. Então, em Lacan, destacarei qual é o 

alinhamento entre histeria e feminilidade, a partir do ponto paradoxal do desejo na histeria. 

Como pontua ele, o sujeito histérico é aquele que se queixa da desordem do mundo e sustenta 

um desejo insatisfeito. Partindo daí, busco na teoria lacaniana separar quatro abordagens da 

histeria: o desejo histérico; a identificação histérica; a estrutura histérica e o discurso 

histérico, que são visivelmente compatíveis com ângulos de abordagem da feminilidade, já 

desenvolvidos nesta pesquisa.  

 

 

A. O desejo histérico – a castração (privação) feminina 

  

 

Márcia diz que nunca se interessou por homens que só querem o seu corpo. Sentia até 

nojo quando percebia um homem olhando o seu corpo “como se fosse um sorvete”. Quando 

tinha 12 anos, lembra que os homens olhavam para ela assim e achava isso divertido, mas 

sua mãe ficava muito brava, quando estava junto e isso acontecia, dizia-lhe que era nojento o 

que eles faziam. 

Busco agora localizar os pontos de ancoramento das organizações histéricas na 

dialética do desejo e à vista do jogo fálico. Indica Dor (1994) que ―os pontos de cristalização 

em que esta lógica fálica inflete, segundo um modo específico e preponderante que se fixa, 

em torno da problemática do ter e do seu correlato não ter‖ (p. 65). A problemática do ter 

representa o ponto epicêntrico da questão do desejo na histeria. Nesse sentido, o desejo 
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histérico pode ser articulado com a questão da divisão do sujeito. Questão que a histérica 

evidencia muito bem, incidindo-a exatamente no corpo, uma vez que a divisão do sujeito nada 

mais é do que o correlato da castração. Assim, o falo é o objeto do desejo edipiano, e é aquilo 

de que injustamente a histérica se sente privada, daí delegar a questão do seu desejo àquele 

que é suposto tê-lo, alienando subjetivamente o seu desejo ao desejo do Outro. Portanto, a 

lógica do desejo histérico inaugura-se, como coloca Dor, justamente no investimento psíquico 

da atribuição fálica ao pai. 

O sujeito histérico apresenta-se insatisfeito e demandante, isso porque, como sabemos, 

a histérica apresenta a questão do defrontar-se com o não saber sobre o sexo, ou seja, com a 

falta de inscrição de qual é o objeto – uma falta que é propriamente da estrutura. Como 

escreve André, (1991) o desejo histérico não quer saber de constituir um objeto permanente, 

―o desejo é de ter um desejo sem objeto, portanto destinado à insatisfação‖ (p. 140). Assim, o 

desejo da histérica é o de ter um desejo insatisfeito, e o deslocamento infindável de sua 

reivindicação revela sua posição ao mesmo tempo castrada e fálica. A questão que a histérica 

revela é que ela fica identificada com o desejo, então, identificar-se com o desejo é o que 

impede uma mulher de se identificar com o objeto de gozo, nesse sentido, pode-se alinhar o 

agente da castração, tanto para a posição histérica como para a posição feminina. Com relação 

ao desejo, pode-se dizer que a histérica carrega consigo um saber de que nada pode responder 

a seu enigma, mantendo assim o seu desejo insatisfeito, uma vez que nenhuma resposta a 

satisfaz, já que nada pode dar conta de responder por que há o real (do Outro sexo), aquele do 

impossível de ser respondido e que não cessa de não se escrever e fazer marca. Daí a grande 

insistência da histérica na falta, acabando por se colocar como falo (objeto do desejo), 

apontando o tempo todo a falta no Outro.  

É isso o que ensina outra paciente de Freud, a Bela Açougueira, que com relação ao 

seu sonho, conta que sua amiga afirmava desejar salmão e a proíbe-se de comê-lo. Já ela, a 

açougueira, tinha vontade de comer caviar, e diz a seu marido, no entanto, insiste para que ele 

não lhe compre, apontando que o desejo é o de ter um desejo insatisfeito, ou seja, aquele que 

se diz querer. O encontro com esse outro semelhante, a amiga, desencadeia na açougueira 

ainda ciúmes e rivalidade, isso porque o sonho revela que a remissão do significante salmão à 

amiga se dá porque o marido da açougueira falava muito bem dela, cujo prato predileto era o 

salmão. Portanto, de acordo com uma identificação histérica, quando a espirituosa açougueira 

não oferece o jantar à amiga, mantém o desejo de ambas como insatisfeito, pois no sonho 

aparece que o desejo de comer salmão da amiga vem substituir o desejo de caviar da paciente 

de Freud. Como objetos inacessíveis ou recusados, salmão e caviar, são os significantes do 
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desejo insatisfeito da açougueira e da amiga. Diz Lacan (1998) que o desejo da espirituosa 

histérica do sonho, no desejo de caviar ―– é um desejo de mulher satisfeita, e que justamente 

não o quer estar,‖ já que o seu marido ―[...] é bastante competente em pôr os pingos nos is 

[...]‖, (p. 631). Acrescenta ainda Lacan que ―ela não quer ser satisfeita apenas em suas 

verdadeiras necessidades. Quer outras, gratuitas, e, para ter toda a certeza de que o são, não 

quer satisfaze-las‖ (p. 631). Ora, se ela se identifica ―com sua amiga, é por esta ser inimitável 

no desejo insatisfeito daquele salmão‖ (p. 632). 

Como pontua Soler (2005) com a ideia, ―sempre confirmada, de que, na relação com o 

parceiro, o sujeito histérico conduz uma estratégia de subtração. ‗Esquiva-se‘ sobre o duplo 

movimento de sedução e recusa, a mão que levanta a saia e a outra que a abaixa‖ (p. 51). Em 

outro momento, escreve Soler (1995) que há na histeria o culto à falta, o desejo do desejo 

insatisfeito, que parece coincidir com um gozo, não o pulsional, mas da falta de desejo, 

parecendo que o sujeito está disposto a sacrificar exatamente o gozo pulsional no que ele tem 

de substancial. Destaco ainda que quando a açougueira sente ciúmes da amiga e se identifica 

com ela por intermédio de um sintoma histérico, mostra-nos o desejo insatisfeito como o 

paradigma da identificação histérica.  

Todo sujeito, como já apontado, se vê sempre a partir de sua posição fantasmática em 

resposta ao olhar do Outro de que é objeto, ao qual está submetido. Márcia acredita no brilho 

do objeto, assim como qualquer neurótico olha para não ver o real da diferença sexual, como 

uma histérica. Pode-se dizer que ela tenha encontrado um dos estilos utilizados para evitar a 

angústia da castração, é o olhar que vê a castração nela e no grande Outro materno. Assim, 

investe seu próprio corpo falicamente na tentativa de compensar a falta que vê, o que é 

possível observar quando a busca pelo olhar do Outro a situa na posição de ser o falo. Do 

ponto de vista da sua estratégia fantasmática do desejo ela se coloca do lado do ―ter‖, ter o 

falo. Nesse sentido, ela é o objeto precioso.  

O olhar traz um apelo ao Outro, refere-se ao desejo do Outro e também recai nela 

como histérica. Márcia revela que, a si própria, como projetivamente para a sua mãe, a 

demanda que suscita no Outro com o seu oferecimento não é para ser respondida, pois quando 

o homem responde, reage com o ―nojo‖
25

, colocando-se na posição de ser desejada como falo 

(significante da falta) por um lado; e, por outro lado, como objeto a (causa do desejo). Por 

conta disso, é possível dizer que Márcia encontra-se identificada com uma posição de 

reivindicação de amor em que quer ser o falo, imagina ser o objeto que tamponaria a falta do 
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 Lembrando que Lacan destaca o nojo como resposta ao gozo. 
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Outro, revelando o seu não saber sobre o sexo. Assim, mantém-se demandante e insatisfeita, 

em posição de objeto causa do desejo, apega-se ao impossível como causa e não à falta. 

 

 

B. A identificação histérica – a devastação (masoquismo) feminina 

 

 

Márcia diz que o amigo não tem mais importância para ela. Até o dia em que ele lhe 

informa sobre a existência de outra mulher, ao contar à Márcia que a sua ex-mulher iria 

trabalhar na mesma empresa (mesma cidade) que ela o convidou para dividir o valor do 

aluguel. Ele aceitou. Situação que gera em Márcia ciúmes, até sente medo de que ele volte 

para a ex-mulher. Márcia não sabe por que sente isso, já que ele não tinha nenhuma 

importância para ela.  

Talvez o que justifique o ciúmes seja o fato de que, até então, Márcia imaginava ter 

um lugar previlegiado ou ter sido a mulher escolhida, mesmo não querendo nada com esse 

homem parecia buscar nele uma certeza. A descoberta da Outra mulher parece abalar as suas 

certezas, mostrando a sua busca constante para certificar-se de que era a mulher escolhida, 

única. Aqui a ex-mulher parece ser entendida como aquela que tem o enigma da feminilidade, 

assim como a analista, para quem pede que lhe diga o que é ser uma mulher. 

É importante retomar que Freud afirmou que no caso da histeria há sempre duas 

fantasias: uma de caráter masculino e outra de caráter feminino. Seguindo André (1991), ―a 

maneira pela qual essa experiência primária de passividade é retomada, remanejada na 

fantasia e relembrada no recalque e retorno do recalcado‖ (p. 88),
 
é que vai determinar a 

escolha da neurose. Nesse sentido, a problemática que a histérica apresenta, como situa 

Dunker (2002), é que há na histeria uma ―tentativa de metaforizar a posição do sujeito como 

objeto que represente a falta para o Outro. O abalo no fantasma da histeria ocorrerá sempre 

quando o sujeito percebe-se como excluído do Outro, sem ter como tomar lugar ou saber qual 

o seu lugar no Outro‖ (p. 92). Pontua, ainda, André (1991), recorrendo a Freud e a Lacan, a 

experiência primária de passividade sexual, ―posição na qual o sujeito se reduz a ser objeto 

causa do desejo do Outro – em sua fantasia, mas também na experiência real de dependência‖ 

com relação ao primeiro Outro, a mãe. Então, a experiência que vai determinar a escolha de 

qualquer neurose é aquela em que ―o sujeito se vê assumir a posição de objeto a oferecido ao 

Outro, posição em que ele desaparece enquanto tal, só subsistindo como dejeto ou 

instrumento do gozo do Outro‖. 
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Calligaris (1990) esclarece que a histeria ―começa como operação de recalque sobre a 

posição de objeto na mulher [...] um problema da histérica é como ser ela mesma o falo para o 

pai destituído, sua problemática não pode ser objetal‖ (p. 37). E acrescenta o autor que a 

problemática é da sedução, ―na tentativa feminina de brilhar como falo no campo outro para 

qualquer um, para qualquer homem‖. Mas esclarece o autor que ―uma larga parte da 

problemática de sedução talvez pertença à atuação do fantasma feminino‖ (p. 37). Diz ainda 

Calligaris que talvez ―o momento da sedução seja o momento no qual se atua o fantasma 

feminino‖ (p. 37). 

É o tempo da indeterminação da relação e o momento após já seja, 

não é mais isso, já seja, o momento no qual, eventualmente o 

fantasma masculino vai sustentar a relação. Então, entre essa 

indeterminação e determinação a defasagem é pelo menos temporal. 

Quando o fantasma masculino vem colocar no cabide o seu objeto, já 

não funciona mais o fantasma feminino. O fantasma feminino é na 

interrogação, e na indeterminação positiva do objeto (CALLIGARIS, 

1990, p. 37). 

 

Sabemos que a histérica traz na sua essência uma propensão a se identificar, o que já 

era sabido mesmo antes da psicanálise. É ela, a histérica, quem melhor pode mostrar como o 

neurótico fica aturdido por conta de sua reivindicação fálica, perturbado diante de sua dúvida: 

―sou um homem ou sou uma mulher? Na falta de um significante que represente a mulher, a 

questão para a histérica é que ela vai sempre em busca de um saber. Na tentativa de encontrar 

uma resposta, ela pode acabar por fazer desvios de identificação.  

Pontua Florence (1994) que o sintoma vem ocupar o lugar de uma tomada de posição 

sexual, de uma ‗identificação‘ a um dos dois sexos, escolha que a histérica e qualquer 

neurótico não conseguem decidir. ―Ser de um sexo ou de outro, é aceitar, de qualquer 

maneira, a castração, a irremediável disjunção do ser e do ter‖ (p. 239 ). Pois é da posição 

sexual o que se trata nas identificações, daí observar nas histéricas os vários dramas sexuais 

superpostos, incompatíveis, cuja raiz secreta, desconhecida, é a bissexualidade psíquica. Uma 

vez que a relação com o Outro, lugar dos significantes, se dá para qualquer ser falante a partir 

da sua identificação ao significante.  

Homem e mulher são significantes. Homem e mulher estão sujeitos ao Outro, e o 

Outro será o Outro sexo. Pois, como Lacan aponta, é a falta que faz com que, para as 

mulheres, a questão da identificação sexuada venha redobrar a identificação do sujeito, que se 

coloca para todo ser falante. Como já visto, é o falo que lhe dá a possibilidade de um nome, 

mas não lhe oferece uma especificidade do feminino. Assim, uma vez que não existe o 

significante sexuado no feminino, ela identifica-se com o masculino, pois não possui um traço 
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distintivo que a diferencie como mulher. Então, uma vez que só há identificação ao 

significante falo, a questão da identificação para a mulher está em como fazer reconhecer uma 

insígnia da feminilidade.  

Daí a razão de a histérica interrogar a dinâmica de seu desejo junto ao Outro. Por 

supor ela que seja o Outro quem detém a resposta enigmática da origem e do processo do seu 

desejo. Pode-se assim entender que o outro servirá de suporte no mecanismo de identificação. 

Por exemplo, no caso de Dora, podemos verificar como seu suporte identificatório é tanto 

masculino como feminino. Lacan (1957-1958)
26

 pontua que quando um sujeito feminino 

assume certo traço de identificação com o pai, a situação é a seguinte: ―Dado o pai, alguma 

coisa é esperada no nível da criança‖ (p. 306), o resultado é paradoxal, pois, sob certo ângulo 

e de certa maneira, a criança acaba por se transformar nesse pai. Ou seja, a criança torna-se o 

pai enquanto Ideal do eu. Ela pode se identificar com a tosse do pai, por exemplo, como Dora. 

Ou pode escolher a mesma profissão do Pai, como fez Márcia. No entanto, isso não quer dizer 

que elas por isso se transformem em homem. A identificação é feita com as insígnias do pai.  

A questão de Dora e a de Márcia giram em torno do lugar que elas ocupam em relação 

ao pai; então, quando Dora imita a tosse do pai ou Márcia a profissão, elas se identificam com 

ele em vez de fazer dele objeto de amor. No que se refere à Dora, sua montagem fantasmática 

coloca a Sra. K como o lugar ao qual um desejo é endereçado. É a Sra. K que ocupa o lugar 

de objeto de desejo, razão pela qual Dora lhe supõe um saber sobre o que é ser mulher, isso 

porque ela entende a relação da Sra. K com seu pai, que girava em torno da felação. Nesse 

sentido, ela se identifica com o Sr. K e o desejo do pai está para além dela. A cena em que o 

Sr. K leva uma bofetada de Dora revela a desmontagem da trama fantasmática dela, quando 

ele declara à jovem: ―minha mulher não é nada para mim‖ (p. 307). A questão que a jovem 

histérica revelava era especificamente sua questão em torno do que é ser uma mulher, razão 

pela qual Dora se volta à Outra mulher, imaginando que a Sra. K saberia lhe dizer sobre o 

gozo feminino. Essa é a questão da histérica, por remeter fundamental a sua tentativa de 

simbolização de algo inexplicável, razão de Dora e de Márcia alienar imaginariamente em 

Outra mulher sua pergunta pela feminilidade, buscando aí encontrar a resposta. 

Nesse sentido, a Sra. K ocupa um lugar de enigma da feminilidade, ou seja, quando ela 

é colocada no lugar de objeto, Dora se esquiva do lugar de ser o objeto do desejo de um 

homem. Então, o caso Dora marca ainda que, na histeria, há uma montagem fantasmática na 
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 Diz Lacan (1957-1958), ―o sujeito se apresenta sob a máscara das insígnias da masculinidade, coloca-as sobre 

o que há de parcialmente indiferenciado em todo sujeito como tal. [...] diante de quem serão empregadas essas 

insígnias. [...] diante daquele que assume o lugar ocupado pela mãe na evolução primitiva do complexo de 

Édipo‖ (p. 308). 
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qual se coloca um sujeito frente ao que Lacan nomeou como desejo do Outro. Segundo Lacan 

(1957-1958), ―é na medida em que o desejo do Outro é barrado que o sujeito vem a 

reconhecer seu desejo barrado, seu próprio desejo insatisfeito. Essa é a função do significante 

falo: marcar o que o Outro deseja‖ (p. 379). Quando Dora se identifica com o homem (o Sr. 

K), como um sujeito histérico, ela se questiona sobre o enigma da feminilidade. O problema 

de Dora, como observa Lacan, está em se aceitar como objeto do desejo do homem, e é esse o 

mistério que motiva sua admiração pela Sra. K.  

Daí a histérica ter todo interesse pela posição da Outra mulher no lugar de objeto 

causa do desejo de um homem, tendo também interesse em exaltar a feminilidade da Outra 

mulher na tentativa de fazer existir A Mulher. Esse é o enigma de Dora e também de Márcia 

em torno da sexuação, questão que existe para todos, quando se interrogam sobre o ser 

mulher, podendo isso ser articulado com o que coloca Lacan quando ele afirma que não há 

simbolização do sexo da mulher. Razão pela qual a função da Outra Mulher é chamada, por 

toda mulher, seja ela histérica ou não, justamente pelo fato de que não há no Outro um 

significante que permita inscrever A Mulher. Então, uma mulher encontrar-se-á sempre 

atrelada à figura da Outra mulher, a quem atribui o saber sobre o que é ser mulher, 

imaginando que a Outra detém a chave de um enigma a ser decifrado. Como diz também 

Soler (2005), quando falamos no ser mulher não podemos esquecer de que este é um ser 

dividido entre o que é para o Outro e o que é como sujeito do desejo, entre seu ser 

complementar da castração masculina, por um lado, e seu ser como sujeito do inconsciente, 

por outro.  

Diz Braunstein (2007) que a histérica, no seu desespero por se fazer amar ―que a leva 

a crer que ama...‖ acaba por se apaixonar não mais do que um passo. ―À espreita de 

manifestações do desejo do Outro que puderam se filtrar como demandas e pronta para 

satisfazer tais demandas, para sacrificar-se inclusive até a imolação‖. No entanto, ressalta que 

―esta disponibilidade para aquilo que o Outro pudesse demandar aparece como uma 

―plasticidade‖ especial que contrasta com o outro polo que é a ‗rigidez‘ obsessiva‖ (p. 218). A 

histérica fica na espera de que ―o Outro diga o que lhe falta para ser dado, para que ela se dê 

no lugar da falta do Outro, ou seja, para se identificar, para chegar a ser o objeto do Outro‖ (p. 

219). Ainda, Braunstein pontua que o mais frequente é que  

 

[...] o objeto que o Outro reconhece também seja uma mulher, a Outra 

mulher. Aparece aí a pergunta pelo atributo que a Outra mulher tem como 

segredo da atração que sobre ele exerce e da identificação com o que pode 

ser o motivo da atração entre eles (BRAUNSTEIN, 2007, p. 219).  
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A mulher histérica, numa tentativa de se apropriar do atributo fálico do qual se julga 

injustamente desprovida, como se pode verificar na expressão de Lacan ―bancar o homem‖, 

primeiro vem designar o seu desafio, como: ―mostre-me se você é homem‖, mas ainda 

designa também a sua identificação com o homem. Só que essa identificação, como diz Soler 

(2005), ―não é qualquer uma [...] pode ser uma identificação com seu ter fálico, ou, ao 

contrário, com sua falta. As duas, além disso, podem ficar próximas num mesmo sujeito‖ (p. 

55). Entretanto, saliento que ―a identificação propriamente histérica‖, tomada por Soler de 

Lacan quando este retoma o sonho da Bela Açougueira em 1973, ―consiste no identificar-se 

com o homem como aquele que não é pleno, que também está insatisfeito, e cujo gozo é 

castrado‖ (p. 55). Como mostra a Açougueira que ―no nível imaginário, visível, ela banca a 

mulher na rivalidade com a amiga, mas essa mascarada resulta de que, no nível simbólico, 

como sujeito, ela se identifica com o homem em sua falta‖ (p. 55).  

Como podemos ver, a Bela Açougueira não se recusa ao gozo sexual do marido, no 

entanto, não sabemos exatamente qual é o gozo que ela extrai disso, o que é possível saber é 

que a única coisa que interessa a ela é de fato aquilo que não satisfaz o seu marido, razão de 

se identificar com a amiga, a fim de tentar, nem que seja imaginariamente ―deixar insatisfeita 

a satisfação do marido‖ (p. 52). Ela não tinha com isso qualquer maldade, mas sim, ―apenas o 

voto de se fazer ser o que falta ao Outro‖ (p. 52). A Bela Açougueira une no seu marido dois 

homens: ―o homem do gozo sexual e o homem do desejo sexual impotente‖, ou seja, estão 

reunidos num só homem: o açougueiro do gozo e o açougueiro do desejo. Quando a sua 

fascinação aponta é para ―o objeto agalmático que faz desejar‖ (SOLER, 2005, p. 52).  

Lacan, então, aponta a identificação histérica como o modo de captar a encarnação de 

uma misteriosa feminilidade ao sustentar a pergunta ―O que quer uma mulher?‖. É através da 

imagem de seu corpo que a histérica procura nomear-se como mulher, buscando esgotar na 

imagem a pergunta sobre a feminilidade. É possível dizer ainda que a identificação histérica 

pode também se constituir a partir do modelo daquela que não tem o falo, o que traz para ela 

como consequência uma inteira dedicação a reivindicá-lo. Observa-se aí uma vertente 

identificatória, a qual Dor (1994) denomina de ―militante‖ ou de ―solidariedade‖ (p. 70). O 

que leva à mesma cegueira, uma vez que denega novamente a condição que sela a relação do 

sujeito ao desejo do falo. Cega, a histérica só dificulta a solução esperada, fazendo redobrar a 

economia neurótica insatisfeita do desejo. Como dizia Lacan, a histérica oculta o ―passo a 

dar‖ quando ela não aceita logo que não tem o falo, não se permitindo os meios posteriores 

para sua posse. Pois aceitar não tê-lo é potencialmente o que possibilita identificar-se com 

aquela que não o tem e desejá-lo junto a quem é suposto detê-lo.  
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Faço ainda uma articulação com a mascarada masoquista, pensando na mascarada 

como problema. Aponta Soler (2005) que com a mascarada e suas várias facetas pode-se 

verificar que ―há também uma mascarada masoquista que, inversamente, ostenta a falta ou a 

dor, ou até a dor da falta‖ (p. 63). Às vezes, ela ―chega a rivalizar na insuficiência e até a 

fomentar falsas fraquezas‖ (p. 63). Ressalta a autora qual é a lógica da mascarada masoquista, 

quando pontua que se pode assim dizer que é uma adaptação ―inconsciente à implicação da 

castração no campo do amor‖ (p. 63). Soler esclarece que o que a mascarada masoquista tem 

em comum com um masoquista é o fato de ela ―fazer cintilar o avesso do objeto agalmático, a 

falta que fundamenta seu brilho e que lhe anuncia, talvez, o destino prometido no amor, ou 

seja, a redução a um mais-de-gozar do outro‖ (p. 64).  

Então, o masoquismo feminino seria uma forma de revelar a dificuldade de algumas 

mulheres, do sujeito histérico em especial, em fazer semblante de objeto causa de desejo de 

um homem, sucumbindo assim a ocupar o lugar do objeto para o outro, ocupando o lugar 

destinado a ser objeto do desejo do Outro. Suas queixas intermináveis são promovidas pela 

não obtenção de uma resposta, e é aí que a histérica denuncia a falta no homem. Dessa forma, 

a histérica traz em suas queixas seu lugar de vítima, lugar no qual se encontra privada, goza 

de estar privada, pois não é de seu interesse o gozo sexual já que se esquiva de ser o objeto de 

gozo na fantasia do homem. Assim, a mulher histérica tem como estratégia ficar longe do 

gozo da mulher, gozo da sexualidade feminina que uma mulher abraça ao aceitar a posição de 

objeto diante do desejo masculino.  

Talvez seja possível situar por que a histeria, por não aceitar a emprestar seu corpo ao 

gozo de outro corpo, pode ser assim relacionada com a questão do masoquismo e ainda com a 

devastação feminina em relação ao parceiro amoroso devastador – assunto que já foi tratado 

no capítulo I, quando abordei a devastação como aquilo que resta da relação primordial na 

subjetividade feminina. Mas o que vem a ser a devastação da mulher na relação afetiva com o 

homem? A histérica revela seu grande terror em se colocar como objeto, mesmo que seja na 

fantasia para um homem, isso porque qualquer posição de objeto evoca nela um grande medo 

de reabsorção, baseado provavelmente nas condições experienciadas na relação com a mãe, o 

que poderá vir à tona na relação amorosa que estabelece com um homem. Como pontua 

Zalcberg (2007), ―esse é o ponto central do questionamento do gozo na histérica, a devastação 

infiltrada na posição de objeto na fantasia de um homem‖ (p. 119). Daí a pergunta dela sobre 

o seu corpo, ―esse corpo me pertence ou ele é dedicado ao gozo do Outro?‖. Pontua ainda a 

autora que o problema da mulher em posição histérica é que ela não quer ―contar com o gozo 
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fálico do homem para fazer limite ao seu próprio gozo que, muitas vezes, não chega mesmo a 

experimentar‖ (p. 120), o gozo sexual, pois esse gozo não é o que a move. 

 Podemos ainda entender o sintoma ―desmaio‖, apresentado por Márcia, como uma 

forma tipicamente freudiana de pensar o orgasmo, que também pode ser visto como um 

desfalecimento ou queda do sujeito. Miller (2003) aponta que, conforme o último ensino de 

Lacan, o modo de gozar próprio do ser masculino é o sintoma e do ser feminino é a 

devastação, pois esta, tanto quanto o amor, é regida pelo princípio do não-todo, no sentido do 

sem limite. Miller diz ainda que a devastação está desde sempre presente do lado da mulher. 

Aí situa o termo ―devastação‖ como simétrico em relação ao sintoma, indicando que a 

devastação, por natureza, é a outra face do amor. Uma vez que a devastação e o amor estão 

marcados pelo mesmo princípio, pelo grande A barrado, o não-todo, no sentido do sem limite. 

Ao fazer uma diferenciação entre o sintoma e a devastação, traz ainda que o sintoma é algo 

que diz de um sofrimento localizável, apreensível, que é possível classificar, enquanto na 

devastação o que há é inclassificável, pois o sofrimento fala de uma dor que não se reduz, que 

não conhece limites.  

Soler (2005) diz que a devastação pode ser entendida a partir das características do 

gozo feminino, ou melhor, a devastação é consequência do gozo. É o que Lacan afirma sobre 

o orgasmo, assim como o sintoma, que é um despontar de gozo para o sujeito. Associando o 

valor do orgasmo ao fato de ele promover a evanescência/esvaecimento do sujeito como 

dividido, ou seja, ―um ponto que o subtrai de sua causação pelo objeto, em prol de um gozo 

fechado sobre si mesmo‖ (p. 184). Nesse sentido, para a mulher o orgasmo a desestabiliza 

como sujeito, ―tornando sem fundamento suas bases identificatórias‖ (p. 184), pois o apoio 

que o gozo encontra no objeto é o que o divide, tal experiência rapta a mulher de si mesma. 

Então, para Soler é aí que se encontra o núcleo da devastação, pois é o gozo outro que devasta 

o sujeito no sentido mais forte do termo, que o faz apagar-se no espaço de um instante. ―Os 

efeitos subjetivos deste eclipse nunca faltam. Vão da mais leve desorientação até a angústia 

profunda, passando por todos os graus de extravio e evitação‖ (p. 185). 

Nesse sentido, a devastação é diferente da reivindicação fálica. Pode até ser 

combinada com ela, mas não se resume a uma questão fálica. Diante do gozo Outro, feminino, 

o sujeito se divide entre a abolição subjetiva e o Outro absoluto. Ao contrário acontece com o 

homem, uma vez que o gozo masculino, por ser gozo fálico, não faz oposição à sua base 

identificatória, pelo contrário, constitui-a. Aqui cabe concluir esse ponto marcando que a 

fronteira entre histeria e feminilidade traz como marca a questão de a identificação ser feita 

com o desejo, em vez de ser com o objeto do gozo. Aceitar ser um sujeito dividido é o que vai 
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possibilitar aceitar ser o objeto de gozo para um homem. Pois uma mulher, ao colocar-se 

como objeto para o outro, revela a questão do feminino estar além da questão da feminilidade. 

Sobre o gozo propriamente feminino, não se pode dizer nada, a não ser pela via lógica à qual 

Lacan recorreu para dar conta disso, como vimos com as fórmulas da sexuação, abordadas 

nos capítulos III e IV, quando ele define a posição subjetiva feminina em termos de ser não-

toda submetida à função fálica, o que implica numa falta de recalque própria do feminino. 

Assim pode diferenciar o gozo masculino do gozo feminino. Daí a questão principal acerca da 

feminilidade ser como se encontram na mulher o gozo fálico e o Outro gozo.  

Assim, posso afirmar que sem saber como mostrar os seus sintomas, Márcia busca ser 

a escolhida na relação com o homem, quer ser admirada pelo Outro, adorada, quer ser o 

objeto maravilhoso, precioso que sustenta o desejo e o amor. Parece ser aí que pode sustentar 

a visada do seu gozo, uma vez que se identifica com o desejo do Outro, o que a impede de 

querer se identificar com o objeto de gozo, quando mostra que sobre sexo ela nada quer saber, 

não aceitando ser um sujeito dividido nem um objeto de gozo para o homem. Mas também 

revela como suas certezas são abaladas, imaginando, então, que uma Outra mulher é quem 

sabe quais são os enigmas da feminilidade, mas aí buscando como resposta saber como ser 

―A‖ mulher. Nas questões sobre a mulher, vemos claramente que Márcia se encontra 

capturada pela questão fálica, colocando-se numa posição de quem tem o falo, ou seja, uma 

mulher sem furo, portanto, não castrada, numa proporção tal que lhe gera muito sofrimento, 

por ter sempre que buscar essa forma perfeita, esse padrão de ser mulher que não existe, o que 

influencia na relação com os homens e na construção da sua identidade feminina. 

 

 

C. A estrutura histérica – o gozo fálico e o gozo feminino  

 

 

Com o passar do tempo, Márcia torna-se uma pessoa independente financeiramente, 

vai morar sozinha e busca resolver suas próprias questões. Ela se percebe capaz e eficiente, 

traçando aonde quer chegar. Busca alcançar todos os compromissos exigidos pela chefia da 

empresa no tempo determinado, porém, quando acontece de se atrasar na entrega de algum 

projeto, fica extremamente angustiada. Queixa-se de ter ―enrolado‖ para executar um ou outro 

projeto, ficando temerosa de não alcançar o êxito exigido, mas no fim sempre se sai bem e 

muitas vezes é elogiada pela chefia. Márcia parece ter encontrado na empresa, com a chefia, o 

que muitas vezes pedia ao seu pai, o reconhecimento pelo que fazia. Lembremos como 
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Márcia se queixava do pai não reconhecer as suas conquistas, situação que a fazia sofrer. 

Como quando entrou na universidade e/ou quando tentava mostrar como tinha melhorado 

suas relações com os amigos... Também dizia Márcia agora que quando o consultava sobre 

alguma coisa de trabalho, ele só fazia críticas, não era capaz de fazer elogios de 

reconhecimento, quando não a criticava, também nada dizia.  

Na parte social, Márcia também se esforça para se relacionar bem com os colegas 

tanto do trabalho como fora, oferecendo-lhes jantares na sua casa, fazendo questão de 

preparar e custear toda a festa. Parece ser uma necessidade sua ter sucesso, ser reconhecida, 

tanto social como profissionalmente, pelos seus êxitos e conquistas, ou seja, pelos seus 

atributos fálicos. Observando esse lugar que Márcia se coloca, podemos lembrar quando ela 

enfatizava que seu pai não tinha se sobressaído na profissão, por não saber conviver com as 

pessoas, ao contrário dele, ela estava indo muito bem. A avó paterna até lhe disse uma vez 

que estava se saindo melhor que o pai. Na ocasião, Márcia observou que o pai ficou triste com 

o comentário da mãe e Márcia sentiu-se triste vendo a cara que o pai fez, ficou com pena dele. 

Importante observar que apesar de o pai ser visto como autoritário, ele está situado mesmo é 

como desvalorizado, e a palavra dele parece servir muito pouco. Nesse fragmento clínico, as 

questões apontadas por Márcia trazem indícios que apontam para a estrutura histérica. 

Sabemos que ao se pensar em estrutura, estamos observando a posição do sujeito frente a 

questões cruciais da existência, como o complexo de Édipo e o de Castração.  

Seguindo Dor (1994), o modo estereotipado pelo qual a histérica se encarrega do jogo 

constituído pela problemática ―do ter é que será representativo da estrutura histérica‖ (p. 65). 

Daí a psicanálise apontar que a estrutura histérica é uma tentativa de responder à questão 

colocada por meio de uma identificação com o pai, no sentido de ser o pai aquele que castra o 

grande Outro, a mãe. Assim, então, se pode dizer que a estrutura histérica revela que o desejo 

é aquele que incide sobre a falta do Outro e não sobre o que causa tal falta. Aí se encontra 

todo o jogo histérico, na questão ―‗desse passo a dar‘ na assunção da conquista do falo‖ (p. 

65). Importante ressaltar que é através dessa conquista que, quando criança, todos nós 

subtraímos a rivalidade fálica, que todo ser se instala alojando imaginariamente o pai, lugar 

do declínio do complexo de Édipo designado por Freud, como visto no capítulo I. Lugar em 

que incide toda a lógica do desejo histérico.  

Referindo-se a uma observação de Lacan, ressalta Dor (1994, p. 66) que ―é preciso 

que o pai, a um dado momento, dê a ‗prova‘‖ da atribuição fálica paterna. Como diz Lacan, é 

porque o pai se apresenta como sendo quem tem o falo e não quem ele é que pode instituir o 

falo como o objeto desejado pela mãe e não somente como o objeto do qual ele possa privá-la. 
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Razão pela qual toda a economia desejante da histérica esgota-se sintomaticamente ―na 

colocação à prova desse ‗dar a prova‘‖ (p. 66). Ainda é aí mesmo a razão pela qual a histérica 

não se cansa de interrogar e contestar a atribuição fálica numa oscilação em torno desta 

‗alguma coisa‘ que se desenvolverá ―sob o fundo de uma indeterminação entre duas posições 

psíquicas‖ (p. 67): por um lado, o pai é portador do falo, por direito, e é por esta razão que a 

mãe o deseja junto a ele; por outro lado, o pai só o tem (o falo) por dele privar a mãe. É 

exatamente esta última opção o que alimenta a histérica constantemente a colocar à prova a 

atribuição fálica. Nesse sentido, ―aceitar que o pai seja o único depositário legal do falo é 

engajar seu desejo para com ele à maneira de não tê-lo‖ (p. 67). Mas, por outro lado, constatar 

a ausência do falo no pai, imaginando ter sido a mãe quem o desapropriou é abrir a 

possibilidade de uma reivindicação permanente concernente ao fato de a mãe também tê-lo ou 

mesmo ter o direito de tê-lo. Neste sentido da dialética edipiana toda a ambiguidade e toda a 

ambivalência, ―sustentadas pela mãe e pelo pai quanto à inscrição exata da atribuição fálica, 

podem aparecer como fatores favorável à organização do processo histérico‖ (p. 67), fazendo 

com que a histérica seja uma militante do ter. Razão pela qual a mulher em posição histérica, 

presa a uma lógica fálica totalizadora em que ou se tem o falo ou se é castrada, mantém-se em 

uma vacilação, inerente à sua estrutura.  

São elas, as histéricas, quem melhor fazem sintoma diante daquilo que, por estrutura, 

coloca-se para todo sujeito, ou seja, a falta do objeto, aquele da diferença entre homem e 

mulher e que faz dessa diferença a impossibilidade de existir um só que não seja castrado. 

Assim, diante do misterioso enigma do que é ser uma mulher, procura a histérica 

desesperadamente a resposta no significante faltante, aquele da castração simbólica, e por não 

encontrá-lo jamais, pois o falo simbólico é enigma que se esquiva a qualquer resposta, a 

histérica apela para todos os artifícios, todos os objetos substitutos, metafóricos, que, como 

falos imaginários, obturem sua castração imaginária. E tudo isto sempre visando o A, como 

se ele fosse o detentor de seu mistério. Ora, mas esse Outro absoluto, não castrado, não 

existe, não podendo dar-lhe então a resposta à questão de sua feminilidade. Mas astuta como 

é a histérica, acaba por se safar da situação criando objetos imaginários e mantendo seu 

desejo insatisfeito. Como se dissesse para si mesma ―eu prefiro ficar insatisfeita a ter a 

certeza dos mistérios que circunscrevem a feminilidade‖. 

Lacan aponta a pergunta ―o que é uma mulher?‖ em decorrência da falta de um 

significante que represente o ser feminino. Assim, a estrutura histérica pode ser entendida a 

partir dos impasses provocados pela posição feminina. Justamente porque o falo não responde 

inteiramente sobre o gozo feminino, uma vez que este vai além do falo e do simbólico. Lacan 
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irá buscar na lógica um modo de escrever o gozo fálico e o gozo feminino que transcende o 

falo, a partir da noção de não-toda, o que quer dizer que a mulher não é toda castrada. Como 

visto, Lacan reconhece que o gozo fálico é acessível às mulheres. O gozo fálico é acessível 

tanto às mulheres quanto aos homens. Logo no início da vida e até o seu fim, o homem não 

para de acumular gozo fálico, quanto mais eles acumulam mais se fazem reconhecer como 

homens, o que se apresenta em todos os campos da realidade, como nos poderes do amor, 

profissional, do dinheiro e outros.  

Como escreve Soler (1998), o gozo fálico ―é de fato um gozo que, por ter a estrutura 

descontínua dos fenômenos do sujeito, identifica o homem como homem ou ao menos é 

homogêneo à sua identificação‖ (p. 248). No caso das mulheres, podemos até dizer, afirma 

Soler, que ―o gozo fálico lhes é cada vez mais acessível, uma vez que este está em jogo não 

apenas no nível do poder no amor, mas também no nível dos poderes da sociedade, na 

realidade. É patente que aquilo que chamamos de liberação das mulheres lhes dê cada vez 

mais acesso a todos os campos do gozo fálico‖ (p. 250). Nesse sentido, é claro que o gozo 

fálico é acessível às mulheres, mas, acrescenta a autora, ―o problema é que ele não as 

identifica como mulheres. Daí os conflitos subjetivos das mulheres com o gozo fálico, 

balizados há muito tempo na psicanálise, a saber; quanto mais um sujeito feminino se apropria 

do gozo fálico, mas ele se inquieta com sua feminilidade por outros motivos‖ (p. 251).  

 

E é verdade que o sujeito feminino moderno é quase sempre atravessado por 

uma forma de drama subjetivo que parece típico de nossa época, que não é 

mais aquele da esposa e da mãe das histéricas do tempo de Freud, mas é o 

drama de uma mulher bem-sucedida em sua vida profissional e que é 

devastada pelo fracasso do amor. [...] Embora não se saiba muito bem o que é 

ser mulher. O ponto comum, parece-me, é a acentuação da relação ao Outro e 

de modo mais preciso a passagem obrigatória pelo Outro barrado (SOLER, 

1998, p. 51). 

 

Assim, Lacan confere à histeria uma causa significante, segundo ele, é a falta de um 

significante do sexo feminino que pode conduzir o sujeito a comprometer o seu ser em uma 

pergunta simbólica, que é a essência da neurose histérica tanto no homem quanto na mulher: 

―o que é uma mulher?‖ ou ―sou homem ou mulher?‖. Mas, como visto, não existe significante 

que diga o que é A mulher, nem mesmo que diga o que é o sujeito, sendo assim, este só pode 

se representar no intervalo entre dois significantes, exatamente onde o objeto cai quando da 
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divisão deste no campo do Outro.
27

 Então, na posição histérica, a mulher vive a indagar sobre 

o enigma do gozo feminino, tentando dar nome ao inominável no lugar do feminino. Pode-se 

dizer que assim as histéricas gozam apenas no sentido fálico, gozo ligado ao significante, ao 

simbólico, isto é, ligado à castração; nesta posição em que se detém a histérica, ela identifica-

se ao homem para daí abordar o enigma do que é o feminino, distanciando-se do que poderia 

encontrar como resposta à sua pergunta sobre a feminilidade. Assim, o falo e a castração não 

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

feminilidade possível. Seria lógico dizer que para ser uma mulher é necessário passar pela 

castração, pois o falo é necessário, mas não é suficiente para o feminino. Então, a 

feminilidade é a concretização da própria castração.  

Uma vez que é a inexistência da angústia de castração na mulher o que a torna não-

toda, ou seja, a mulher não se situa totalmente na norma fálica. Mas quando diz Lacan que a 

mulher se encontra não apenas no gozo fálico, defende a tese de que o gozo feminino, apesar 

de estar relacionado à função fálica, trata-se de um outro gozo que não o gozo fálico. Pois 

quando Lacan afirma que ―a mulher não existe‖, aponta aí a insuficiência da ordem fálica para 

responder sobre o feminino. E o que daí escapa permitiu a Lacan formular suas ideias a 

respeito do gozo suplementar. Pontua, ainda, que é a existência do gozo fálico que nos leva a 

crer na existência do gozo suplementar. Parte desse assunto foi desenvolvida nos capítulos III 

e IV. 

Visto então, como a histérica leva ao extremo a posição estrutural feminina, como se 

observa nos seus impasses quando toma o falo como objeto ―que se revela insuficiente, 

incapaz de cumprir suas promessas.‖ (BRAUNSTEIN, 2007, p. 224). Aí é possível observar 

que muitos dos aspectos da posição feminina podem ser comparados à posição histérica, no 

entanto, vale ressaltar que o ponto que há mais em comum entre uma mulher e ―a‖ mulher é a 

dificuldade em se situar como tal, fora da referência fálica. Assim, pode-se dizer que não 

existe nada mais masculino do que a posição histérica, devido ao engano causado pela 

ausência de um significante que possa nomear A Mulher. Assim, a histérica acaba por 

agarrar-se ao falo, dificultando seu caminho à feminilidade, por não saber o que é uma 

mulher, e desejar sê-lo.  

Como mostra Márcia, durante todos os movimentos do caso, como por exemplo, 

quando me pedi que explicasse o que é uma mulher feminina, acaba por voltar-se sempre para 

                                                 
27

 Vale ressaltar nesse seminário Mais, ainda (1972-1973) o que diz Lacan: ―O homem, uma mulher, [...] não são 

nada mais que significantes. É daí, do dizer enquanto encarnação distinta do sexo, que eles recebem sua função‖ 

(p. 54). 
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a via da identificação ao falo, o que é evidenciado por meio da busca por seus atributos 

fálicos. Isso leva, inclusive, a uma renúncia da sua vida erótica, mostrando sua dificuldade em 

se engajar amorosamente com um homem, presa na questão fálica, como faz uma meninha 

quando acredita que tem ou vai tê-lo um dia.  

Na busca e na crença de que atingiria o ideal, Márcia não cansa ou não descansa da 

procura pela perfeição; acredita cegamente numa transformação que a fará atingir e virar ―a‖ 

mulher esplendida e maravilhosa (Miss do filme). Tanto acreditava na sua perfeição que até 

achava desnecessário se utilizar de apetrechos femininos, como mostra no começo da análise 

e também na transformação da policial do filme, ficando até irritada se alguém lhe sugeria 

usá-los, dando a impressão de achá-los desnecessários diante de tanta perfeição que Deus lhe 

deu, ou melhor, sua mãe. Acredita de fato que sua mãe teria criado um ser perfeito: ela. Assim 

se encontra na busca insaciável pelo ser da mulher. Pois dizer-lhe que a resposta, como dizia 

Lacan, é ―não-toda‖, é muito pouco consistente para ela. Como diz Braunstein (2007), ―a 

histérica se joga ao ‗tudo ou nada‘, oscilante, sempre temporário e desejante de um definitivo 

que sele para sempre o estatuto de ‗a mulher‘‖ (p. 226). 

 

 

D. O discurso histérico – o gozo feminino fora do simbólico e da dialética do 

reconhecimento 

 

 

Márcia revela com a sua questão amorosa que não quer ser um objeto de gozo, isso 

até lhe causa repulsa. Sentia até nojo quando percebia um homem olhando o seu corpo “como 

se fosse um sorvete”. Com 12 anos, achava isso divertido, mas sua mãe lhe dizia que era 

nojento quando um homem a olhava com desejo. Diz ela no sonho: ―Sempre fico muito 

incomodada quando ele me olha daquele jeito, sinto até repulsa. Quero ser amada pelo que 

sou e não pelo meu corpo”. 

O discurso da histérica tem grande importância para a psicanálise, como diz 

Braunstein (2007), ―a fórmula do discurso da histeria é a fórmula do começo de uma análise‖ 

(p. 216). Então, antes, ou para pensar esse ponto, localizarei primeiro qual é a estrutura do 

discurso do Senhor.
 
Na dialética do senhor e do escravo, como trabalha Lacan (1969-1970), o 

discurso do Mestre é aquele que se pode colocar do lado do Senhor. O Senhor ―desconhece 

sua condição de sujeito barrado e goza de um saber que julga provocar no outro‖ (p. 30). 

Razão lógica por ser essa a própria condição de ele ser o Senhor, sendo assim, o escravo se 
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coloca do lado do saber. Lacan diz que o escravo sabe mais sobre o desejo do Senhor do que 

ele mesmo, cabendo dizer que o mestre/senhor ―abre mão do seu desejo de saber‖ (PRATES, 

2001, p. 91), uma vez que este é preenchido pelo escravo antes que ele (mestre) venha 

desejar. Nesse sentindo, o escravo deseja o desejo do desejo do Outro, o Mestre. Portanto, 

para o escravo o desejo do Mestre serve, enquanto para o Mestre o desejo do escravo não 

serve. Assim, quem pode se libertar é o escravo, por ser um sujeito barrado vive para 

responder ao que ele acredita que o Senhor espera dele. Nesse sentido, é importante ressaltar 

que o desejo de saber, segundo Lacan, ―não tem a ver com o saber‖. O saber sempre falhará, 

uma vez que a verdade é impossível de ser toda dita. Então, o que se produz nesse discurso é 

o objeto mais de gozar, o objeto a como objeto perdido na relação do gozo com o saber.
 28

  

Aqui podemos pensar o discurso da histérica, pois é ela que provoca no mestre o 

desejo de saber. Para Lacan (1969-1970), o mérito do discurso da histérica está "em manter na 

instituição discursiva a pergunta sobre o que vem a ser a relação sexual, ou seja, de como um 

sujeito pode sustentá-la, ou, melhor dizendo, não pode sustentá-la" (p. 87). E a resposta a essa 

pergunta, afirma Lacan, é a verdade que está recalcada. Qual? Bem, cabe esclarecer que é a 

dimensão da falta que governa a relação com o sexo, nesse sentido, na comédia entre os sexos 

implica sempre o desejo do falo do outro, então cabe a cada protagonista dessa comédia 

tratar-se de ser suposto ter o que o outro não tem. Aponta, em O aturdito, Lacan que o gozo 

que se tem no encontro sexual divide a mulher. Explica Soler (2005), ―o gozo do parceiro 

vem no lugar da causa do desejo dela. Distingamos com clareza os dois registros, o da oferta 

de gozar feita ao Outro pela mulher – e que difere da oferta de desejar da histérica – e, por 

outro lado, o gozo específico da mulher‖ (p. 52). Segue  

 

E de fato acontece, muitas vezes haver mulheres que nem querem fazer 

gozar – aversão primária da histérica, bem percebida por Freud – nem 

gozar, porque o gozo não é forçosamente desejável (SOLER, 2005, p. 53). 

 

Para a histérica, ―o gozo é uma essência que lhe escapa e que apenas poderia ser 

fixado a base de reconhecê-lo e pegá-lo no Outro que deve ser construído, esculpido e 

defendido a qualquer custo‖ (BRAUNSTEIN, 2007, p. 218). Segue Braunstein, dizendo que 

―o Outro que é o assento de um gozo ilimitado, o Pai ideal, primitivo, morto desde sempre, do 

                                                 
28

 Diz Lacan (1972-1973): ―A verdade procurada é essa aí, no que diz respeito à lei, que regra o gozo. [...] A 

verdade [...] é, de origem [...] [e] toda a verdade é o que não se pode dizer. É o que só se pode dizer com a 

condição de não levá-la até o fim, de só se fazer semi-dizê-la. Outra coisa ainda nos ata quanto ao que é da 

verdade: é que o gozo é um limite. [...] — o gozo só se interpela, só se evoca, só se elabora a partir de um 

semblante, de uma aparência (p. 124). 
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mito freudiano que ela, a histérica, empenha-se em sustentar além de todos os desmentidos‖. 

(p. 218). Mas o compromisso da histérica ―é menos fingido do que crê ela‖, esclarece o autor, 

assim, a histérica ―equivocar-se-á ao identificar a demanda do Outro, uma demanda que ela 

pediu e tomou como objeto de seu desejo, com o desejo do Outro‖ (p. 220). Dessa forma, ela 

terá de viver ―para preencher o Outro, consagrada a satisfazer o que supõe ser o desejo do 

Outro à custa do sacrifício de seu desejo, o próprio, um desejo duvidoso que deixa de bom 

grado e com alívio‖ (p. 221). A histérica optará deste modo por ―um caminho de abnegação, 

de sacrifico, de renúncia‖. No entanto, para isso, ela terá de ser ―um complemento 

imprescindível, um objeto apendicular do Outro. E de nada se queixará depois mais 

amargamente do que de haver sido tratada como objeto‖ (p. 222). Uma vez que se o Outro 

fizer algo contra ou a favor à sua demanda, demanda esta de que responda ao seu 

oferecimento, ―ela se subtrai à homenagem ou à reação que suscitou‖ (p. 222). Pois não é isso 

que queria, assim ela mantém seu desejo insatisfeito.  

Braunstein (2007) diz que a histérica se oferece como objeto que encobre a ―castração 

do Outro que aparece assim, graças a este apêndice pórtico, em sua completude sem falhas, no 

lugar do dono e senhor do gozo, no sitio inacessível do Urvater‖ (p. 221). Aí o autor 

apresenta a fórmula da histeria proposta por Lacan no seminário sobre a transferência, 

mostrando como se dá a operação: 

 
Ser no fantasma o objeto que assegura o gozo do partenaire do amor para 

assim negar, não a castração do Outro, como acontece nas perversões, mas a 

própria, é algo que leva a ocupar um lugar preferencial, a tornar-se 

imprescindível – no fantasma – para o Outro (BRAUNSTEIN, 2007, p. 

221).  

 

Lugar este incerto. Aí a histérica exige do Outro que a quer, que lhe dê provas. ―Deve-

se ver até que ponto está disposto a chegar e se é capaz de responder às oferendas ilimitadas 

que recebeu‖ (p. 220). Assim ela brinca de testar a elasticidade da lâmina libidinal ao 

extremo, essa lamela ―é um órgão elástico que deve ser constantemente estirado até 

comprovar seu limite‖ o que ―a une com esse Outro incerto‖ (p. 220). Como quase sempre o 

Outro, à larga, revela para ela não ser merecedor dos sacrifícios, ―ser incapaz de responder 

com gratidão, ser traidor, pervertido, sádico, indigno da confiança depositada‖ (p. 221). No 

ato seguinte ao da oferenda sacrifical, ―sob o lema de ‗tudo por ele‘, é o da reprovação, da 

acusação, da reclamação violenta, da provocação que produzirá as provas palpáveis da traição 

do Outro‖ (p. 221). O ato terceiro é o do deslocamento para um novo Outro, ―pessoa ou causa 

que pareça exigir o sacrifício passional para restaurar ou alcançar sua plenitude‖ (p. 221).
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Sempre à espera desse Outro absoluto, definitivo, ao qual ela ofereceria 

Tudo. Frente a essa figura do Pai Ideal, todos os demais (os outros com 

minúscula) estão em falta, são menos válidos (BRAUNSTEIN, 2007, p. 

221-222). 

 

Lacan põe em evidência que a histérica quer do mestre obter a produção de um saber, 

só que o que ela busca é um saber impossível. Assim, como diz Soler (2005), o discurso da 

histérica ―faz um hiato em relação ao que seu discurso obtém‖ (p. 53). Que o Outro pudesse 

dizer-lhe qual é o objeto precioso, pois para a histérica, de fato, não se trata apenas de fazer o 

Outro desejá-la sexualmente, mas prioritariamente fazer com que ele lhe diga a causa do seu 

desejo. Pode-se, então, entender por que faz a histérica o contrário, quando não aceita o lugar 

de se realizar como sintoma para o homem. Compreendemos, assim, que da relação com o 

sexo do outro, a mulher histérica se inscreve em uma problemática impossível, quando a sua 

luta é para esconder sua falta, ostentando ser aquela que tem e denunciando a castração do 

homem. Então, para a histérica o desejo nunca falta, razão de sempre o manter insatisfeito, 

uma vez que não se engana quando pede o falo, pois sabe que o pênis é apenas ―um simulacro 

descartável, incapaz de assegurar o gozo‖ (BRAUNSTEIN, 2007, p. 227).  

Aquele que ela institui nesta função de Senhor, como suposto saber, é sobre ele 

mesmo que ela vai reinar, comprovando mais uma vez a castração do Outro, recebendo dessa 

castração seu próprio valor fálico; por não ter o falo, chega a sê-lo, ―é non-dupe, pois sabe que 

o pênis não é senão a metonímia do falo‖ (p. 227). Nesse sentido, o que a histérica revela com 

o Mestre é a questão com o pai. Onde se queria um pai, encontra-se um homem, revelando ao 

―Mestre o gozo do qual abriu mão‖ (PRATES, 2001, p. 92). No entanto, vamos esclarecer que 

ela não busca sempre um homem que substitua a imagem paterna. O que procura no homem, 

encontrando muitas vezes, não é uma pura reprodução do pai, uma vez que o que busca 

naquele que escolhe é um pai completo, um pai que nunca existiu. Nesse sentido, a sua 

escolha amorosa tem como intenção preencher as ausências imaginárias do pai. Sempre 

disposta a lhe emprestar tudo o que faltava ao pai, melhor em tudo do que foi o pai. Só nessa 

condição um homem pode ser o Senhor que ela busca. 

Em posição histérica, a mulher não quer ser um objeto de gozo para o Outro, nem quer 

satisfazer o gozo do Outro. Sua questão passa por outros caminhos: se quer provocar o desejo 

do Outro, não é com o objetivo de satisfazê-lo. O que ela quer afinal? A histérica quer ser, 

quer gozar de ser o objeto causa de insatisfação, em sua estratégia, insatisfaz o gozo do Outro. 

Quando ela exige ser qualquer coisa para o Outro, mas que não seja objeto de gozo. Ser o 
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objeto agalmático 
29

 é o que ela quer, esse objeto precioso que sustenta o desejo e o amor. É 

aí que se encontra o seu interesse pelo desejo do Outro, e sua pergunta para o homem é que 

lhe diga o que é para ele. Aqui está sua maior questão, daí sua vocação ser fazer o Outro dizer 

o que é para ele o objeto mais precioso. Então, a insatisfação da histérica tem seu fundamento, 

já que se interroga a respeito de seu desejo e se dirige ao Outro esperando uma resposta. Mas 

seu desejo é um desejo de ter um desejo e para que ele se conserve como desejo ele jamais 

pode ser satisfeito. Ela quer ser desejável sexualmente sim, mas não quer gozar com isso, a 

sua busca é para saber o que movimenta o desejo do Outro, seja por ela ou por outro. Razão 

de manter seu desejo insatisfeito, uma vez que busca o impossível de se dizer e assim se 

alimenta de todos os saberes produzidos. Como esclarece Soler (2005), ―essa questão, que 

certamente alimenta o discurso amoroso, também tem uma função de supereu. Só que não é o 

supereu de uma incitação-a-gozar, mas de uma incitação-ao-saber‖ (p. 53). 

Assim, pode-se dizer que o sujeito histérico goza da falta, o que é muito diferente de 

gozar do corpo, pois ela ou ele nem quer gozar nem fazer gozar perante a sua fascinação de 

querer ser. A relação com o gozo do Outro é definida no difícil papel dela se oferecer  

 

[...] para a satisfação ao mesmo tempo em que se subtrai para que o desejo 

insatisfeito a sustente no lugar fálico narcísico da plenitude que 

imaginariamente poderia trazer ao Outro e que a leva a controlar 

constantemente seu peso na báscula do Outro (BRAUNSTEIN, 2007, p. 

237). 

 

Assim, o que a mulher na posição histérica aponta é a sua busca para ter a certeza de 

ter sido a mulher escolhida, única, podendo isso ser observado na sua relação com um 

parceiro e através dos seus sintomas, o que realmente lhe interessa é ser ―A‖ Mulher. Pois, por 

mais que ela se utilize de todos os seus atributos de sedução para fazer o Outro desejá-la 

sexualmente, fazendo o homem querer gozar no sentido sexual, tudo o que ela não quer é 

permitir-lhe tal gozo, porque não quer, nem gozar, nem fazer gozar. Então, sua vontade de 

deixar o gozo insatisfeito tanto para ela como para o Outro é o que a define de maneira 

                                                 
29

 Lacan (1965-1965), ao tomar como exemplo a afirmação de Sócrates quando dizia que não pretendia nada 

saber, a não ser o que diz respeito a Eros, e o diálogo que desenvolve com Alcebíades, coloca que é o saber de 

Sócrates sobre o desejo que desperta a paixão de Alcebíades, o desejo aparecendo não na posição de 

subjetividade original, mas como objeto. ―Alcebíades vem pedir a Sócrates algo que não sabe bem o que é, mas 

que chama de agalma. [...] Esse agalma, esse mistério que, na bruma que envolve o olhar de Alcebíades, 

representa algo para além de todos os bens‖ (p. 247). Então, o que Alcebíades revela como sendo a mola do 

amor, o agalma não se refere ao campo dos bens em geral, do objeto enquanto totalizante, mas ao campo do 

desejo. Sócrates contém o agalma, o objeto precioso, o segredo do desejo, e é a busca do signo desse desejo que 

move Alcebíades. Para psicanálise, segundo Lacan, o agalma tem a função de objeto parcial, objeto do desejo, 

objeto a na medida em que ele é o pivô, o centro, a chave do desejo humano.  
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precisa. Ao sustentar seu desejo, diz Soler (2005), ―no sintoma do Outro‖, poderíamos até 

dizer que ―a histérica faz de si uma causa, mas uma causa de... saber. Não porque ela seja 

movida pelo desejo de saber, mas porque gostaria de inspirá-lo no outro‖ (p. 55). Assim, uma 

mulher histérica, na contramão de sua natureza feminina, entra em contato com a função viril 

exatamente porque não aguenta tolerar a posição de objeto. Para ela, ocupar o lugar de objeto 

é insuportável porque na relação que venha a estabelecer com um homem, essa condição de 

objeto pode remetê-la às lembranças das condições e experiências com a mãe. Então, com a 

sua questão sobre o ser mulher, na busca de uma resposta, seu objetivo é inspirar no homem o 

desejo de saber. Sua busca pela produção de um saber, na figura de um terceiro, revela que há 

sempre um não-saber mostrando seu meio de gozo.  

Nesse ponto, cito Lacan (1969-1970) sobre o que vem a ser o discurso da histérica. 

―Eis o que quer dizer o discurso da histérica, industriosa como ela é. Ao dizer industriosa, 

assim no feminino, fazemos da histérica uma mulher, mas isto não é privilégio seu‖ (p. 31). 

Pois o que o discurso da histérica põe em jogo é a relação entre homem e mulher. Vemos 

então ―a histérica fabricar, como pode, um homem – um homem que seria movido pelo desejo 

de saber‖ (p. 32). Acrescenta ainda Lacan que o que a histérica revela é o limite do saber e da 

linguagem. Ela quer que se saiba ―que a linguagem derrapa na amplidão daquilo que ela, 

como mulher, pode abrir para o gozo‖ (p. 32). O que realmente importa à histérica ―é que o 

outro chamado homem saiba que objeto precioso ela se torna nesse contexto de discurso‖ (p. 

33). O saber de que se trata é o gozo do Outro, ou seja, do objeto perdido, o mais-de-gozar,
30

 

o objeto a encarnado pela mulher para o homem. Nesse sentido, o que o discurso da histérica 

aponta é a impossibilidade da relação entre homem e mulher, ou seja, da relação sexual. 

Então, o que se encontra no discurso histérico é o sujeito dividido. O sintoma é a 

representação própria do sujeito dividido, agenciado no discurso da histérica, falando em 

nome de um sujeito. 

 Nesta perspectiva, cabe dizer que o feminino na psicanálise se inscreve por meio da 

histeria com as questões: ―o que é uma mulher?‖ e ―o que quer uma mulher?‖. Por não saber o 

que é uma mulher, mas desejar sê-lo, ela, ―a histérica, é consubstancial à pergunta sobre a 

feminilidade‖ (BRAUNSTEIN, 2007, p. 226). Diz ainda o autor que a fórmula do discurso da 

                                                 

30
Lacan, nesse seminário 17, traz outra incidência ou nome para o objeto a: o mais-gozar. Com essa noção 

aponta um resto, que chama de objeto a, e diz que sua função é o ―mais-de-gozar‖. Aí traz que o ―saber é o gozo 

do Outro‖. Afirmando Lacan, então, que ―somos seres nascidos do mais-de-gozar, resultado do emprego da 

linguagem‖, e ainda acrescenta que, quando diz emprego da linguagem, não quer com isso dizer que a 

empreguemos. ―Nós é que somos seus empregados. A linguagem nos emprega, e é por aí que aquilo goza‖ 

(1969-1970, p. 62). 
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histérica inclui sua busca ―reiterava de um senhor que possa responder sem ambiguidade à 

pergunta pelo ser da mulher‖ (p. 226). ―[...] um saber que, claro, sempre falhará para dizer a 

verdade [...]‖ (p. 226).  

 Lacan (1969-1970) diz que o ―que o analista institui como experiência analítica 

pode-se dizer simplesmente – é a histerização do discurso‖ (p. 31). Entendo com isso que, 

para todos os sujeitos, num processo de análise, trata-se da histerização do discurso, ou seja, 

que se coloque a cada um a questão que Freud não pode responder: ―o que é uma mulher?‖. 

Portanto, não é apenas como uma neurose que a histeria se manifesta, mas exatamente como 

uma maneira de colocar a problemática da feminilidade, uma vez que ―a falta de uma 

identidade propriamente feminina deve ser encontrada por toda mulher‖ (ANDRÉ, 1991, p. 

114).  

 A histérica foi quem possibilitou a Freud tantas descobertas, quando através de sua 

repetição ela apresentava um discurso com uma queixa constante de insatisfação. Tal 

insatisfação, com os ensinamentos de Lacan, é revelada como sendo a ausência de um registro 

psíquico referente à mulher. Isso porque o gozo feminino é um mistério, e dele decorre que 

elas, as mulheres, sejam transformadas em Outro, Outro sexo e não num segundo sexo. Mas 

há um obstáculo ao gozo do corpo do Outro, esse gozo do Outro no sentido objetivo. Como 

visto, diz Lacan que esse obstáculo é precisamente o gozo fálico, ou melhor, é o próprio gozo 

fálico que cria obstáculo ao gozo do Outro. A divisão do sujeito face ao sexual não seria então 

somente uma divisão entre dois sexos, mas, sobretudo, sobre dois gozos, um todo fálico, outro 

não-todo, o próprio do feminino, fora do simbólico e da dialética do reconhecimento. Ou seja, 

este gozo suplementar é um gozo a mais em relação ao gozo fálico. O que Lacan mostra em 

termos do objeto, desse objeto a, mais-de-gozar; um gozo que é causa do desejo. Mas esse 

gozo suplementar não é complementar, porque se fosse complementar seria um gozo que 

satisfaz um desejo. Gerbase (2009) esclarece que  

 
Ele é suplementar no sentido de que ele é um gozo que causa o desejo, 

instiga a desejar. É daí que vem esta instigação a desejar, é daí que vem o 

desejo, do fato de que um gozo não se escreve, e por isso estamos 

condenados, o ser falante está condenado a procurar, eu diria isso 

(GERBASE, 2009, p. 10-11). 

 

Para concluir esse momento, vamos voltar à paciente, Márcia nos cinco movimentos 

do caso, é visivelmente possível observar como ela se encontra diante da dificuldade de lidar 

com a falta de um significante que a nomeie enquanto Mulher. Sabemos, pois, ser esta a maior 

questão feminina. ―O que é ser uma mulher?‖ É a questão fundamental de Márcia, mas é 
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também de cada mulher, portanto, uma questão essencialmente feminina, independente da 

estrutura neurótica a qual ela pertença. Uma vez que o ser mulher é carente de uma 

identificação que a represente, que lhe dê existência, dependendo do reconhecimento do outro 

para sua própria experiência da feminilidade que é sempre frágil e vacilante. Razão pela qual, 

neuroticamente, a mulher tenta inventar uma causa que possa tapar o vazio que ela mesma 

consiste. Uma mulher busca no amor uma saída como forma de existência para seu ser, mas 

diferentemente faz a mulher em posição histérica, como mostra Márcia. Sem conseguir 

solucionar seus conflitos, ela revela qual é a maior raiz de seu sofrimento e dos obstáculos à 

sua feminilidade, usufruindo de sua feminilidade em posição histérica. Pode-se afirmar que no 

terreno da histeria, Márcia ao se colocar como ―A‖ mulher mostra o seu repúdio à posição de 

objeto sexual que lhe destina a fantasia masculina, uma vez que não aceita ser objeto sexual 

de um homem. Na falta, então, de um ponto de apoio para uma identificação especificamente 

feminina, como histérica, acaba por abordar a sexualidade à maneira do homem, na 

ostentação fálica, e assim também tenta se sustentar pelo culto de uma feminilidade 

misteriosa, encarnada no corpo de outra mulher.  

Na questão amorosa, pode-se observar como ela se coloca como objeto do desejo e 

não do gozo, como um sujeito sem furo, imagina-se capaz de preencher qualquer falta. Neste 

sentido, presa nesse lugar de ser o falo, não tem espaço para feminino nenhum, porque insiste 

em ser esta mulher que não tem furo. Aí não tem espaço para um homem, pois neste sentido 

não tem lugar para dar para o outro. Pode-se ainda observar que o que alimenta o seu discurso 

amoroso é a procura por um homem, movido pelo desejo de saber, um homem que lhe diga 

qual é o objeto precioso, o agalma da mulher. Como uma histérica, como aponta a teoria, 

Márcia até queria fazer um homem desejá-la sexualmente, no entanto, não se trata apenas 

disso. O que mais lhe interessa é que ele lhe afirme qual é a causa de tal desejo, que ele lhe 

diga o que visa o desejo dele, nela. Ela não queria gozar sexualmente como mostra sua 

relação com o amigo, queria saber qual é o enigma que envolvia tal questão, o que leva 

sempre a uma intensa insatisfação, esbarrando no impossível de ser dito.  

Vive em busca dos seus atributos fálicos na vida profissional e social, mostrando 

querer ser reconhecida o tempo todo pelos seus êxitos e conquistas. Do lado profissional, 

Márcia mostra como disputa o mundo com os homens, na tarefa de conquistar e se fazer 

reconhecida nesse universo masculino, afastando-se da exteriorização de qualquer sinal de 

fragilidade atribuída ao sexo feminino com que possa ser identificada e de que possa ser 

acusada, para responder ao que lhe é exigido no mundo masculino no qual ela age como se 

precisasse marcar presença. Mas quando acontece de não ser reconhecida, depara-se com um 
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verdadeiro vazio que aponta para a castração. Castração esta que ela não suporta e por isso se 

esquiva da posição feminina, uma vez que a saída pelo ter não soluciona a sua questão com 

relação à feminilidade. Ou seja, seus atributos fálicos não ajudam, quanto mais se apropria do 

gozo fálico, mais parece, como sujeito feminino, inquietar-se e afastar-se de sua feminilidade.  

Na busca por entender qual é o mistério da feminilidade, há uma procura incessante 

em seu semelhante do traço feminino que lhe falta. Assim, pode-se dizer que o corpo de outra 

mulher é, portanto, o suporte de sua identificação imaginária, na tentativa de suprir a falta de 

um reconhecimento simbólico do pai. Portanto, Márcia não sabe que nem a mãe e nem o pai 

não podem lhe fornecer um traço, uma insígnia que suporte sua identidade, não porque não 

queiram mas pelo motivo de o significante da identidade feminina não existir, mesmo que eles 

a tenham ajudado imaginar ser portadora de tal signo, levando-a a crer ser perfeita, sem furo, 

único defeito: ―se atrasar‖, ou mesmo que sua mãe ainda tenha lhe propiciado imaginar que 

um signo do feminino no futuro revelar-se-á para ambas, mãe e filha. Continuar acreditando 

nessa crença é a razão infindável da sua busca, como mostra tanto nas questões com a outra 

mulher como nas questões amorosas. Márcia resiste/insiste e não aceita que ser mulher seja 

um constante ―vir-a-ser‖, como já alertava Freud. Nesse sentido não existe um traço 

definitivo. E, ainda segundo alerta Lacan, independe dos caminhos tomados pela mãe – que 

enquanto mulher não tem um significante para fornecer a filha, não porque não quer, mas 

porque não tem – ela não poderá ajudar a filha a encontrar uma saída, cabendo então à própria 

filha, a cada mulher, encontrar o seu próprio caminho à feminilidade.  

Diante de todo o percorrido, posso afirmar que a grande questão de Márcia, o grande 

obstáculo à sua feminilidade, e também à de muitas mulheres, é não poder oscilar entre um 

registro de falta e um de excesso, ou seja, falta de um significante que as determine e um 

excesso de gozo. Isso porque não aceita ser não-toda e vive a busca da plenitude, sempre 

desejante por encontrar um traço definitivo que diga que virou A mulher. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Descrever o que é uma mulher não é uma missão possível nem um objeto de estudo. 

Freud nos deixou suas pesquisas alertando ser essa uma tarefa impossível, mas mesmo assim 

não se eximiu de investigar como uma menina se transforma em mulher. Percorrendo seus 

estudos, seus artigos apontam que é preciso que a menina realize uma série de mudanças em 

sua sexualidade para escolher o caminho que trilhará depois de se confrontar com a castração. 

Ao expor a importância da fase pré-edípica, Freud localiza essa fase como um ponto 

importante na compreensão do psiquismo das crianças e, em especial, das meninas, 

amarrando aí os maiores percalços no caminho da feminilidade. Propõe ainda Freud a partilha 

dos sexos a partir do ter ou não o falo, pois a questão da mulher para ele está centrada em ter 

ou não tê-lo. Aponta-nos ainda somente uma saída que poderá levar a mulher a atingir à 

feminilidade, nesse sentido, equipara o torna-se mulher ao tornar-se mãe.  

Lacan avançou nos estudos da feminilidade exatamente no ponto em que diz que a 

dialética está entre ser o falo ou ter o falo. Assim, ele inventa que a questão para mulher é ser 

o falo por não tê-lo, nesse sentido o feminino ultrapassa a maternidade. Ao diferenciar ser 

mulher de ser mãe aponta Lacan que a feminilidade traz seu desdobramento com a questão do 

gozo. Importante observar que a teoria do gozo em Lacan (1972-1973) aponta para as 

experiências de não identidade, logo figurada como uma problemática no interior dos atos de 

reconhecimento. O que vai interrogar as identificações para qualquer um na partilha dos sexos 

é o gozo feminino. Isso porque a mulher, ―por ser não-toda, tem, em relação ao que designa 

de gozo a função fálica, um gozo suplementar‖ (p. 98). É o que traz Lacan com as fórmulas da 

sexuação, o Outro gozo, o próprio do feminino tem que ver com uma espécie de paradoxo do 

reconhecimento, ao contrário da posição masculina, que quanto mais acumula gozo fálico 

mais se identifica como homem. O sujeito feminino, por não estar todo submetido à castração, 

não tem um traço que possa identificá-lo como ―a‖ mulher. Por mais que acumule gozo fálico 

esse de nada servirá para sua questão identificatória.  

Nesse sentido, posso afirmar que as questões de Márcia, com a sua busca pelo 

reconhecimento, marcam uma especificidade própria da mulher. A narrativa do caso marca 

como as questões relacionadas à perda da virgindade estão articuladas à falta fálica que se 

relaciona aos seus obstáculos à feminilidade, pois a falta é estrutural e está inscrita no Outro a 

quem é dirigida a demanda. Nesse sentindo, as experiências pré-edípicas na relação mãe e 

filha têm sua importância na determinação dos destinos do seu gozo feminino. Aí procurei no 

relato da paciente destacar hipoteticamente qual foi a trama que possibilitou criar uma rede de 
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obstáculos à sua feminilidade, em que há uma dimensão que salta aos olhos, no que concerne 

a uma série de impasses sempre às voltas com uma lógica do reconhecimento. Portanto, o que 

busquei foi verificar até onde a questão do feminino poderia ser resolvida pela lógica do 

reconhecimento e onde se poderia pensar outra coisa, quando era observado que a questão do 

reconhecimento que rodeia toda a problemática de Márcia encontrava-se envolvida com a 

perda da virgindade e era permeada pelas questões que passam pelo casal parental. Assim, 

essa pesquisa, que vários outros caminhos poderia ter tomado, trouxe como maior interesse os 

obstáculos em torno da feminilidade; situarei a seguir, então, quais são os principais traços 

que poderiam ter contribuído para essa questão.  

Como primeiro obstáculo, no primeiro movimento da narrativa, os pontos que a clínica 

trouxe à pesquisa teórica possibilitam uma articulação que me permite afirmar que as 

consequências geradas em torno da perda da virgindade foram propícias para que se 

instaurasse uma devastação para essa jovem constituir-se em uma mulher, quando ela traz o 

corpo e o desejo da mãe apresentando-se como mais fortes do que os dela. Com o sintoma 

desmaio, pode-se ver como a forma encontrada no ―sair de cena‖ da jovem marca o seu 

desaparecimento como sujeito, isto é, seu apagamento, sua divisão, através da qual se 

constitui o sujeito do inconsciente. Entendendo esse sintoma como uma afânise, ele traz então 

a marca desse sujeito dividido, em seu drama existencial, com a entrada na vida sexual. Os 

seus desmaios revelam que ela desaparece quando se depara com o seu próprio desejo, diante 

do ato sexual, marcando para ela sua própria divisão e falta, mas também o objeto do seu 

desejo. Diante de tal objeto, desaparece, vacila como sujeito, neste ponto é que se dá a 

separação. A jovem lidava com o temor gerado pela descoberta de uma falta, quando entrou 

em causa o exercício do sexo, uma falta não somente no que diz respeito a ter outro objeto, 

mas também à falta de um reconhecimento, o qual, na expectativa, imaginou que o ato sexual 

lhe proporcionaria, mas não se viu reconhecida por tal experiência, não sentiu que isso foi 

uma transição, que se tornou mulher perante o olhar dos pais, do social.  

Nas entrevistas iniciais, mostro como a filha tinha uma crença imaginária que a levava 

pensar que ambas (mãe e filha) sabiam tudo uma sobre a outra, mas o que a situação revelou 

foi um não-saber, nem tudo se sabe. Um não-dito se apresentou em torno da sexualidade, 

revelando impasses da ordem do reconhecimento, quando Márcia revela o ato sexual à mãe 

imaginando que ela já sabia, pois, segundo dizia, a mãe insinuava já ter conhecimento do fato, 

outro nível de realidade simbólica foi compartilhado. O que surge é o real com que deparou a 

filha diante do ato sexual, o mal-estar decorrente da impossibilidade da relação entre os sexos, 

mobilizando nela se perceber castrada. Levando-me a pensar ser revivido pela mãe ao se 
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projetar na filha, que ao contar para mãe força uma sanção simbólica que o mútuo saber em 

silêncio não exigia. Ou seja, se tratava de um contexto de validação intersubjetivo, revelando 

que a jovem encontrava-se soterrada pelo discurso e pelo desejo materno, colada ao 

significante desse Outro, fica refém do corpo materno.  

Na entrevista com a mãe de Márcia algo se revelou; o imaginário dessa mãe apontava 

para um retorno em direção ao passado, retorno de um destino, de um impensável no encontro 

sexual. Revivido pela mãe quando a filha põe em palavras seu ato sexual, marcando a quebra 

de um funcionamento ―normal‖ até então, que perde a sua estabilidade. Quando ela mesma 

conta que na sua adolescência sofreu uma difícil separação já que sua mãe estivera muito 

doente, até ficando um tempo sem reconhecê-la, essa realidade foi por demais para ela (mãe 

de Márcia). Aí a dificuldade em se separar, marca da complexidade da problemática de 

Márcia, pode ser articulada com a relação que a mãe ocupou na história como mulher, da 

relação desta com a geração anterior, ou seja, com a própria mãe (avó de Márcia). Revelando 

existir um traço propício para uma amarração entre as três mulheres. O fato de a primeira 

experiência sexual não proporcionar o reconhecimento como mulher à filha, no social, marca 

no caso clínico a teia que é tecida, então, entre essas três mulheres: a filha, a mãe e a avó 

materna.  

Tal situação pode ser pensada afinal como um impasse ali em torno da dificuldade de 

se separar e da questão do não reconhecimento que implicava mãe e filha. Se relacionarmos 

ao ocorrido com Márcia, ou seja, à forma brutal como seus pais e irmã bloqueiam o 

reconhecimento do seu primeiro encontro sexual, e a perda da virgindade não é entendida 

como o primeiro ato que a marca como mulher perante o social. A complexidade da 

problemática cria, nesse ponto, várias consequências para Márcia, quando a partir desse 

momento o apelo que a jovem fazia ia além de uma demanda de amor; tinha também uma 

demanda de que ela fosse reconhecida em sua transição de menina para mulher. Porém, nessa 

demanda o clamor era uma repetição, uma vez que a mãe-mulher tinha se erigido a partir das 

ruínas de reconhecimento falhado. Este fato marca que algo se reatualizou em torno da 

sexualidade e às voltas dessa questão do reconhecimento. O impasse vivido pela mãe surge 

como marcas das dificuldades daquilo que poderia ser possível transmitir para a filha diante 

da perda da virgindade. Esse não reconhecimento de menina em mulher surge como um traço 

para amarração de uma compulsão à repetição e pontos de gozo. Como disse, para Lacan a 

repetição, é o fundamental do que determina aquilo com que lidamos na exploração do 

inconsciente. A ―repetição é uma denotação precisa de um traço [...] idêntico ao traço unário 
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[...] um traço na medida em que comemora uma irrupção de gozo‖ (LACAN, 1964-1965, p. 

73).  

 Assim, Márcia revelou o eixo em torno do qual o ser humano se constitui, sempre em 

referência a um Outro e, como a adolescência é o momento de reatualizar a experiência do 

estádio do espelho; de resignificar para mãe e filha as questões em torno da problemática da 

separação e da sexualidade. Apontando como a jovem, ao não renunciar àquela ligação com 

sua mãe para que pudesse criar sua própria identidade e buscar encontrar seu próprio rumo, 

dificulta o seu processo de tornar-se mulher, evidenciando uma dificuldade em poder separar 

seu próprio corpo do corpo da mãe. Então, o que a clínica e a teoria, no primeiro momento 

sobre a relação mãe e filha, apontaram é que as dificuldades da jovem Márcia em separar-se 

da mãe na saída de sua adolescência estão em parte implicadas na dificuldade da mãe em 

transitar entre a posição de mãe e a de mulher. Quando Márcia revela que nessa relação existe 

uma mãe não conseguindo sustentar sua dupla função de mãe e de mulher.  

Posso acrescentar que apesar de se observar que perder a virgindade hoje 

aparentemente é um fato corriqueiro, talvez não seja o caso quando ainda se é adolescente, e 

este ocorrido não pode ser reconhecido pela própria mãe como sendo uma transição 

importante. A experiência da jovem mostra que ela se encontrava capturada em uma situação 

de comprometimento em que a perda da virgindade marcou a quebra de um pacto, quando ela 

revela a experiência para a mãe. O ocorrido ressuscitou na mãe-mulher um vazio de 

representação quando sua filha passa a uma condição sexuada. O que evidencia que os laços 

estabelecidos entre a jovem e sua mãe trazem aquilo que dessa ligação resta na subjetividade 

feminina. Isto traz uma marca propícia para uma devastação diante deste apego indissolúvel, 

porém, segundo Lacan, em relação à mulher que é mãe.  

Nesse sentido, o drama transgeracional vivido por Márcia talvez possa ser articulado e 

ampliado para se pensar a condição de outras mulheres, isto é, no que se refere à sexualidade, 

se pensarmos que pode levar à devastação qualquer menina que venha a ficar identificada a 

esse objeto impossível, que a criança descobre que a mãe não tem, no entanto, ela quer sê-lo 

para obturar a mãe. Nesse sentido, se pensarmos que quando criança, no imaginário de 

Márcia, ela foi colocada no lugar de quem obturaria o vazio deixado pela ausência, trazendo a 

esperança de que a falta seria obturada por sua presença e perfeição aos olhos de sua mãe. 

Como dizia Márcia, sempre fora uma princesa para sua mãe. Nesse caso, no que se refere à 

implicação da mãe, cabe dizer que a maternidade é a forma de a mãe deslocar a sua inveja 

fálica, isso se seu filho(a) foi colocado no lugar daquilo que a completaria narcisicamente. 

Assim, cabe pensar que o não reconhecimento de uma jovem na adolescência como tendo ela 
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se tornado uma mulher por causa do ato sexual, revela uma situação propícia para a 

ocorrência da devastação que uma mãe pode impingir à filha, nesse sentido tudo tem a ver 

com a mãe enquanto mulher. Pois o que a situação marca é a importância do reconhecimento 

para a mulher, no entanto, a impossibilidade de tal reconhecimento. Assim, cabe dizer então 

que o sintoma de Márcia representa que nem tudo é absorvido pelo significante, resta um real 

não simbolizável em torno do qual se constrói um sintoma. Ou seja, no sentido de que o 

feminino ultrapassa a maternidade, pois, ao diferenciar a mulher da mãe, Lacan, indica que a 

feminilidade traz seu desdobramento com a questão do gozo. Assim, as experiências pré-

edípicas na relação mãe e filha são de extrema importância na determinação dos destinos do 

gozo feminino.  

Vamos ao segundo obstáculo, no segundo movimento. Aqui a paciente reconhece um 

lugar sexuado no corpo. Suas queixas se transformaram em sintoma analítico, revelando a sua 

fantasmática. Márcia nos leva àquele momento do estádio do espelho, aquele em que o 

espelho do Outro (mãe) ofereceu-lhe uma imagem ao mesmo tempo que a separou dela, como 

se pôde observar, é nesta imagem mesmo que ela nos indica um ponto de falta irredutível. 

Falta esta que a movimenta numa busca por reencontrar esse objeto que imaginariamente lhe 

propiciou aquela experiência de satisfação plena. Sabemos, pois, que um reencontro com tal 

objeto não é possível. Nessa hora é que ela, como ―o bebê maravilhoso‖, mostra como a 

questão do olhar traz influência e significação em sua subjetividade, na subjetividade de um 

sujeito, esclarecendo pontos importantes.  

O olhar na organização psíquica aponta que existe um Outro que nos olha e nos 

captura, e é o olhar desse Outro que nos faz existir, mas é também a forma como somos 

olhados por ele que fará as marcas do nosso destino. O observado é que, no imaginário de 

Márcia, ela cresceu se vendo olhada como o bebê magnífico. Ainda presa a um lugar de ser 

tudo para a mãe, indica com isso que ela se vê sempre a partir de sua posição fantasmática em 

resposta ao olhar do Outro, de quem é o objeto e ao qual está submetida. E assim ela marca a 

forma como organizou a sua sexualidade, podendo até pensar que mãe e pai ajudaram-na a se 

cobrir de insígnias fálicas, ajudando-a acreditar que realmente era uma filha perfeita. 

Supostamente ela teria algo que as outras crianças não tinham, mostrando ser aquela que não 

tem falta, imaginando-se ser o ideal, o que a identificava e o que a fez perder sua identidade. 

Pois o que o olhar aponta em suas questões é que ele contém o objeto a, esse furo que aponta 

para a castração. Foi quando frente à angustia que sentiu, busca no espelho que a mãe 

representava para ela a confirmação de que com aquele ato sexual virou agora mulher, o que 
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não foi possível acontecer, aí perde a sua identidade, ao não se ver reconhecida na sua 

metamorfose de menina em mulher pelos pais, no social.  

Nesse momento traz qual é a consequência em torno de sua sexualidade, quando 

aparece a questão de como se via imaginariamente olhada, e posteriormente como não vê 

nesse olhar uma marca de reconhecimento. O que aponta como ponto importante para os 

obstáculos ou impedimento à feminilidade, pois aí revela sua dificuldade de aceitar a falta, 

quando mostra a todo tempo uma procura por ser perfeita. Nas relações amorosas, fácil 

observar como ela busca uma forma de sanar a falta nela e no Outro, mostrando o seu 

aprisionamento. É quando tenta ser o objeto precioso capaz de tamponar qualquer falta, 

utilizando-se de todos os artifícios para esconder a sua falta e suprir a do outro. Assim, o que 

Márcia imagina é ser o objeto maravilhoso, precioso, o agalma capaz de obturar a falta do 

Outro.  

Vamos ao terceiro obstáculo, o terceiro movimento. Márcia demanda ser reconhecida 

pela sua potencia fálica. Seu único defeito é se atrasar. Pode-se dizer que a menina Márcia, 

diante da descoberta da castração, considerou-se castrada, privada de falo, mostrando com 

isso uma grande confusão entre a posição masculina e feminina, quando se mostra dividida 

entre ter e ser o falo. Aí aponta a ineficiência da função paterna no que refere às meninas, uma 

vez que ela não se encontra toda submetida à função fálica. Na demanda ao pai, busca o falo 

inexistente, volta-se para ele imaginando ser ele o detentor do significante com o qual ela 

esperava nomear-se. Então, Márcia, como qualquer sujeito, para romper o laço com a sua 

mãe, apresenta a demanda frente à função paterna – é preciso eleger um pai ou fazer-se eleger 

por ele. Vimos o quanto qualquer adolescente, na sua metamorfose, é demandante de olhar e o 

quão importante é para Márcia. Vimos como ela esperava do pai que ele lhe dissesse que 

virou mulher. Pode-se, então, pensar que no caso do ser feminino, quando deixa de ser 

menina, é necessário novamente um olhar, uma fala que vem do pai afirmar que na sua 

metamorfose agora é uma mulher.  

Nesse sentido, as questões que envolvem este pai podem ter relação com os obstáculos 

à feminilidade da filha, no que refere à sua transição de menina em mulher. Isso pensando que 

o olhar do pai poderia ter ajudado a filha a elaborar sua abertura para a feminilidade. No 

entanto, pode-se também pensar que a falta desse olhar potencializou as dificuldades de 

Márcia em renunciar à expectativa de totalização do gozo fálico, como mostra buscar. 

Encontrando-se aí uma marca distintiva para se criar obstáculos à feminilidade. Portanto, 

apesar de ser marcante no discurso de Márcia que seu pai talvez tenha se recusado a entender 

que a menina virou mulher, não posso deixar de marcar que também a ausência de olhar, o 
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olhar vazio do pai, a falta desse olhar confirmador, no que tange à fantasmática de Márcia, 

talvez tenha sido importante para ela, podendo possibilitar-lhe ―cair‖ desse lugar de ―garça‖ e 

de ―perfeita‖, ―a menina dos olhos‖ dos pais.  

Vamos ao quarto obstáculo, o quarto movimento. Vale repetir que quando trago qual é 

a lógica da identificação para a mulher, novamente a teoria e a clínica apontam que o conflito 

de Márcia é uma busca por identificação, uma procura para que lhe digam o que é o ser 

mulher, identificada ao objeto, o falo, quer saber: se é homem ou se é mulher. Freud dizia que 

o inconsciente não reconhece a diferença dos sexos, mas apenas a dicotomia fálico/castrado, e 

como diz Lacan é somente no campo da linguagem que os seres falantes podem fazer-se 

homem ou fazer-se mulher justamente a partir dos significantes oferecidos pelo Outro. O falo 

é o significante que permite trabalhar o processo de sexuação do ser falante pela via da 

identificação, mas inscrever-se como homem ou mulher não é uma questão de identificação e 

sim de sexuação, quer dizer de escolha de gozo. A consequência desta escolha é que 

masculino e feminino se repartem segundo o modo de gozar da castração na relação com o 

Outro sexo, o feminino: um modo fálico e outro não-todo.  

Portanto, é o gozo feminino que interroga as identificações para homem e mulher no 

seu encontro com o corpo do outro. Então, na partilha dos sexos, a falta de identidade 

feminina é uma das consequências do fato de a mulher se encontrar não-toda submetida à 

função fálica. Isto é, ela não se coloca para o sujeito feminino por inteiro, por não se encontrar 

todo submetido a essa lógica fálica, é o que traz sua ligação com o gozo. O problema é que, 

ao contrário dos homens, ―o gozo feminino não identifica uma mulher como mulher [...]‖ 

(SOLER, 1998, p. 249). Então, para as mulheres não há de fato identificação sexuada 

possível, daí Lacan (1972-1973) afirmar que toda mulher é construída, pois não há um 

significante que determine a Mulher no inconsciente e que, portanto, ―não há A mulher, artigo 

definido para designar o universal. Não há A mulher pois [...] por sua essência ela não é toda‖ 

(p. 98).
 
Essa verdade a jovem Márcia não aceita, imaginando que ―A mulher existe‖, e é em 

torno desse objetivo que traça o seu caminho em torno do tornar-se mulher.  

Vale retomar alguns pontos em torno das questões que envolvem os pais e o que daí 

implicaria ou não nos obstáculos à feminilidade. Aí surge uma questão estrutural que poderia 

ter acentuado o percurso à feminilidade de Márcia, quando ela mostrava não perceber o 

homem-pai reconhecendo a mulher-esposa como um objeto do seu desejo. No entanto, o que 

se revela aí é que ela nega o desejo sexual existente entre o casal parental, quando diz que o 

pai despreza e humilha a sua mãe, e que o mesmo acontece com o homem – pai do pai, só que 

ao contrário, quem é humilhado é o avô pela mulher, que não lhe permite ter palavra para 
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nada. O que sugere que Márcia não percebe sua mãe agindo como uma mulher, e que não 

reconhece nenhuma troca amorosa entre o casal parental. Também a forma como ela fala das 

mães e das mulheres de sua família evidencia como ela não percebe essas mulheres 

transitarem entre a posição de mãe e mulher.  

Márcia sugere ainda que a mãe lhe enganou quando falava da sua perfeição, ao 

deparar com a primeira experiência sexual, já que foi exatamente após esse ato a marca dessa 

separação. Nesse sentido, marca que nessa alienação mãe e filha há uma demanda que parece 

possuir duas mãos: a demanda de amor da mãe à filha e a da filha à mãe. Visto que o processo 

de separação entre mãe e filha configura a eterna presença da falta, isto é, de que nem o Outro 

nem o sujeito possuem a completude. Márcia se queixa das mulheres de sua família por não 

encontrar nelas a confirmação sobre o ser mulher, quando a imagem ou traços que elas lhe 

fornecem são negados por ela como sendo femininos. Então, com a clássica pergunta: o que é 

uma mulher?, com sua pergunta e pedido, Márcia supõe a possibilidade de existência dA 

mulher, posição complicada.  

Assim, relaciono a questão de Márcia com o fato e com a forma como ela lida com o 

mal-estar gerado pela impossibilidade de escrever a relação entre os sexos. Esse mal-estar 

decorrente da impossibilidade da relação entre os sexos é estruturante, e isso aparece de uma 

maneira dramática para essa jovem ainda adolescente. Lembremos que Márcia mostra que o 

ato sexual mobilizou nela uma sensação de perda de lugar, uma vez que cresceu imaginando 

que era reconhecida por seus pais como alguém sem defeito, capaz de tamponar qualquer 

furo. O que lhe dava uma identidade e existência, mas após o ato sexual ela passa a se sentir 

não mais reconhecida. Aí posso pensar que a brutal incompreensão dos pais, com o não 

reconhecimento de sua passagem de menina à mulher, pode ter levado a acentuar seu mal-

estar quando deparou com a castração gerada pela impossibilidade do encontro entre os sexos. 

A sua conflitiva: ―ser como a mãe machona‖ ou ―como a mulher-mãe submissa‖ revela que 

ela se recusa a aceitar que as mulheres são castradas, não aceitando sua própria castração. É 

quando Márcia também detecta não ser sua mãe portadora do objeto, o falo, nem de um 

significante que lhe dê um norte para construção de uma identidade feminina, quando não lhe 

foi sancionada a perda da virgindade. Aí dizer não querer ser parecida com a mãe, já que 

pensa que ser castrada é ser submissa e passiva.  

É importante destacar que a ideia de mãe-fálica trata-se de um atributo da mulher e 

não da mãe. Aí é possível localizar uma marca que poderia dificultar à filha criar sua 

identidade, projetada ela numa mãe-mulher fálica imagina que existe algo ou alguém que dirá 

que se tornou ―a‖ mulher. Mas o que se pode afirmar é que a demanda de Márcia aponta para 
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a busca da falicidade, imaginando ser isso o que a faria feminina, e não para a falta. Assim, 

nega que não há no Outro um significante que permita inscrever A mulher, aí a sua decepção, 

tanto porque esperava dessa Outra mulher a substância feminina, como do ato sexual em si, 

razão de uma demanda impossível, para sempre insatisfeita.  

É quando Márcia busca no espelho-mãe e não encontra uma afirmação, um olhar de 

autorização de que teria virado uma mulher no imaginário social, um olhar que imaginava lhe 

propiciar uma saída, uma ajuda para construir sua identidade feminina. Assim, é possível 

dizer que o feminino, ao não se fazer nomeado, aciona nela (filha) um movimento de busca de 

insígnias. Portanto, a inexistência desse traço próprio do ser feminino é o que a leva a buscar 

esse signo do que é ser mulher na relação com a Outra mulher, revelando a questão com sua 

mãe. Ela insiste na busca por traços femininos no modelo mãe-mulher, acreditando que 

encontrará traços femininos que poderá ajudar no seu caminho. É possível supor que Márcia 

mostra que também sua mãe ainda encontra-se presa à sua própria mãe.  

Aí traz a grande marca para os seus obstáculos em torno da feminilidade, da sua eterna 

busca pelo reconhecimento, quando revela a sua dificuldade de aceitar que é da ordem do 

impossível definir um modelo feminino. Daí a marca da dificuldade em atingir uma 

identidade feminina, quando esta só se pode atingir quando se aceita que por ser mulher essa 

posição é por excelência a do Outro barrado/castrado. Razão principal dos obstáculos de 

Márcia à feminilidade, de sua eterna busca, condizendo então com essa questão própria do ser 

mulher. Então, para ser uma mulher qualquer filha precisa entender que tem que separar ―seu 

corpo, seu desejo e seu gozo dos de sua mãe‖. Precisa aceitar que a mãe também não sabe, 

pois cabe a cada uma, a cada mulher, portanto, a cada filha, encontrar sua própria saída com 

relação à construção de uma identidade sexual. A sua feminilidade deverá ser inventada por 

ela mesma.  

Portanto, como Márcia continua insistindo nisso, o que revela são as suas próprias 

dificuldades para inventar recursos que possam ajudar a lidar com a questão da falta de 

identidade, que é própria da condição feminina, pois o reconhecimento é uma questão própria 

das mulheres, por não haver um significante que determine ―A‖ Mulher no inconsciente. 

Portanto, uma mulher é construída, então, cabe a cada uma encontrar sua forma própria, suas 

saídas, para buscar sua identidade e feminilidade.  

E finalmente, chegamos ao quinto obstáculo, no quinto movimento. Márcia, então, 

revela que sua saída ficou ancorada pela via da histeria. Os disfarces de seu gozo fálico bem 

mostram isso; identificada com o uno, fica fascinada com sua própria imagem. Aos seus 

olhos, o sexo do Outro é apenas uma falha que ela pode preencher, não consegue se 
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despossuir para um homem. Aquele reconhecimento – imaginário em que ela era a menina 

princesa, sem furo, a perfeita, nada de defeito –, retorna compulsivamente e se volta ao 

contrário, quando os outros, principalmente os homens, não reconhecem tanta perfeição nela, 

aqui ela perde sua identidade de ser perfeito, surge o buraco vazio da relação com o Outro.  

No jogo do desejo sexuado, fica na posição de desejar o falo e de ser o falo para o 

Outro. A solução que encontra para escapar da angústia diante da falta de identidade é 

atacando a completude do Outro, quando se ocupa em ser o que falta ao Outro viril, sendo 

assim o falo. Apesar de ―certa‖ de que seja tudo que um homem possa desejar na vida, ela não 

consegue convencê-los, nem se convencer de toda sua perfeição, deparando sempre com a 

castração, e voltando sempre à mesma questão, ficando dependente do reconhecimento do 

outro para sua própria experiência de existência. Nessa demanda, o que mostra é que ela não é 

toda, e como não aceita essa condição não desiste e insiste na sua busca para que alguém lhe 

diga: bem, é isto o que faz a mulher. Engodo que a impede de construir uma identidade 

feminina para nela ancorar sua existência e entender o que é feminilidade.  

Muitos dos aspectos da posição feminina podem ser comparados então à posição 

histérica, no entanto, vale ressaltar que o ponto que há mais em comum entre uma mulher e 

―a‖ mulher é a dificuldade em se situar como tal, fora da referência fálica. Não existe nada 

mais masculino do que a posição histérica, devido ao engano causado pela ausência de um 

significante que possa nomear ―a‖ mulher. Assim, a histérica acaba por agarrar-se ao falo, o 

que dificulta seu caminho à feminilidade, por não saber o que é uma mulher mas desejar sê-lo. 

Então, para a constituição da sua feminilidade, Márcia precisará renunciar à expectativa de 

totalização do gozo fálico. Isto aparece nitidamente quando os homens se interessam por ela, 

mas ela se recusa pois, "não vou ser tomada como objeto, não querem me amar", não vai 

aceitar ser o objeto causa de desejo. Aceitar essa condição é o que a faria ser amada por um 

homem, podendo encontrar uma forma de existência como mulher escolhida. Assim, quem 

sabe poderia encontrar uma forma de lidar com o seu gozo feminino, que não a identifica 

como mulher como faz o gozo fálico, em que quanto mais o homem acumula mais o identifica 

como um homem, o que não serve para ela encontrar a sua feminilidade. Claro que o gozo 

fálico é acessível também às mulheres, mas o problema é que ele não serve para identificá-la 

como mulher. Essa questão Márcia não aceita e não abre mão dela, dificultando tudo para ela, 

pois já há muito tempo é balizada na psicanálise que quanto mais um sujeito feminino se 

apropria do gozo fálico, mais ele se inquieta com sua feminilidade. Pontuam até, certos 

autores do campo da psicanálise, que as mulheres modernas sofrem o drama da mulher bem-

sucedida em sua vida profissional e que é devastada pelo fracasso do amor. Ninguém sabe 
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explicar o que é ser mulher, mas o ponto comum, como diz Soler (1998), ―[...] é a acentuação 

da relação ao Outro e de modo mais preciso a passagem obrigatória pelo Outro barrado‖ (p. 

251). 

 Vamos lembrar que se tratando da questão em torno da mulher, em que se debatem os 

enigmas da feminilidade, é importante ressaltar que a verdade é ―não-toda‖. Pois mesmo 

Freud, ao se debater com os intrincados universos da feminilidade, finaliza o seu ensaio 

sugerindo que se alguém quisesse ainda saber algo mais sobre os mistérios de uma mulher 

que perguntasse aos poetas.  
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