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RESUMO 
 

 

O objetivo desta dissertação é refletir sobre o processo de recalque e a negativação 

do feminino na nossa cultura e na psicanálise. Para alcançar este objetivo utilizei do 

conhecimento histórico sobre o culto à grande Deusa; os cultos ligados à prostituição 

sagrada; a mudança da visão do mundo-mágico, quando o ser humano vivia a natureza 

como seu continuum e ainda não havia separação do sagrado e do profano; a passagem 

para a subjugação da deusa por deuses e heróis até a concepção de indivíduo e 

consolidação do monoteísmo judaico-cristão. Dentro do âmbito da psicanálise iremos 

percorrer o conceito de feminilidade e feminino, trazendo a leitura de Freud, um recorte 

da teoria lacaniana sobre o outro Gozo e a formulação do elemento feminino em 

Winnicott.  

O feminino dentro deste trabalho refere-se a uma dimensão do humano, presente 

em homens e mulheres mas, uma vez que dentro e fora do âmbito da psicanálise ocorreu 

uma sobreposição da mulher e da feminilidade ao feminino, tratarei  de elucidar tal fato. 

A forma de se lidar com a dimensão do feminino e do masculino feita em cada 

momento histórico atravessa e é atravessada pela busca de sentido nas questões 

fundamentais da condição humana: a origem e a manutenção da vida, a  morte, o sexo, a 

diferença que é o outro e a busca pela transcendência. Procurei a compreensão do 

feminino com o objetivo de assinalar a importância de uma revalorização  da vida em 

comunhão, de novas formas de se pensar e viver a teoria e a clínica, as relações humanas 

e a dimensão do si mesmo. 

 

 

 



 
 
 

 

ABSTRACT 
 

The aim of this work  is to reflect how female repression and negativization occur 

in our culture and in psychoanalysis. To reach this goal, I used the historical knowledge 

about the cult of the Great Goddess, all the cults related to sacred prostitution, the change 

of the vision of the magic world  when human being lived nature as a continuum of 

himself. There was still no separation between sacred and profane, the passage to the 

subjugation of the goddess by gods and heroes until the conception of the individual and 

the consolidation of the  Jewess-Christian monotheism. Within  the psychoanalysis scope 

we will go through femininity and feminine concepts, according to Freud’s reading, a 

lacanian theory about the other jouissance and Winnicott’s formulation  of the feminine 

element. 

Feminine, in this work, refers to the human dimension present in both men and 

women, but since inside and out of the psychoanalysis scope supperposition of woman 

and femininity to feminine  has occurred,  I will try to elucidate the fact. 

The way to deal with feminine and masculine dimension made in each historical 

moment, crosses and is crossed by the  search of the meaning in the fundamental 

questions of the human condition: birth  and maintenance of life,  death, sex, the 

difference represented by  the other and the transcendence search. I looked for the  

comprehension of the feminine with the objective  of determining  the importance of 

revalorization  of life in communion and new ways of thinking  and living the  theory and 

the clinic, the human relationship and self dimension. 
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“Meu Deus, me dê a coragem de viver trezentos e sessenta e cinco dias e 

noites, todos vazios de Tua presença. Me dê a coragem de considerar esse 

vazio como uma plenitude. Faça com que eu seja a Tua amante humilde, 

entrelaçada a Ti em êxtase. Faça com que eu possa falar com este vazio 

tremendo e receber como resposta o amor materno que nutre e embala. Faça 

com que eu tenha a coragem de Te amar, sem odiar as Tuas ofensas à minha 

alma e ao meu corpo. Faça com que a solidão não me destrua.Faça com que 

minha solidão me sirva de companhia. Faça com que eu tenha a coragem de 

me enfrentar. Faça com que eu saiba ficar com o nada e mesmo assim me 

sentir como se estivesse plena de tudo. Receba em teus braços o meu pecado 

de pensar.” 
 

(LISPECTOR, 1994 [1974-1977], 159-160) 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

 1 - Um Percurso 

 

Difícil localizar precisamente quando e como a idéia deste trabalho surgiu, 

provavelmente eu já a carrego há alguns anos dentro de mim.  

Tenho para mim que, se é possível situar o início do meu estudo teórico de forma 

mais sistematizada em torno do feminino, o mesmo não ocorre quanto ao meu interesse 

pessoal que permeia minha constituição enquanto mulher. 

 Inicio, portanto, a localizar meu percurso teórico em torno do feminino e das 

configurações que fixam determinados lugares-comuns às mulheres em 1998, por meio de 

dois trabalhos elaborados na época do meu curso de formação em psicanálise no Instituto 

Sedes Sapientiae. No primeiro, “Processo de Sexuação e Atravessamento do Complexo 

de Édipo – há especificidade do feminino?” (1998), que veio a ser publicado com o nome 

de “Complexo de Édipo na menina e o conceito de bissexualidade” (2001),  trabalhei o 

conceito de bissexualidade como potencializador das diferentes formas de sexuação, 

concomitantemente aos possíveis percalços e entraves na intersubjetividade edípica (pais 

e criança); o “descolamento” da escolha objeto das identificações que culminam numa 

identidade sexual; e a equação simbólica falo=bebê. Ao trabalhar o conceito de 

bissexualidade e o complexo de Édipo na menina, tratei do caráter paradoxal da inveja do 

pênis, que provoca que a menina volte seu olhar para o pai, como parte da constituição de 

sua feminilidade,  mas que pode fixá-la no desejo de ter seu próprio pênis, ser um menino 

e futuro homem.  Assim, trabalhei o complexo dito de masculinidade renomeando-o de 

complexo de falicização, já que compreendi que a colagem do pênis ao falo é que era a 

determinante da rigidez no desejo de ser um homem ou ter um falo para si a partir de um 

outro. Quanto à indagação se haveria uma especificidade do feminino, utilizei-me da 

teoria lacaniana, abrindo uma discussão sobre a questão da posição feminina e do outro 

Gozo. Neste, ainda era um esboço a questão da inquietação do lugar da mulher na nossa 

cultura e na psicanálise, assim como a questão do mais além da mulher que o termo 

feminino já me parecia indicar em tantos textos. 
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No meu segundo trabalho “Do Não-Ser à Feminilidade - Entrementes: A 

Feminilização de Schreber”, apresentado em 2000 como exigência da finalização do 

seminário As Psicoses,  trabalhei com a teoria freudiana e alguns autores lacanianos. 

Utilizei-me do caso autobiográfico “Memórias de Um Doente de Nervos” (1995), 

estudado por FREUD (19911[1912]), na busca de uma maior compreensão do conceito de 

feminilidade dentro da psicanálise. Neste, ocupei-me do fenômeno de feminilização 

vivido por Schreber para  aprofundar a compreensão de como os  elementos  ligados 

imaginariamente à figura da mulher podem vir a recobrir a falta e, em última instância, o 

horror ao desamparo.  Naquele momento, a análise de Daniel Schreber e seu delírio de 

feminilização foi  por mim estudado e focalizado como uma ilustração do que vem a 

ocupar  o lugar do que  outrora foi repudiado, na  impossibilidade do sujeito constituir-se 

e, posteriormente, suportar dos mandatos patriarcais dentro de uma determinada cultura.   

Resumidamente, no decorrer do trabalho, verifiquei  que, enquanto repudiado,  o 

feminino veio se manifestar para Schreber de forma patológica, ainda que abrigando um 

potencial criativo,  pois ele cria um novo sistema religioso para si que,  grosso modo, 

condensa religiões pagãs e o monoteísmo judaico-cristão. 

Minha  atividade clínica começou em 1992 e durante algum tempo atendi mais 

crianças que adultos. Nas crianças mais facilmente as angústias de castração se 

confundem com as angústias ligadas à morte e/ou deixar de existir,  descobrir que não se 

é ou que se é parte de um outro. Na clínica com crianças me utilizei durante longo tempo 

da  leitura kleiniana e freudiana. 

A teoria lacaniana, interessante como estudo, me pareceu insuficiente para minha 

prática clínica. Além disto, a concepção das estruturas clínicas sempre me pareceu 

demasiadamente fechada. 

Foi justamente meu encontro com a teoria e a clínica winnicottiana que veio 

contemplar  uma forma de trabalhar na clínica que eu acreditava ser frutífera e que já 

vinha exercendo sem nomear. Encontrar e “criar” WINNICOTT veio enriquecer tanto a 

minha prática clínica como o estudo já iniciado sobre a mulher e o feminino. 

O desejo de trabalhar a questão do feminino em minha dissertação de Mestrado 

me trouxe satisfação por um lado, mas por outro me inquietava. Não queria repetir 

estudos e conclusões já feitos em torno do tema e ao mesmo tempo uma pergunta 

insistente ecoava: como ser original diante de tanto que já foi escrito sobre a temática à 
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qual eu me propunha? Tranquilizo-me agora ao ver que o que há de original é a própria 

leitura que cada autor faz, nada é criado do jamais existente.  

Ainda na esteira do meu interesse teórico e clínico, desde 2001 faço parte de um 

grupo de estudos e pesquisas - O  feminino e o imaginário cultural contemporâneo - do 

Departamento de Psicanálise do  Instituto Sedes Sapientiae, coordenado pela psicanalista 

Silvia Alonso. Atualmente, além da participação no grupo em encontros quinzenais, nos 

dividimos em subgrupos para pesquisa e estudo de alguns temas, a saber : a reprodução 

assistida,  distúrbios alimentares (anorexia/bulimia e obesidade mórbida) e a menopausa. 

Abracei o último tema e tenho desenvolvido trabalhos de reflexão em grupo com 

mulheres sobre a fase do climatério à menopausa, no Hospital Nossa Senhora de Lourdes 

e em consultório particular. 

 

 

2 - Objetivo  do trabalho 

 

O objetivo do trabalho é refletir sobre o processo de recalque e negativação do 

feminino na nossa cultura e na psicanálise. 1 

Há uma pergunta central instigante, a partir da qual se desenvolve a idéia 

proposta:  da negativa do feminino, o que podemos atribuir à cultura? É possível 

compreendê-la como uma construção cultural? O que podemos atribuir a uma 

construção psíquica  que conseqüentemente resultaria nesta construção cultural? 

Se o ser humano constrói a cultura a partir da sua própria vivência poderíamos 

dizer que a negativa do feminino é intrínseca ao humano? Mas, compreendendo que  o 

psiquismo se constitui e pode se transformar dentro e através da cultura, poderíamos dizer 

que a negativa do feminino é resultado de uma progressão do pensamento humano? 

Progressão que culminou no individualismo, logo exclusão do outro, situando este outro 

como a máxima alteridade: a mulher. 2 

Na psicanálise freudiana e nos autores pós-freudianos, a questão do feminino abre 

diferentes bifurcações passíveis de estudos e aprofundamentos. Dentro do campo  da 

                                                 
1 Aqui cabe esclarecer que não uso o termo recalque como conceito, mas no sentido estrito da palavra. 
Quando digo que o feminino foi recalcado me refiro ao fato de ter sido reprimido, impedido de expandir-se e, 
portanto, ter sido velado. 
2  Aqui o termo progressão é utilizado no sentido de processo, portanto não está imbuído de um sentido de 
valorização do que é atual, em detrimento do que veio anteriormente. 
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sexuação, o conceito de feminino se mescla ou em muitos momentos é usado como 

sinônimo de feminilidade. Entendo que a feminilidade abrange  a sexualidade feminina, 

suas particularidades e o tornar-se mulher, a partir da bissexualidade psíquica da menina. 

Reservo o termo feminino na minha dissertação para trazer uma dimensão do humano. O 

feminino estaria ligado ao Ser, neste sentido trabalho com a formulação de WINNICOTT.  

Acrescento ao meu estudo o feminino compreendido como possibilidade de criação, 

oferta, receptividade, cuidado e ainda como espaço de interioridade. No decorrer da 

leitura outros aspectos e manifestações do feminino irão se configurar ao longo do texto. 

Pensar o feminino enquanto dimensão do humano é abrigar uma complexidade que não se 

esgota em poucas linhas. 

A temática do feminino, compreendida  por um determinado ângulo dentro da 

psicanálise e tal como busco compreendê-la em meu trabalho, não se confunde com a 

identidade sexual da mulher. Contudo, há uma colagem do feminino à mulher, tanto na 

cultura como na psicanálise. Por isso, no decorrer do trabalho, em alguns momentos farei 

uma compreensão da misoginia em relação à mulher como conseqüência desta ligação. 

Para alcançar meu objetivo iremos primeiramente abordar e percorrer: o  estatuto 

que o culto à grande Deusa ocupava para o ser humano e, dentro deste, o feminino; os 

cultos ligados à prostituição-sagrada quando o intercurso sexual era uma forma de ligar-se 

ao Cosmo, ao princípio do Ser; a mudança da visão do mundo-mágico, quando o ser 

humano e a natureza formavam Um, para o início do pensamento dualista,  da concepção 

do Um, de indivíduo e da consolidação do monoteísmo judaico-cristão. Neste percurso 

veremos como outrora o feminino banhava as diferentes dimensões da vida da 

transcendência intrínseca ao ser humano.  

O trabalho iniciará com uma visita à pré-história, quanto o culto à grande Deusa 

prevalecia. Achados arqueológicos e algumas religiões orientais, que conservam ainda 

resquícios do culto à Deusa, trazem configurações que ilustram a feminino, a feminilidade 

e a mulher (por associação), como potenciais da criação.  

Perceberemos como algumas destas primeiras concepções comparecem na  atual 

tendência de alguns autores dentro da psicanálise, assim como ao longo deste trabalho, ao 

serem re-situadas em relação ao feminino enquanto potencialidade e criação, abarcando o 

conceito de feminino e seus desdobramentos: da potencialidade à criação; da 

sensorialidade ao erotismo; da receptividade à continência. 



 
 

5

Depois desta breve visita à História, iremos percorrer o conceito de feminilidade e 

feminino, dentro da psicanálise, trazendo a leitura de FREUD, um recorte da teoria 

lacaniana até chegarmos ao conceito do elemento feminino em WINNICOTT.  

Tratar a questão do feminino é extremamente complexo. Apesar de estar 

trabalhando com o feminino enquanto dimensão do humano, a colagem deste à mulher e à 

feminilidade se revelou o tempo todo e não me furtei a explicitar, ao menos os pontos que 

alcancei, os motivos desta colagem e algumas de suas conseqüências. Vem daí o nome “ 

Da Costela de Adão…” 

Ao seguir o percurso histórico do culto à grande Deusa, veremos como da Deusa-

Mãe para o Deus Pai-Todo-Poderoso a mulher  fica relegada aos lugares de dor e  

submissão, submetida ao homem e dependente de seu olhar para constituir-se, assim 

como se constituiu de sua costela.  

Se nos primórdios da humanidade, na época denominada pré-histórica, a 

maternidade e a sexualidade eram cultuadas numa figura divina de mulher, a grande 

Deusa, a consolidação do monoteísmo judaico-cristão traz uma nova configuração, o 

masculino divinizado na figura de um Deus único e a mulher relegada ao lugar de 

submissão e dor devido ao pecado original instigado por Eva, a primeira mulher 

constituída da costela de Adão. 

 A ética cristã transformou a  positividade antes atribuída ao erotismo, este ficou 

esvaziado de suas virtudes e concebido como pura negatividade. (BIRMAN, 2001, 64) 

A ligação do ser humano à natureza dava à mulher e seus ciclos, ventre que gera e 

corpo que sangra, significações. Assim, a mulher era igualada à terra que nutre e gera, 

bem como  à lua, em virtude de seus ciclos. Com a prevalência da razão sobre a natureza, 

a mulher "torna-se" um sujeito inferior, devido a sua ligação mais visível com o corpo. 

A grande Deusa gerava, mantinha sua sexualidade, seios fartos e gozo. No 

monoteísmo judaico-cristão, a sexualidade fica relegada ao lugar de pecado e culpa. A 

mulher, de criadora, passa à criatura; retirada de parte do homem, vem a ser sua auxiliar.  

Ao papel de  auxiliar,  diferente do lugar de companheira, de quem está lado a lado, 

sobrepõe-se uma deturpação que a coloca como inferior e submissa.   

À  mulher é atribuída a culpa pelo pecado original. Sua sexualidade é motivo de 

vigília, porque pode desenfrear a ela e aos demais.   Os atributos, antes consagrados ao 

feminino e dos quais a mulher participava, a saber: -  criação; - ligação à natureza, 
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então considerada potencializadora; - sensualidade sem depreciação, lhe são retirados 

ou atribuídos como lugares de menos-valia.   

As repercussões desta mudança aparecem ao longo da nossa História. 

BIRMAN (2001), em seu livro “Gramáticas do Erotismo” faz um retrospecto 

histórico das diferentes formas de concepção dos sexos.  Vemos que a marca da mulher 

como o negativo esteve presente de diferentes formas. Vamos acompanhá-lo. 

Da Antiguidade ao séc. XVII, o modelo do sexo único prevaleceu, os sexos eram 

concebidos de maneira hierárquica, regulados pelo modelo masculino, considerado o sexo 

perfeito. 

Aristóteles concebeu a possibilidade de gerar novos seres distribuída entre o 

homem e a mulher em bases desiguais, partindo de sua teoria das quatro causas: material, 

formal, eficiente e final, causas que igualmente eram colocadas numa hierarquia, a causa 

formal prevalecendo sobre a material.  A forma seria a essência, o ato e a perfeição que 

marcam o divino. (BIRMAM, 2001, 37-38) 

O homem tinha o poder da causa formal e a mulher abrigava a causa material e 

enquanto matéria esperaria passivamente ser engendrada, era puro receptáculo. 

O homem seria o responsável pela transmissão da humanidade, sendo o único 

portador do princípio divino. A matriz feminina em sua materialidade bruta de nada 

adiantaria sem a causa formal, o verdadeiro princípio gerador. 

Galeno com a teoria dos humores reforçou o paradigma do sexo único. Para 

Galeno o humor quente produzia no ato da gestação o sexo masculino e sua ausência, o 

feminino. A morfologia assumida pela genitália masculina, assim como sua projeção no 

espaço exterior, seria devido às virtudes do humor quente. As formas anatômicas da 

genitália feminina e sua inclusão no espaço interior seriam decorrentes da ausência ou 

subalternidade do humor quente no corpo da mulher. (BIRMAN, 2001, 37-38) 

A mulher poderia efetivamente se transformar num homem, dado que o imperfeito 

poderia alcançar o perfeito, mas o contrário nunca se sucederia. 

Ao lado da mulher tínhamos a obscuridade e a passividade, ao lado do homem a 

luminosidade e a atividade. 

No início do século XVII os livros de anatomia reproduziam unicamente o corpo 

masculino, considerado o modelo perfeito da morfologia corpórea. 

A partir das contradições sociais produzidas pelo ideário igualitário constituído 

pela Revolução Francesa, o modelo do sexo único forçosamente teve que se transformar. 
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Assim,  a noção de diferença sexual se constituiu no imaginário cultural do Ocidente na 

virada do século XVIII para o XIX.  

A visão hierárquica, como sabemos, prossegue. 

Da democracia ateniense da Antigüidade, temos a prevalência do paradigma do 

sexo único. Da democracia resultante da Revolução Francesa, temos a construção da 

diferença sexual como uma essência diferenciadora do sexo masculino e feminino, 

traçada com base numa essência natural e biológica irreversível que, por sua vez, 

configurava-se em  formas de ser distintas que justificavam os diferentes papéis sociais de 

cada um. 

Vemos que o ser da mulher foi constituído em torno da figura da mãe, o que 

caracterizava a mulher seria este dom, definindo sua forma de ser e estar no mundo. 

Devia ser a que rege o lar, protege os filhos e, virtuosa, honra o marido, ainda que o 

mesmo não o fizesse. Seu corpo, ancas que se abrem para a passagem de um novo ser, 

seios que o podem alimentar, confirmavam a crença de que a finalidade da mulher era 

gestar e gerenciar a casa e realizar-se ao acompanhar o crescimento dos filhos. Era essa a 

finalidade de sua sexualidade que, se não fosse ordenada para tal fim, se veria 

desgovernada e colocaria em risco toda a estrutura social e familiar.  

A  mulher fica colocada ao lado da natureza e o homem  ao lado da civilização.  

A Revolução Francesa, com suas idéias igualitárias, ainda que não objetivando 

questionar as definições e lugares fixos dados às mulheres, abriu este espaço. 

No século XX, o feminismo na década de 60 firma-se como resultante dos debates 

iniciados após a Revolução Francesa, promovendo uma discussão e desconstrução da 

hierarquia homem/mulher. A mulher busca seu lugar enquanto cidadã. 

O declínio do patriarcado, as discussões acerca dos papéis sexuais fixos, o 

desenvolvimento da filosofia e da psicanálise e a busca do humano por sua 

transcendência, seja por um retorno em relação ao sagrado por meio das religiões ou a re-

ligação com a natureza, ou ainda outros meios, trazem  no início deste século a 

compreensão e ascensão dos movimentos anteriormente negativizados e recalcados. 

Movimentos não apenas no sentido estrito do termo, mas no sentido de busca. Busca pela 

interioridade, pelo sagrado, por realizações a partir do dom de criar, entre outros.  

A psicanálise, por sua descoberta do inconsciente, rompe com os parâmetros de 

certezas e centralização do EU enquanto senhor absoluto. A escuta das histéricas 

possibilita FREUD caminhar sobre as sendas da feminilidade e do feminino. Por isso, a 
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psicanálise será meu outro norte para alcançar o objetivo proposto. No decorrer do meu 

trabalho irei percorrer o conceito de feminilidade e do feminino em FREUD e em outros 

autores, com a finalidade de abordar  as diferentes leituras e desdobramentos decorrentes,  

o feminino enquanto horror e falta,  assim como a recente leitura que nos fala do 

feminino enquanto potencialidade criadora,  possibilidade de abertura  e experienciação 

do Ser.  

  

 

3 - Metodologia 

 

 

Ao estudar o culto à grande Deusa, a prostituição sagrada e a passagem para o 

culto aos heróis e deuses, temas abordados com a finalidade de presentificar ao leitor a 

passagem da positividade do feminino para sua negatividade e recalque, foi utilizada a 

investigação histórica como recurso a achados de outros investigadores.  

Os estudiosos de diferentes áreas (historiadores, antropólogos, filósofos, 

sociólogos) referidos auxiliaram no levantamento histórico, mas não para confirmar 

minha hipótese de  que houve um recalque/negativação do feminino. A minha hipótese é 

tratada ao longo do trabalho e utilizo da teoria psicanalítica para o levantamento, leitura 

e confirmação da mesma. Portanto, ao traçar a recuperação histórica, os dados não se 

prestam a uma ilustração do recalque do feminino, mas são apresentados para trazerem ao 

leitor um tempo em que o humano se relacionava com os seres, com o ambiente e consigo 

mesmo envolto no princípio feminino. Não trabalho com a hipótese de ter havido ou não 

um recalque da realidade vivida, mas sim da forma de lidarmos interna e externamente 

com o princípio feminino. 

A teoria que norteia minha leitura é a psicanalítica. É à luz desta teoria e a partir 

de uma reflexão própria que afirmo minha hipótese. 

Antes de iniciarmos é importante apresentar os diferentes autores pesquisados. 

 

3.a - Levantamento histórico 

 

O estudo sobre a época em que o divino era cultuado na figura de uma mulher, a 

grande Deusa, tem sido bastante explorado por historiadores, antropólogos, sociólogos, 
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teólogos entre outros pesquisadores/autores.  Diante de uma pesquisa tão vasta, da qual 

interessava recortes, escolhi não desprezar a diversidade para trazer uma maior riqueza e 

possibilidade de aprofundamento para quem quiser se estender sobre a temática. Além 

disso, recorrendo a diferentes pesquisadores, verifiquei que teria um maior rigor ao 

constatar  o que havia de comum. 

No resgate histórico, recorro a pesquisadores que escreveram sobre o tema a partir 

de estudos históricos reconhecidos como, por exemplo, dos arqueólogos James Mellart e 

Marija Gimbutas e  os historiadores Jacques Cauvin e Rufus Camphausen. 

A historiadora cultural EISLER (1996) no livro o “Prazer Sagrado – Sexo, Mito e 

Política do Corpo”, em uma longa pesquisa histórica e sociológica procura comprovar 

sua hipótese de que o homem e  a mulher conviveram como parceiros antes de ocorrer a 

passagem das relações de parceria para as relações marcadas pela  desigualdade e mostra 

o que podemos fazer para que num futuro as relações não sejam baseadas na dominação e 

sim numa troca viva e prazerosa. A autora traz a questão da prostituição sagrada como 

parte de seu trabalho que  trata da passagem do sexo como sagrado/compartilhado para 

profano/dominante-dominado. Utilizei a pesquisa da autora para trazer dados históricos 

sobre a grande Deusa e o culto à prostituição sagrada. Temos ainda que no seu trabalho as 

questões da separação entre sagrado e profano, a condenação do sexo como pecado e 

impuro e os preconceitos em relação à sexualidade feminina, ora cruzam, ora estão 

sobrepostas ao meu tema. Mas, não me aprofundo nestes temas e para quem quiser fazê-

lo recomendo a leitura do livro de EISLER, no qual tais temas são tratados como 

principais. 

A filósofa francesa BADINTER (1986) é uma das vozes mais importantes e 

controversas do movimento feminista francês. O seu livro “Um é o Outro” também segue 

a linha de pensamento da historiadora EISLER quanto à hipótese do homem e da mulher 

terem vivido basicamente em relações de parceria nos primórdios da nossa história. A 

autora percorre historicamente o que ocorreu para que as relações se modificassem. Para 

tal, desenvolve um estudo sobre a época do culto à grande Deusa do qual utilizo alguns 

dados. 

Cabe assinalar que não trabalho a hipótese das autoras, ou seja, sobre um tempo 

em que as relações entre os sexos foram diferentes, baseadas na parceria. Tal hipótese não 

é relevante para o meu trabalho, apenas o levantamento histórico que as autoras 

cuidadosamente fizeram e que vem ao encontro do meu interesse. 
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ELIADE (1998), como historiadora das religiões, traz elementos sobre a 

simbologia da grande Deusa na terra, na lua, nas águas e sobre cultos da fertilidade e que 

comparados a outros estudiosos  comprovam que houve um tempo em que a divindade 

era concebida como feminina, personificada na mulher ou em símbolos que se alinhavam 

à mulher. 

Constatei uma escassez de pesquisas sobre o culto à grande Deusa e seus 

desdobramentos entre psicanalistas, com ressalva à psicanalista ESCOLÁSTICA (1995) 

que em seu livro “O gozo feminino” trabalha o que vem a denominar feminidade, como 

um lugar topológico do Ser, um estado potencial. A psicanalista traz recortes sobre o 

culto à grande Deusa, questiona a crença de que a função simbólica se originou com a 

instauração do monoteísmo patriarcal e trabalha o conceito do outro Gozo de LACAN. 

No quarto capítulo apresento contribuições da autora para meu trabalho. 

A escassez de estudos sobre a grande Deusa entre psicanalistas me levou a 

psicólogos que não trabalham com a psicanálise como linha teórica, mas que desejaram 

compreender a questão do feminino ao longo da História. 

Entre estes pesquisadores, encontrei a psicóloga KOSS (2000) e seu livro 

“Feminino + Masculino – Uma nova coreografia para a eterna dança das polaridades”. 

De origem alemã,  KOSS veio para o Brasil aos sete anos de idade. Psicóloga com longa 

experiência em atendimento clínico, sua trajetória pessoal fez com que incorporasse a 

dimensão corporal-energética em sua prática e desenvolvesse a visão transpessoal da 

vida. Iniciou-se no Xamanismo como resposta a sua conexão com a terra e o mundo 

natural. Do Budismo Tibetano incorporou a dimensão transcendente da consciência. Há 

mais de dez anos estuda as divindades femininas. 

Em 1990, já interessada na questão do feminino e insatisfeita com sua atuação 

profissional, fechou seu consultório e foi passar algum tempo na comunidade de New 

Bold-Findhorn, na Escócia. Retornando, incorporou a questão do feminino em sua 

atuação clínica, passando a realizar workshops, vivências, cursos e palestras, visando a 

expansão da consciência, para incluir valores e qualidades do feminino, elementos 

fundamentais  seu ver, para a transformação do mundo.  

KOSS é religiosa por prática e vocação, mas sua experiência pessoal a levou a 

pesquisar os temas de interesse como estudiosa, e com rigor. Acreditei ser 

particularmente interessante trazer seu estudo, pois a autora alia o conhecimento histórico 

e das religiões orientais ao que ela denomina feminino e que em certa medida se 
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assemelha a minha concepção do feminino, ou seja, o feminino enquanto dimensão do 

humano que se reflete nas formas de sermos e estarmos no mundo. Contudo, 

diferentemente da autora, não trabalho a questão dos valores culturais na estruturação da 

personalidade e dos valores femininos construídos socialmente, embora reconheça que 

valores ditos femininos, no sentido de serem atribuídos à mulher, foram tidos como 

negativos paralelamente à negativação/recalque do feminino 

 Da autora extraí, além de alguns dados históricos sobre o culto à Deusa, dados 

referentes às religiões orientais, o tantrismo e o hinduísmo. Para ampliar o recorte sobre 

as duas religiões tive ainda como referência: “O Livro das Religiões” de GAARDER, 

HELLERN e NOTAKER (2000); “Mitos e Símbolos na arte e civilização da Índia” de 

ZIMMER (1989) e “Tantra - O Culto da Feminilidade ”  de LYSEBETH (1994).  

Meu interesse histórico em relação ao culto à grande Deusa me levou a tomar 

contato com uma rica e vasta contribuição de analistas junguianos e pós-junguinos, uma 

pesquisa séria, pois que na esteira de Carl Gustav Jung.3 Apesar de não ser analista 

junguiana e não utilizar a teoria junguiana como norteadora em meu trabalho, a riqueza 

da pesquisa me levou a conhecer alguns autores e um pouco de suas pesquisas. Entre eles 

o terapeuta junguiano WHITMONT (1991). 

Para apresentá-lo ao leitor vou fazer uma pequena digressão e trazer alguns dados 

de sua vida. Embora não seja de importância para nosso trabalho conhecer pormenores da 

vida de um dos autores abordados, fiquei  tocada, como já me ocorreu tantas outras  

vezes, como tão claramente podemos ver a forma pela qual vida e obra de um autor se 

cruzam e se sobrepõem. Lendo WHITMONT, pensei: sua teoria acompanha os passos de 

sua história pessoal, e como a hipótese de um pesquisador é uma  forma de “exorcizar” a 

marca de impedimento imprimida em sua vida. Neste caso, pelos pais, pelas regras 

impeditivas da criação enquanto possibilidade. Marcas que se transformam em construção 

a partir do negativo de outrora. 

WHITMONT foi criado na Áustria, filho único de pais judeus ordotoxos, dentro 

de um sistema de regras e regulamentos estreitos. Seu pai preocupava-se somente com 

padrões de regras tradicionais, moralistas e religiosas, regras da dieta e conduta. Numa 

                                                 
3    O psiquiatra Carl Gustav Jung nasceu a 26 de julho de 1875, em Kresswil, Basiléia, na Suíça, no seio de 
uma família voltada para a religião. Seu pai e vários outros parentes eram pastores luteranos. Desde 
criança irá se interessar pela filosofia e questões espirituais. Denominará sua teoria e prática de Psicologia 
Analítica.  Dentro desta, terá destaque seu estudo acerca do papel da religião no processo de maturação 
psíquica das pessoas, povos e civilizações. Destaca-se ainda na sua obra a concepção de arquétipo e 
inconsciente coletivo. Torna-se discípulo e amigo íntimo de Freud, mas divergências teóricas e dificuldades 
de relacionamento irão separá-los de forma dolorosa para ambos. 
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experiência solitária e devido à rigidez que impedia que fosse acolhida sua expressão 

enquanto criança criativa, afastou-se de tudo que fosse religioso. 

Atraído por contos de fada, mitos germânicos e a música, tinha uma predileção 

pelo  Anel de Parsival de Wagner. 

Tornou-se socialista, abandonou a música e procurou a medicina. 

 Decepcionou-se com o movimento esquerdista ao assistir à negação dos 

sentimentos e valores pessoais em nome do fanatismo. Envolveu-se com a prática 

adleriana do aconselhamento, mas ali também encontrou mais uma vez a luta pelo poder, 

ainda que encoberta. Segundo suas palavras, uma atitude comum era “estou mais 

envolvido comunitariamente do que você”. (WHITMONT, 1991, 14). 

Na medicina, numa abordagem materialista,  seguia frustrado ao ver que estava 

limitado, em muitos casos, ao diagnóstico. Na sua busca encontrou-se com o cristianismo, 

a antroposofia, a homeopatia, a psicossomática, a alquimia e com a teoria analítica 

junguiana. 

Em 1938, aos vinte e seis anos, emigrou da Áustria para os Estados Unidos para 

escapar aos nazistas. Seus pais, originários da Polônia, não puderam emigrar e foram 

assassinados nas câmaras de gás. 

Começou a ter sonhos constantes que remetiam à imagem de uma mulher 

numinosa e, nas suas palavras: 

 

 

“Comecei então a enxergar que, em oposição a meus pais, sob a influência 

da tradição heróica, e em resposta à emigração, eu tinha aprendido a confiar 

apenas no esforço, na força heróica, no desafio autoconfiante de obstáculos. 

A vontade, a razão e a compreensão, a honra e a responsabilidade – em lugar 

do sentimento – tinham sido meus impulsos norteadores. O ideal heróico que 

me ajudara a manter uma sensação de identidade em meio a um ambiente 

familiar que não dava qualquer apoio à criança rebelde, curiosa e musical 

que eu tinha sido me havia endurecido e cristalizara à minha volta uma 

armadura de responsabilidade, dever e combatividade.” (WHITMONT, 

1991,15)   
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Impressionou-me esse percurso de WHITMONT, da criança impedida de ser ao 

adolescente na sua busca heróica. Do adulto frustrado com as formas ideologicamente 

totalizantes ao músico, médico e psicoterapeuta. E, nesta trajetória, pelo seu 

reconhecimento que não o poder, mas sim  a valorização do que há de mais íntimo em nós 

é que nos pode levar a nos sentirmos reais. E, assim, pela sua busca do feminino.  

No livro “O Retorno da Deusa” (1991), o autor, a partir de uma perspectiva 

analítica junguiana, discorre sobre a importância de reconsiderarmos os valores femininos 

que para ele estariam aliados ao instinto, intuição, emoção e teriam sido alienados ao 

longo da História, deixados para trás durante a evolução da nossa consciência.  

WHITMONT divide o nível de consciência em três fases: a fase mágica,  a fase 

mitológica  ou imaginária e a fase mental. As duas primeiras estariam  interligadas  ao 

período ginecolátrico e são sucedidas por um início da predominância dos valores 

masculinos, começo da era heróica quando o ferro foi aos poucos substituído pelo bronze. 

Voltaremos a estes pontos no capítulo um, quando trabalho a passagem da grande Deusa 

e deusas aos heróis e deuses.  

Um estudo sobre a evolução da consciência é encontrado no livro “Origens da 

História da Consciência” (2003), do conhecido junguiano NEUMANN autor de “A 

Grande Mãe – um estudo fenomenológico da constituição feminina do inconsciente” 

(2001).4 

Ambos estudos seguem uma linha de Jung. WHITMONT desenvolve a concepção 

de uma evolução da nossa consciência no transcorrer da história humana partindo das 

idéias de NEUMANN sobre o estudo de Jung e da forma deste conceber a estruturação do 

ego a partir do inconsciente. Não utilizo tal concepção de uma evolução da nossa 

consciência, assim como não utilizo o conceito de arquétipo como, por exemplo, o 

arquétipo da grande Mãe, uma estrutura inata que atua a partir do inconsciente em nosso 

comportamento, sonhos, ações.  

Focalizo e situo o culto à grande Deusa apenas para pensarmos num tempo em 

que o ser humano se relacionava diferentemente com o divino, com o meio, consigo 

mesmo e com o outro.  Portanto, as três fases em que WHITMONT divide o nível da 

consciência são interessantes deste ponto de vista, ou seja,  para pensarmos os diferentes 

momentos históricos e como o humano vivenciou a si, ao meio e aos demais. 

                                                 
4 Para maiores desenvolvimentos consultar: “História da Origem da Consciência.” Erich Neumann. São 
Paulo:Cultrix, 1990 
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Outro trabalho que despertou meu interesse foi o da  analista junguiana QUALLS- 

CORBERT (2002). A autora que trabalha em Birminghan, Alabama, fez seu treinamento 

em psicologia analítica no Instituto Jung, em Zurique, e doutorou-se na Union Graduate 

Scholl. Meu interesse decorreu de seu levantamento histórico, uma vez que ela dedicou 

todo um livro ao estudo da prostituição sagrada e o fez com rigor, recorrendo a 

classicistas como Herótodo, Hesíodo e a levantamento de textos antigos encontrados 

sobre o tema. Na autora também encontrei particular afinidade pela poética, quando, por 

exemplo, descreve em linguagem poética um possível encontro entre um homem e uma 

prostituta sagrada, a partir dos textos históricos pesquisados. 

POLLACK (1998) é poetisa, desenhista e escritora, mas é mais conhecida como 

uma das  maiores autoridades na moderna interpretação do tarô. Morou por dezenove 

anos na Europa, mas retornou aos Estados Unidos em 1990, morando atualmente em 

Hudson Valley.  

Ao escrever “O corpo da Deusa”, se baseou em trabalhos acadêmicos e na arte, 

além de trazer ao leitor suas experiências pessoais do sagrado. Viajou a muitos lugares e 

traz sua viva percepção das imagens e lugares que temos nos livros que abordam o culto à 

grande Deusa. Focaliza qual a significação da deusa ter um corpo. Embora não seja este o 

foco da minha dissertação, algumas contribuições desta autora vêm incrementar meu 

trabalho. 

HUSAIN (2001) nasceu  e foi educada no Paquistão. Psicoterapeuta e escritora, 

atualmente mora em Londres. 

Por muitos anos estudou a mitologia e o folclore de diversos lugares do mundo. 

Seu livro “Divindades Femininas” é um “pequeno compêndio”, se assim podemos 

chamá-lo,  sobre a história da religião da grande Deusa. Rico em ilustrações, belo 

esteticamente, traz um grande número de fatos e pesquisas feitas acerca de achados 

arqueológicos, de mitos e símbolos, textos e parábolas, sem se aprofundar porém em seus 

significados. É pela extensão de sua pesquisa que a autora figura como uma das 

consultadas para meu trabalho. 
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3.b - Percurso pela psicanálise 

 

 

FREUD, LACAN e WINNICOTT são os três grandes psicanalistas que trago na 

minha dissertação. Além da minha compreensão acerca do feminino através das 

diferentes concepções teóricas, recorro à leitura de psicanalistas recentes como BIRMAN, 

ESCOLÁSTICA e SAFRA.  

Meu objetivo não é comparar o conceito do feminino entre os autores, mas situar 

em cada um a idéia principal subjacente ao conceito de feminino. 

Inevitavelmente, veremos que há uma certa evolução do conceito - do feminino 

como falta e horror ao feminino enquanto enigma; do feminino como irrepresentável e o 

gozo feminino como o que está fora (aquém/além) da linguagem ao gozo feminino como 

uma possibilidade de contato com o indizível; do feminino como outra forma de lidarmos 

com o nosso limite enquanto humanos ao feminino como elemento constitutivo do Ser. 

 

 
4 - Temas que intercruzam a pesquisa - sobre a sexualidade feminina e o  

falocentrismo 
 

 

Há trabalhos que criticam a psicanálise pelo que denominam seu falocentrismo, e 

creditam a esta teoria uma repetição do que ocorre no social, ou seja, uma negativa do 

feminino. Há outros que se debruçam para compreender o porquê da misoginia em 

relação à mulher na cultura.  Muitos destes trabalhos apoiam-se ora na questão 

econômica, ora na história e/ou aspectos sociais para a compreensão de tal diferenciação. 

Há trabalhos extensos que se dedicam a compreender desde o início como se processou 

tal diferenciação da mulher e do feminino como o negativo e do homem e do masculino 

como o positivo. 
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Sabemos que o discurso, ao longo da História, formalizou-se em torno de 

conceitos, preceitos e preconceitos a respeito do feminino e da mulher,  assim como 

acerca da maternidade e da sexualidade feminina. 5  

Inúmeros são os estudos acerca do feminino e do masculino, do resgate do 

feminino e das questões da mulher, de sua sexualidade e das conseqüências que o 

patriarcado, enquanto sistema, infligiu a sua vivência de mulher, colocando-a  num lugar 

submisso e por conseguinte afetando as relações entres homens e mulheres.  

Optei por um outro caminho, uma vez que me interessou pensar o feminino 

enquanto dimensão do humano, ao mesmo tempo que fui discriminando os 

embaralhamentos de registros quanto ao feminino e a feminilidade enquanto restrita à 

mulher. Tal convergência se percebe em diferentes publicações, dentro e fora da 

psicanálise, e ainda no nosso discurso cotidiano. 

Ao longo do trabalho, iremos verificar que há na cultura e na psicanálise uma 

sobreposição da mulher e da feminilidade  ao que denominamos feminino, ao mesmo 

tempo em que faremos uma leitura do feminino não o ligando apenas à mulher e sim ao 

humano. 

Embora interessante o conhecimento sobre a questão da mulher e de sua 

sexualidade, assim como o questionamento do papel central do falo, não nos deteremos 

nestas questões pelos seguintes motivos: 

 

1 - Porque apenas cruzam com meu trabalho que não visa explorar este terreno. 

2 - Embora sejam igualmente temas de meu interesse, em uma dissertação de 

mestrado não caberia abarcar  tamanha temática  somada ao interessante tema do conceito 

do feminino enquanto dimensão do humano.  

3 - Tais questões já têm sido amplamente exploradas e meu objetivo é trazer 

elementos novos para se pensar o modo pelo qual o ser humano se relaciona e, 

conseqüentemente, pensar a teoria psicanalítica e a prática clínica. 

4 - Como fica claro, os temas se intercruzam, e mantive a preocupação de guiar o 

leitor para que não se perdesse nestes entrelaçamentos, algo tão fácil de acontecer  como  

minha própria pesquisa mostra. Trazer tais temáticas poderia provocar efeito contrário ao 

                                                 
5   Compreendo, tal qual BIRMAN, que os jogos de linguagem, funcionam como formas de vida, tendo 
conseqüências reais sobre o corpo e a subjetividade. (BIRMAN, 2001, 11). 
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desejado, ou seja, a separação do feminino do conceito de feminilidade enquanto ligado à 

mulher e sua sexualidade. 

 

Por não focar a questão da sexualidade feminina e  do dito falocentrismo dentro da 

psicanálise e na nossa sociedade,  não trabalhei as controvérsias a respeito destas questões 

levantadas por algumas mulheres e homens psicanalistas. Sabemos que as teorias de 

FREUD a respeito da sexualidade feminina despertaram grande polêmica no movimento 

psicanalítico e não poderíamos deixar de situar o leitor a respeito destas para quem quiser 

guiar-se por este caminho. Tal debate teve como principal veículo os números do 

“International Journal of Psychoanalysis”, publicação oficial da International 

Psychoanalytical Association (IPA). Citarei sumariamente alguns dos textos e 

desenvolvimentos posteriores que, a partir da leitura freudiana, abriram a ampla discussão 

sobre o tema. 

 

ABRAHAM (1922) inaugura a discussão acerca da sexualidade feminina  a partir 

de seu artigo “Manifestações do Complexo de Castração Feminino”,  no qual afirma que 

a falta de pênis causaria uma série de conseqüências psíquicas para a mulher, mostrando 

como o complexo de castração é vivido pela menina. A vagina seria vista pela própria 

mulher como uma ferida, a falta do pênis como uma afronta ao seu narcisismo. (Cf. 

ABRAHAM, 1922, 2-3). A sensação de inferioridade decorrente se aliaria ao medo de 

perder o amor dos pais. Receber ou não um pênis, iria depois se desdobrar em receber 

uma criança. A esperança de possuir uma criança, portanto, compensaria a mulher do seu 

“defeito físico”. (Cf. ABRAHAM, 1922, 6) 

Para este autor, se tudo correr bem, a menina transfere o amor do pai a outros 

objetos masculinos na adolescência,  seguindo assim a via normal. Mas, outras duas 

saídas podem ocorrer: pode persistir o desejo inconsciente de ter um pênis e assim a 

mulher permaneceria numa posição masculina ou pode ocorrer uma “recusa” em aceitar a 

posição feminina  o que levaria a mulher a um desejo de vingança em  relação ao homem. 

(ABRAHAM, 1922, 4-9) 

Este artigo de ABRAHAM abre para o grande debate que continua com 

HORNEY, DEUSTCH, JONES e KLEIN, citando os principais. 

HORNEY (1991) é uma das primeiras psicanalistas a criticar o complexo de 

castração como uma fase normal do desenvolvimento feminino. 
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No texto  “Sobre a gênese do complexo de castração na mulher” (1924), 

publicado no livro “Psicologia feminina”(1991),  discorda de ABRAHAM quanto ao 

papel central que este dá à falta do pênis e suas conseqüências na vida psíquica da 

mulher.  Afirma que o desejo que algumas mulheres têm de ser um homem estaria na 

verdade ligado a uma forte identificação com o pai, o que corresponderia a uma fase 

secundária  no desenvolvimento, decorrente de uma decepção que interromperia o curso 

normal rumo à feminilidade.(HORNEY, 1991 [1924], 35-36) 6  

HORNEY questiona se as formas do complexo de castração encontrado nas 

mulheres, férteis de conseqüências  para o desenvolvimento da neurose, bem como para a 

formação do caráter e o destino das mulheres, estariam baseadas somente na insatisfação 

por não ter um pênis. (Cf. HORNEY, 1991 [1924], 36).  Em suma, questiona o fato de ser 

dado como certo que a mulher sustentaria uma insatisfação em relação a seu sexo 

unicamente devido à inveja do pênis. Por meio de dados clínicos, compreende a inveja do 

pênis manifestada pelo desejo de urinar como um homem apoiada na insatisfação dos 

instintos escopofílicos, do sadismo uretral e dos desejos masturbatórios recalcados que 

ocorrem na  infância.  Denominará  esta de inveja  primária do pênis.  

A psicanalista discute o que irá determinar que o complexo do pênis  tenha um 

maior ou menor êxito. É quando se aprofunda na questão da fixação paterna como motor 

da reativação da inveja do pênis. A inveja primária do pênis impulsionaria a menina em 

direção ao pai e, na verdade, seria devido a uma intensa fixação ao pai e forte 

desapontamento com este que a menina retornaria a um segundo movimento em  direção 

à inveja do pênis, dita agora  secundária e como uma defesa. 

A inveja do pênis secundária poderia ainda ser um deslocamento da inveja da 

criança que a mãe deu ao pai e, posteriormente, haveria o deslizamento do desejo de ter 

um criança para o desejo em ter um pênis. O complexo de castração seria secundário e 

irromperia na feminilidade em desenvolvimento a partir da identificação com a mãe. Não 

haveria um repúdio à feminilidade pela falta de pênis, mas sim este repúdio poderia 

ocorrer se o complexo de masculinidade se manifestasse na menina devido à inveja da 

mãe que deu um filho ao pai. Posteriormente ocorreria um deslocamento da inveja da 

criança  recebida  para a inveja do pênis. 

Para HORNEY, as sensações vaginais abririam o caminho para a feminilidade 

desde o início e o complexo de castração seria secundário. A identificação com o pai se 

                                                 
6 Este texto foi publicado também no International Journal of Psychoanalysis, 1924, vol. V. 
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constituiria como uma defesa em relação à forte fixação ao pai, aos desejos de  vingança  

em relação a ele pelo seu desapontamento e aos sentimentos de culpa resultantes de tal 

conflito. 

Em “A Fuga da Feminilidade” (1926), publicado no livro “Psicologia Feminina 

(1991), HORNEY reafirma como a inveja do pênis em situações favoráveis transmuda-se 

no desejo de ter um homem e um filho e somente quando outros fatores intervêm é que o 

mesmo não ocorre. Ou seja, não é a inveja do pênis o que é central no complexo de 

castração da mulher, nem a causadora da fuga da feminilidade.7 A inveja do pênis, 

quando leva ao complexo de masculinidade, é uma defesa. A culpa pelos desejos 

libidinais da menina quando muito intensa somada ao temor dos danos que poderiam ser 

causados pela realização destes desejos,  danos ao interior do corpo da menina pelo pênis 

do pai, é que remeteriam a uma regressão e conseqüente incremento da inveja do pênis, 

que em uma de suas formas apareceria como o desejo de ser um homem. Neste ponto, 

HORNEY acrescenta o quanto a desvantagem do lugar conferido à mulher na sociedade 

reforçaria  tal  desejo. 

 

Acredito que o importante do pensamento de HORNEY é verificarmos que a 

psicanalista ocupou-se de fazer uma leitura sobre uma nova ótica do complexo de 

castração na mulher, retirando o papel central dado à inveja do pênis como determinante 

da sexualidade da mulher e valorizando as fantasias libidinais próprias da menina, assim 

como as fantasias acerca do interior do seu corpo.  A inveja do pênis ocorreria na menina, 

mas não seria determinante de uma rejeição à feminilidade. Fatores ligados ao próprio 

desejo libidinal da menina é que demasiadamente  intensificados poderiam remeter 

novamente à inveja do pênis e daí derivar suas conseqüências. 

 

A psicanalista contemporânea a FREUD, DEUTSCH, no livro “A Psicologia da 

Mulher”, publicado em dois volumes, procura dissecar todas as fases do desenvolvimento 

psíquico da mulher. (DEUTSCH, 1952-1960) 

O livro “A Psicologia da Mulher”, publicado em dois volumes, reúne os artigos 

de DEUTSH, que procuram dissecar todas as fases do desenvolvimento psíquico da 

mulher. (DEUTSCH, 1952-1960) 

                                                 
7 Publicado  anteriormente no International Journal of Psychoanalysis 
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DEUTSCH concorda com FREUD em que ambos os sexos vivenciam a fase 

fálica. Quando o menino descobre a vagina como exterior a ele, formularia a 

possibilidade de apropriar-se sadicamente deste órgão, enquanto a menina, ao perceber 

este espaço de entrada em seu corpo, teria que formular o desejo de submissão 

masoquista ao pênis. 

Para a autora, o complexo de masculinidade seria decorrente de uma 

inconformidade da mulher com seu sexo, de uma não aceitação. A inveja do pênis seria 

secundária, quanto não ocorresse uma aceitação da própria constituição feminina que tem 

como base uma maior tendência à passividade. Portanto, esta insatisfação poderia 

decorrer do quanto a constituição feminina remete à passividade. Haveria aqui uma 

concordância, ainda que implícita e por outras vias, com FREUD em relação ao horror à 

passividade. 

Na fase oral, seio e pênis são equivalentes. Assim como o seio promoveria a 

erotização da boca, o pênis promoveria a fixação da libido na vagina, portanto a menina 

teria que aguardar a primeira relação sexual. Devido à equivalência seio-pênis, a relação 

sexual reconstituiria a relação mãe-filho e remeteria ao desmame, trauma que apenas por 

ocasião do parto a mulher poderia dominar.  

DEUTSCH dá relevância à vivência de passividade em relação à mãe. Embora 

ambos os sexos tenham que lutar contra esta passividade, a mulher seria mais passiva 

devido a sua formação anatômica que a conduz à espera da fecundação. Para afirmar esta 

passividade feminina enquanto constitucional na mulher, a autora baseia-se na 

filogenética referindo-se às fêmeas dos animais, assim como na forma em que os gametas 

se “comportam”. Embora a autora não desconsidere a influência do meio, esta será 

sempre uma reafirmação da passividade que é inerente ao sexo feminino. Diz: “ […] as 

forças do mundo externo e interno atuam na mesma direção, ou seja, o impulso para a 

atividade na mulher é mais débil e a inibição externa é mais forte” (Cf. DEUTSCH, 1952, 

234).  

DEUTSCH foi uma das discípulas de FREUD que mais abraçou a idéia do 

masoquismo aliado à mulher. Para esta última, o masoquismo da mulher estaria 

intimamente ligado à diferença anatômica entre os sexos, e a ausência de um órgão ativo 

na mulher, o pênis, levaria a uma  orientação da libido em direção à passividade e ao 

masoquismo. (DEUTSCH, 1952, 235) 
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A psicanalista afirmava que um certo masoquismo seria necessário para que a  

mulher vivesse sua sexualidade e estivesse preparada para o parto, sendo, o masoquismo, 

favorável à sua adaptação à realidade.  A descoberta da vagina enquanto órgão de 

excitação se daria via pênis,  o que a autora chama de uma sujeição masoquista ao pênis. 

As tendências ativas e fálicas se transformariam em masoquistas, quando a mulher 

desinvestisse o clitóris, aparecendo a fantasia “eu quero ser castrada”, fundamento 

erógeno masoquista da libido.  

NUNES (2000) observa que, para DEUTSCH, o masoquismo seria uma condição 

própria da mulher e a saída para esse masoquismo “natural” não resultar numa perversão 

estaria na maternidade, como forma de a mulher sublimar suas tendências perversas. 

(NUNES, 2000, 213) 8 

Em 1927, JONES entra neste debate. Para ele, a tendência dos analistas homens 

em valorizar uma visão falocêntrica e das analistas mulheres em defender uma 

mitificação em relação ao próprio órgão teria focado o interesse da psicanálise sobre o 

órgão masculino. JONES formula o conceito de “aphanisis” para designar o medo da 

extinção do prazer sexual, um horror muito mais amplo que o medo da perda do órgão 

sexual e que atingiria ambos os sexos. Na mulher, entretanto, devido a uma maior 

dependência do homem para sua satisfação sexual, por razões fisiológicas, o que 

predominaria seria o medo da separação, de onde derivaria o medo de ser abandonada.  

Assim como para KLEIN, JONES ao estudar as etapas de desenvolvimento da 

menina dirá que ocorre uma passagem da oralidade que demanda o seio ao pênis (relação 

oral fantasmática) e à masturbação clitoriana como satisfação auto-erótica. Conforme 

FREUD a menina passará para a fase anal, com o conseqüente investimento do ânus 

como zona erógena. Aqui, JONES assinala que a menina estará numa fase plenamente 

edipiana e se identificará com a mãe. Diferencia a inveja do pênis pré-edipiana (auto-

erótica) da inveja edipiana, esta sim se refletirá no desejo pelo pênis, em partilhar do 

pênis numa relação oral, anal  ou vaginal. A inveja do pênis que aparece como ter o pênis 

em si seria uma defesa secundária em relação ao desejo pelo pai edipiano. 

Privação é o termo usado por JONES para designar o horror a “aphanisis”. Na 

menina apareceria como inveja do Pe6nis e no menino como medo da castração. O desejo 

                                                 
8 NUNES (2000) em seu livro “O corpo do diabo entre a cruz e a caldeirinha – um estudo sobre a mulher, o 
masoquismo e a feminilidade “ faz um estudo profundo acerca da aproximação entre a mulher, o sacrifício, 
dor e passividade, partindo da construção da imagem materna no séc. XVIII até a construção da psicanálise 
e da compreensão freudiana acerca da sexualidade da mulher. 
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irrealizável pelo pênis do pai causaria a privação que, por sua vez, levaria ao desejo de ter 

um pênis. A menina teria que sacrificar seu desejo erótico em relação ao pai ou sacrificar 

sua feminilidade.  A inveja do pênis seria uma defesa por não poder ter tido o pênis do 

pai, no sentido de ser penetrada por ele no coito. A inveja do pênis seria secundária, 

diferente do que afirmava FREUD. 

KLEIN intensifica o debate.  

No texto “Primeiras Fases do Complexo de Édipo (1928), expõe pela primeira 

vez seus pressupostos acerca do complexo de Édipo precoce que atuaria desde o 

desmame, quando tanto o menino como a menina viveriam uma fase de identificação 

precoce com a mãe – denominada  “fase feminina.” (KLEIN, 1970 [1928]) 

Aqui, vamos nos deter especificamente no desenvolvimento da menina.  

No texto “Os Efeitos das Primeiras Situações da Angústia Sobre o 

Desenvolvimento Sexual da Menina” (1932), publicado em “Psicanálise de Crianças” 

(1981),  KLEIN irá se deter no desenvolvimento sexual da menina. 

A psicanalista escreve que sendo a angústia de castração a primeira descoberta 

determinante da neurose masculina, os analistas começaram a estudar fatores etiológicos  

do mesmo tipo nas mulheres, o   que lançou menos luz   sobre a psicologia da mulher em 

comparação com a do homem. Afirma que é possível esperar grande avanço neste sentido 

através do conhecimento de uma angústia  feminina equivalente.   

Para KLEIN, a resposta se encontra no medo primordial da menina em ter o 

interior do seu corpo roubado e destruído. 

Para a psicanalista, as tendências orais e anais se sobrepõem a um conhecimento 

vago da vagina. Haveria um saber inconsciente da vagina como cavidade propícia  a 

receber o pênis. A pequenina teria ainda um saber consciente apoiado em sensações e 

manipulações, mas este seria facilmente rechaçado, pois coloca a vagina, por assim dizer, 

como uma porta aberta a possíveis ataques fantasiados. Contudo, KLEIN concorda que há 

um bom número de evidências de que a vagina só assume sua função integral  por meio 

do ato sexual, na vida adulta. 

Na teoria kleiniana, o complexo de Édipo inicia-se muito antes do que para 

FREUD, como um complexo de fantasias em relação aos pais que envolvem todas as 

zonas erógenas.  
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A frustração oral infligida pela mãe ao retirar-lhe o seio, mais o desapontamento 

por não lhe ter concedido o pênis paterno, faz com que a menina afaste-se dela e tome o 

pênis do pai como possível objeto de gratificação oral. 9  

Segundo o modelo da incorporação oral, a menina imagina que receberá do pênis 

paterno o que antes recebia do seio da mãe. “A passagem do investimento do seio 

frustrador ao pênis constitui o núcleo do conflito edípico precoce.” (Cf. SALAS, 1990, 

65) 

KLEIN escreve que, neste ponto, sua teoria se encontra com a de DEUTSCH, ou 

seja, quanto ao deslocamento da libido oral da mãe para o pai, mas discorda desta quanto 

a um completo desconhecimento da vagina antes do início da prática sexual. Assim como 

HORNEY, em KLEIN temos que o surgimento dos impulsos edípicos provocaria não 

apenas uma correspondência em relação ao reconhecimento inconsciente da vagina como 

também sensações no órgão. 

Em seu complexo edípico, a menina criaria fantasias em que a mãe possui o pênis 

do pai e o gratifica com o seio, o que causa sentimentos de inveja e ódio em relação a 

ambos genitores. Tal teoria sexual incrementa o ódio derivado da frustração já causada 

pela mãe e leva a fantasias sádicas em que a menina ataca e destrói o interior da mãe. O 

medo da retaliação que estas fantasias provocam são a base da mais profunda situação 

de angústia na menina.10 

O pensamento de KLEIN, em relação à volta da menina para o pênis do pai, 

coincide  com o de FREUD, mas difere quanto ao tempo e quanto ao fundamento do 

desejo, que é de incorporação e não de ter um pênis para si.  

Ainda mais importante do que mostrar essa diferença entre FREUD e KLEIN é 

assinalar que, para a psicanalista, o desejo  pelo pênis paterno não estaria vinculado ao 

complexo de castração. Na verdade, seria a expressão mais fundamental das tendências 

edípicas da menina. 

 

“[...] a meu ver, o que a menina deseja acima de tudo não é possuir um pênis 

para si como atributo de masculinidade, mas sim incorporar o pênis paterno 

como objeto de gratificação oral. Ademais, creio que esse desejo não é um 

                                                 
9 Para KLEIN, os bebês de ambos os sexos consideram que o corpo da mãe contém tudo  que  é desejável,  
bebês, leite, o seio e entre estes conteúdos  o pênis do pai. 
 
10 KLEIN compreende  assim o conceito de aphanisis de Jones; com a destruição  de seus órgãos , capazes  
de  proporcionar prazer, a menina perderia seus acesso à possibilidade de gratificação. 
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produto de seu complexo de castração, mas a expressão mais fundamental de 

suas tendências edípicas; ela é trazida para o domínio de seus impulsos 

edípicos não indiretamente, através de suas tendências masculinas e de sua 

inveja do pênis, mas diretamente, como resultado de seus componentes 

instintivos femininos dominantes”. (KLEIN, 1981 [1932], 261) 

 

Ainda que pesem as críticas em relação ao biologismo da psicanalista e à 

precocidade em que ela coloca tais acontecimentos psíquicos, podemos pensar sua 

construção como válida por ser uma forma de traduzir a elaboração imaginativa da 

menina m relação ao seu corpo,  que é diferente do menino. 

 

Os impulsos  orais, uretrais, anais e genitais  concorrem para que o pênis paterno 

se vincule a uma fonte de fantasias imaginárias. Nas palavras de KLEIN, “dota o pênis 

paterno de tão grandes virtudes aos olhos da menina pequena, convertendo-o no objeto de 

sua mais ardente cobiça.” (KLEIN, 1981 [1932], 262) 11 

 

A partir do desejo oral, temos o protótipo do desejo genital do pênis. 

Numa posição predominantemente feminina, tal adoração ao pênis poderá se 

converter numa atitude humilde  e submissa frente ao sexo masculino  ou pode ocorrer 

ainda  que sentimentos de ódio, por lhe terem negado objeto tão valioso, se constituam 

paralelamente a sua posição feminina. Na posição masculina, a adoração ao pênis dará 

origem a todas as manifestações características  da inveja do pênis. 

As fantasias acerca dos poderes do pênis paterno derivadas dos próprios impulsos 

podem igualmente  torná-lo objeto mau e ameaçador; a intensidade dos impulsos  sádicos, 

a concorrência do bom pênis introjetado, entre outras fantasias, poderão concorrer para 

um desenvolvimento mais ou menos favorável. 

A fantasia de ter incorporado o pênis paterno e seus sentimentos de ambivalência 

agora se voltam a esse objeto internalizado.  Em situações favoráveis , a pequena 

combaterá o seu medo do “mau” pênis com o “bom” pênis. 

KLEIN se detém nos resultados destas complexas redes de fantasias na vida 

sexual adulta. 

 

                                                 
11 Grifo meu 
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“[…] parece que a raiz mais profunda do masoquismo feminino é o medo da 

mulher aos perigosos objetos internalizados, em especial o pênis do pai; e 

seu masoquismo em última instância, nada mais seria que a inflexão dos 

instintos  sádicos, que ficariam dirigidos  para dentro,  contra esses objetos 

internalizados.” (KLEIN, 1981, 268) 

 

Cabe assinalar, contudo, que para KLEIN a inveja e ódio que a menina sente da 

mãe colorem e intensificam suas fantasias sádicas em relação ao pênis. (Cf. KLEIN, 1981 

[1932], 274). Essa questão é importante pois reforça uma importante diferença entre a 

forma das crianças, conforme seu sexo, lidarem com o sadismo e a angústia: 

 

“Como os impulsos  destrutivos da menina contra o corpo materno são mais 

poderosos e duradouros que os do menino, ela elaborará métodos secretos e 

ardilosos de ataque, baseados na magia de seus excrementos e em outros 

produtos de seu corpo, assim como na onipotência  de seus pensamentos, em 

conformidade com a natureza oculta e secreta do mundo que ela e sua mãe 

encerram dentro do seu corpo. Já o menino, concentrará seus sentimentos de 

ódio não somente no pênis do pai que ele imagina encontrar-se no interior da 

mãe, mas no seu pênis real; destarte, estarão sendo dirigidos  em escala 

muito  maior para o mundo exterior e para o que é tangível  e visível. Graças 

ao uso da onipotência  sádica de seu pênis, ele dispõe  de outros meios para 

dominar sua angústia, ao passo que o modo da mulher dominar a angústia 

permanece submisso às suas relações com o mundo interno, com o que se 

acha oculto e, por conseguinte, com o inconsciente” (KLEIN, 1981 [1932],  

272-273) 

 

“Sua conformação anatômica tampouco lhe oferece qualquer possibilidade 

de saber qual é o estado interno de seu corpo: ao passo que o menino se 

apóia em sua posição masculina, pois graças ao seu pênis ele tem um meio de 

convencer-se, através da prova da realidade de seu bom funcionamento 

interno.” (KLEIN, 1981[1932], 277) 
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Neste ponto, assinalo que são colaborações da autora, afirmar uma vida 

fantasiosa específica  na menina em relação ao seu corpo, na linha de valorizar o 

aspecto de interioridade. Mas uma vez, quero frisar, mesmo que discordemos quanto ao 

tempo em que coloca como possíveis de serem vividas estas fantasias, hoje é ponto 

pacífico para a maioria dos psicanalistas que estudam a sexuação feminina que as 

fantasias de destruição/construção internas tendem a ser maiores nas mulheres e a se 

vincularem  ao próprio corpo, desconsiderando, é claro, a especificidade de cada caso. 

 

 Para terminar, gostaria de assinalar que leituras mais recentes nos remetem ao que 

há de prazeroso e integrativo  na vivência da mulher ao reconhecer o seu sexo e  sua 

interioridade como lugares-espaços de prazer e conceber seu corpo como uma forma de 

expressão do seu Ser. 

Como não nos aprofundaremos neste estudo, finalizo com as palavras de 

ANZIEU: 

 

“Uma cavidade não é nem de falta, nem de vazio. Um orifício tampouco é um 

buraco, um abismo sem fim. É uma abertura para uma profundidade 

delimitada por um envelope” (ANZIEU, 1992, 7)  

 

5 - Alguns trabalhos recentes sobre o feminino  

 
Fazer um levantamento de todo acervo de textos e estudos acerca do feminino em 

seus diferentes âmbitos (teológico, psicanalítico, histórico, social), seria da ordem do 

impossível. Ainda que me restringisse à psicanálise, o número de trabalhos é extenso.  

Além do mais, como já dito,  temos inúmeros trabalhos que ligam o feminino à mulher e 

se dedicam a pensar a influência da História em seu lugar social e na sua sexualidade, 

assim como trabalhos que se dedicam a estudar a sua sexuação a partir da construção 

psíquica em seu corpo de mulher. 

Já tendo situado o leitor nas opções e escolhas que foram tomadas neste trabalho, 

quero destacar apenas alguns trabalhos mais recentes que, em um ou outro ponto, se 

interligam a minha pesquisa. 
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O teólogo BOFF e a escritora MURARO no livro “Feminino e Masculino - Uma 

nova consciência para o encontro das diferenças” (2002), se ocupam de pontos nos quais 

também me detive, como a importância de se compreender o humano em sua 

historicidade, o momento atual que vivemos, a crise do patriarcado, as dicotomias.  

Na Introdução, os autores assinalam que no início deste milênio vivemos um novo 

ponto de mutação, cuja origem é a aceleração tecnológica e com ela a aceleração 

histórica, e tecem sobre os pontos de mutação anteriores pelos quais a humanidade 

passou. 

O primeiro ponto de mutação teria ocorrido há dois milhões de anos quando os 

hominídeos se separaram dos primatas dando início à pré-história. As primeiras culturas 

são de coleta, o humano toma a posição ereta, começa o desenvolvimento do córtex 

cerebral e as suas primeiras conquistas. 

O segundo ponto de mutação ocorreu há mais ou menos quinhentos mil anos, 

quando o ser humano inventa o machado de pedra lascada e introduz as sociedades de 

caça e consequentemente surgem novas e diferentes estruturas psíquicas e formas de 

relação. Aproximadamente há dez mil anos um terceiro ponto de mutação acontece com a 

invenção dos métodos de fundir metais e pela criação da agricultura, ocasionando o fim 

do estágio nômade e a formação de aldeias, estados e impérios. Novamente há uma 

mudança nas formas do ser humano relacionar-se entre si e com o mundo. 

Há menos de trezentos anos ocorre a emergência da civilização urbano/industrial, 

uma aceleração das invenções científicas e tecnológicas e uma organização social mais 

complexa com suas conseqüentes transformações nas formas do humano ser e estar no 

mundo. As reflexões acerca da forma que o humano se relaciona com o mundo e os 

demais, em diferentes momentos,  trazem  à baila a questão teológica. 

 

 

“Em todas essas etapas emerge simultaneamente a espiritualidade, a 

capacidade de o ser humano entender-se no conjunto dos seres e decifrar o 

elo que o liga e religa ao Universo e à Fonte originária de todo ser.” (BOFF 

e MURARO, 2000:10) 

 

Nos primórdios da humanidade os seres humanos se integravam à natureza e entre 

si. As relações eram de solidariedade e partilha dos bens. Com as sociedades de caça 
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instauram-se as primeiras relações de violência. Ao se iniciar o período histórico, a 

relação senhor e escravo se afirma, a violência e a competição como formas de 

relacionar-se uns com os outros e com a mundo se consolida. 

 

“Isto se acelera muitíssimo na Segunda Revolução Industrial: o aquecimento 

do clima, o derretimento das calotas polares, a predação dos recursos 

naturais, o esgotamento das fontes de energia não-renovável, o desperdício 

da água, as inúmeras espécies em extinção, tudo gerado pela aceleração 

tecnológica dentro de uma consciência competitiva. Se esta tendência 

globalizada de violência e destruição não for revertida, é consenso entre os 

ecólogos que após o ano 2050 a humanidade terá ultrapassado o ponto de 

não-retorno, o que tornará extremamente difícil reverter o processo de 

destruição. Por isto estamos, como espécie, num novo limiar. Ou nos parimos 

como outra espécie humana, com outra consciência, ou perecemos.” (BOFF 

e MURARO, 2000, 11) 

 

Os autores afirmam que no final do século XX e início do século XXI podemos 

falar da emergência de uma nova consciência. Portanto, estaríamos vivendo um novo 

ponto de mutação. 

É neste ponto que estas reflexões se encontram com a temática do feminino, 

pois... ‘Essa nova consciência precisa ter no seu âmago a noção de cuidado, de 

solidariedade, de compartilhamento de vida e dos bens da natureza, criando para isso 

novas estruturas socioeconômicas, políticas e espirituais.’ (BOFF e MURARO, 2000,12)  

 

Para BOFF a crise global afeta radicalmente as principais categorias de 

pensamento e instituições originadas pelo patriarcado. Da razão instrumental-analítica 

fundada no paradigma que separa sujeito-objeto, base do projeto da tecnociência, e que 

reduz o complexo ao simples e instaura o domínio do homem sobre os processos da 

natureza, até a instituição do poder exercido como hegemonia do mais forte, esse 

processo causou a ruptura entre Deus/mundo, espírito/matéria, feminino/masculino, 

sexo/amor, público/privado, instaurando a perda do sentimento de  pertencer à totalidade 

cósmica e o conseqüente abandono do sentimento de veneração e de respeito em face da 

majestade do Universo e do mistério da própria  existência. (BOFF, 2000, 19) 
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BOFF compreende o feminino e o masculino como princípios e enquanto 

princípios, significam um jogo de relações que continuamente constroem o ser humano.  

Devido à relevância da forma que o autor concebe o feminino e o masculino 

vamos citá-lo textualmente: 

 

“O masculino e o feminino não são entidades em si ou partes de um todo 

maior. São princípios. Como princípios, filosoficamente falando, estão aquém 

das coisas; antes, dão origem a elas. Por isso, princípios são relações 

originais que, atuando e se exercendo, permitem surgir os seres nas suas 

mais diversas expressões... Essas relações ou forças originárias, pelo fato de 

serem princípios, nunca aparecem em si próprias, mas sempre  nas 

concretizações originadas por elas.” (BOFF, 2000,73) 

 

BOFF faz uma bela descrição do humano ao dizer que o ser humano nasce inteiro, 

mas inacabado. ‘Ele precisa acabar de nascer’. (BOFF, 2000, 74). A esta afirmação do 

autor acrescento que o ser humano nasce aberto à experiência de nascer através de um 

outro humano. 

O ser humano ‘para sobreviver precisa abrir-se aos outros e ao mundo, intervir no 

meio, trabalhar e fazer cultura. Mas não está aberto apenas a isso e àquilo, está aberto à 

totalidade.’ (BOFF, 2000,74) 

BOFF situa a marca de ser desejante no humano: 

 

“O ser humano como ser desejante não encontra no mundo nenhum objeto 

que lhe satisfaça totalmente o desejo. Por isso, recusa a aceitar o mundo 

como o encontra. Tentando saciar o seu desejo, molda, pela liberdade, a si e 

ao que o cerca e vai construindo a sua existência, feita e sempre por fazer 

‘pois nada nos satisfaz no mundo.” (BOFF, 2000, 74) 

 

Coincidindo com a concepção de BOFF acerca do feminino e do masculino, eu 

diria que as dimensões feminina e masculina no humano aparecem como formas de ser e 

estar no mundo, como diferentes formas de se lidar com a precariedade humana e com o 

desejo. Formas que podem se contrapor uma à outra, se hierarquizar, uma em detrimento 

da outra ou podem se combinar no balé da vida. 
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“Quando falamos de masculino e feminino queremos com estas palavras 

sinalizar a estrutura de base do ser humano, homem e  mulher, como forças 

produtoras de identidade e de diferenças. Mas, não só. Realizam-se nas 

muitas dimensões da realidade total. Por exemplo, o feminino não pode ser 

cristalizado na mulher, pois, se concretiza também na Terra e no Divino.” 

(BOFF, 2002, 75) 

Cabe ressaltar que o teólogo, ao dizer que o feminino também se concretiza  no 

divino, não exclui que o masculino igualmente se presentifica no divino. Aliás, esta é uma 

questão importante; BOFF concebe que o divino abriga ambas dimensões. Não me 

detenho neste estudo, por não ser a proposta deste trabalho, mais gostaria de assinalar tal 

fato ao leitor. 12 

 

“Nos textos judaico-cristãos, Deus aparece como criador e ordenador, 

triunfador sobre todos os obstáculos, e garante o fim bom de todas as coisas. 

Mas também se mostra como energia criadora primordial, como aquele que 

acompanha, cuida, protege e ama enternecidamente. Como a mãe que 

consola (Is 66, 13), a mãe incapaz de esquecer o filho das suas entranhas, 

que somos cada um de nós (Is 49, 15; S1 25, 6; 116, 5), e que, no termo da 

história, como a grande e generosa mãe, enxugará as nossas lágrimas, 

cansados que estamos de tanto chorar pelos absurdos que não entendemos 

(Ap 21, 4). O feminino e masculino são caminhos de Deus para conosco”. 

(BOFF, 2002, 107) 

 

Em  2001,  tivemos a publicação de “O Feminino a o Sagrado”.  

O livro é o resultado da correspondência sobre tema tão fascinante entre 

CLÉMENT, ensaísta e escritora francesa, com a intelectual, psicanalista e lingüista 

búlgara  KRISTEVA. 

                                                 
 
12 Para quem deseja se aprofundar nesta questão, recomendo além do livro citado. “O Rosto Materno de 
Deus”, do mesmo autor. 
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Embora não tenha utilizado de referências das autoras, cito esta publicação porque 

a vejo rica na sua diversidade. Não se trata de um estudo acadêmico e rigoroso, mas é 

repleto em referências e conhecimento sobre o feminino e o sagrado. Não tem a pretensão 

de chegar a conclusões, a verdades, é simplesmente um diálogo aberto entre duas autoras 

a partir do conhecimento e vivência de cada uma. CLÉMENT, com sua visão 

antropológica, KRISTEVA, por meio da psicanálise e a filosofia. CLÉMENT escreve 

sobre os fenômenos de transe numa missa africana, evoca as recordações de sua formação 

judia, passa pelas culturas orientais, politeístas. A psicanalista concentra-se na figura de 

Maria, pensa na maternidade e na sua ligação com o sagrado, reflete sobre as vínculos  

entre o sagrado e a subversão. 

Como não há uma seqüência a ser descrita, escolhi esta descrição do  sagrado 

dada por CLÉMENT, pela qual tenho afinidade: 

 

“Para além das clivagens entre o Bem e Mal, puro e impuro, permitido e 

interdito, intelectual e sensível, o sagrado é ‘sublime’ no sentido em que 

entende Kant na Crítica do juízo: um curto circuito entre sensibilidade e a 

razão, em detrimento do entendimento e do conhecimento. Um golpe deferido 

pela sensibilidade na inteligência. É a envolvente sensação de absoluto 

diante de uma paisagem de montanha, mar, um pôr-do-sol, uma tempestade 

noturna na África…Então, sim, o sagrado autoriza o desfalecimento, o 

desmaio do Sujeito, a síncope, a vertigem, o transe, o êxtase, o “acima do 

teto”, o muito azul.” (CLÉMENT, 2001,42) 

 

O trabalho de MONTEIRO (1998) busca compreender a questão da 

desvalorização do feminino, trazendo aspectos do culto à grande Deusa. MONTEIRO é 

junguiana e faz uma leitura do feminino e masculino apoiada no conceito de arquétipo, 

mas se ocupa em fazer uma passagem por FREUD e LACAN 

Embora exista uma semelhança entre os temas abordados há  diferenças entre o 

meu pensamento e o da autora. Além das diferentes concepção teóricas, há o fato da 

autora ver  a mulher como  principal expoente do feminino. Acredito,  particularmente 

que a idéia termina por fazer um trajeto às avessas, da desvalorização para idealização.  

Há ainda na autora a idéia de retorno do feminino. Descreve como a tradição 

heróica, com o domínio da vontade, da razão, da honra e da responsabilidade, foi 
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reprimindo uma conexão emocional profunda, mas afirma que esta retorna, trazendo a 

revalidação de energias básicas e abrindo caminho que nos levarão a uma vivência de 

maior totalidade. Como trabalho com o feminino como dimensão do humano, não 

trabalho com a idéia de um retorno do reprimido, mas com uma possibilidade de 

revalorizarmos, lidarmos com o feminino de novas formas. No meu trabalho não utilizo o 

termo recalque no sentido freudiano, mas para apontar que o feminino positivado foi 

colocado à sombra, num segundo plano, à margem, foi encoberto. 

Como pontos em comum entre temos o levantamento do culto à grande Deusa 

para uma compreensão da subjugação do feminino e, no caso da autora,  da mulher. 

 

 

“ Nos primórdios, segundo relatos mítico-históricos, a deusa do amor e da 

renovação da vida tinha como mensageira a mulher. Havia as prostitutas 

sagradas, sacerdotisas que nos templos ensinavam aos homens a arte de fazer 

amor, uma iniciação sagrada. A natureza instintiva, erótica e dinâmica do 

feminino, tanto quanto sua natureza maternal e estática, eram personificadas 

em deusas como Inana, Istar, Afrodite, Démeter. Aos poucos as mulheres 

foram perdendo esta conexão com o sagrado, foram deixando de ser 

mensageiras das deusas, tornando-se apêndices dos homens. O devir 

histórico mostra como, desde o mundo grego e hebraico até os tempos atuais, 

o feminino e a mulher vêm sendo desvalorizados” (MONTEIRO, 1998, 17) 

 

 

MONTEIRO diz que seu estudo refere-se à polaridade psíquica entre o feminino e 

o masculino, atenta para o fato que  em alguns momentos pode haver uma  confusão entre 

arquétipo  e estereótipo, mas assinala que o primeiro é uma matriz original, enquanto o 

segundo é um conhecimento simplório e construído. 

A autora assinala que há uma farta literatura sobre os primórdios, sobre o tempo 

da deusa ou grande mãe como fonte de vida e renovação, sobre a deusa enquanto fonte de 

criação e guardiã da interioridade humana.  

MONTEIRO  traz não somente a vertente da Deusa enquanto nutriz, como sua 

personificação que exalta o erotismo. O que denomina de arquétipo do feminino  abarca 

assim o deleite físico e o êxtase espiritual, em outras palavras,  aspectos da nossa 
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corporiedade viva. O afastamento do feminino teria, entre outras conseqüências,  um 

encontro estéril com a vida, uma apatia e uma falta de sentido. 

A autora refaz o percurso pelo qual,  da exaltação do feminino e da mulher, 

enquanto sua personificação, passamos a sua posterior subjugação e desvalorização. 

 

 

“O feminino deixou de ser visto como fonte de prazer físico, êxtase espiritual 

e harmonia interior; as qualidades até então sagradas tornaram-se 

infames...a deusa deixou de ser venerada, e as experiências diretas com esta 

passaram a ser rotuladas de práticas pagãs. A sexualidade, que outrora era 

reverenciada, tornou-se degradada e desvinculada da espiritualidade e da 

totalidade humana. Os aspectos físicos e até espirituais do feminino foram 

declarados demoníacos.” (MONTEIRO, 1998, 50) 

 

 

Para a autora a desvalorização do feminino desabitou a mulher, deixando-a 

cerceada, esvaziada. 

 

Os trabalhos citados têm como característica comum, em algum momento se 

deterem nos primórdios da vivência humana, nos mitos, nas concepções do divino e do 

sagrado para compreender um trajeto que resulta em uma forma diferente de lidarmos 

com o feminino. Por isso, escolhi citá-los. Além destes, o leitor encontrará outros 

trabalhos recentes citados ao longo da dissertação. 

Irei citar agora alguns trabalhos que se ocupam do conceito de feminilidade, tendo 

como foco principal compreender a questão da mulher, mas que a partir do feminino 

abrem a perspectiva para pensarmos outras formas de subjetivação na 

contemporaneidade. Quero assinalar que há muitos trabalhos que seguem esta linha, 

estarei citando apenas alguns com os quais tive contato e não citei ao longo do trabalho. 

KEHL (1998), no seu livro “Deslocamentos do Feminino”,  ocupa-se das relações 

entre a mulher, a posição feminina e a feminilidade. Embora não tenha me detido no 

estudo acerca da sexuação da mulher e, portanto, da posição feminina e da feminilidade, 

gostaria de citar o trabalho de KEHL por considerá-lo brilhante e de grande relevância 

para esta discussão dentro da psicanálise.  
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Masculino e feminino irão indicar a posição do sujeito dentro do discurso,  como 

sujeito ou objeto do discurso,  assim como a posição de sujeito ou objeto em relação ao 

desejo de um semelhante. A masculinidade e feminilidade, no plano imaginário, 

compõem-se pelas identificações que estruturam o eu segundo os modos como cada 

cultura organiza os ideais para os gêneros, e pelas estratégias particulares com que cada 

um organiza sua relação com o falo, a falta e o desejo. De um lado teríamos aquele que 

irá acreditar-se portador do falo, do outro aquela que a partir da falta irá se oferecer. Neste 

ponto, a autora diferencia a mulher situada assim em relação ao seu desejo e ao desejo do 

outro, da forma em que a histérica se coloca, pois a histérica acredita no engodo. O que é 

um jogo lúdico entre pares é, para ela, a verdade.  

A psicanalista aprofunda-se no entendimento acerca da dificuldade da mulher, 

tanto em sua posição subjetiva quanto social, em deixar de ser objeto de uma produção 

discursiva, a partir da concepção de sua “natureza” de mulher. Para tal, perpassa a 

história, a produção do discurso de vida burguês, na metade do século XIX, debruça-se 

sobre o romance Madame Bovary (1856), de Flaubert, uma vez que compreende que o 

autor captou o que teria levado as mulheres a um desajuste em relação ao que era 

esperado delas. 

Por último percorre minuciosamente o texto freudiano. 

É interessante assinalar que a autora não coloca a mulher num lugar vitimizado, 

uma vez que compreende que ambos, homens e mulheres, cada um a seu modo,  

participaram das produções feitas, fabricando-as ou absorvendo-as.  

A partir deste ponto de vista a histeria é vista como uma reação das mulheres à 

insatisfação provocada pelos lugares impostos e não mais passíveis de serem ocupados. A 

dor dá voz ao que não era passível de ser ouvido.  

ARÁN (2001) em sua tese de doutorado analisa o conceito de feminilidade na 

psicanálise com o objetivo de pensar novas formas de subjetivação na cultura 

contemporânea tecidas a partir da singularidade de cada um. A autora mostra que as 

mudanças ocorridas no campo das sexualidades se refletem  nos destinos da diferença 

sexual na atualidade, faz uma análise crítica da conceituação da sexualidade feminina em 

FREUD e da noção do feminino em LACAN, a fim de refletir em que medida a teoria 

psicanalítica oficial não reproduz o velho modelo da hierarquia entre os sexos.  

Os principais pontos analisados são: uma crítica à centralidade da idéia do Édipo e 

do complexo de castração na teoria psicanalítica; uma releitura da idéia de corpo erógeno, 
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com um olhar dirigido à questão do excesso pulsional e por fim  a subjetivação a partir de 

um modelo estético e ético.  

Concordo com a autora quando esta afirma que Freud ao se referir ao termo 

feminilidade como “uma rocha de base impossível de ultrapassar”, um limite para um 

fazer analítico baseado na interpretação daquilo que já está posto, abre para pensarmos 

que este mesmo limite se estende para o destino que a organização fálica determina tanto 

para as mulheres como para os homens. “Freud se refere a um limite da técnica 

psicanalítica como também das subjetividades ancoradas em uma lógica fálica.” 

(ARÁN, 2001)  

É interessante assinalar ainda a reflexão da autora sobre o distanciamento do 

território feminino-singular em nome de um universal, distanciamento que se constitui 

pelo recalque-exclusão da experiência sensível. 

Desejo ainda citar o trabalho de TEIXEIRA (1999), “Singularidades Femininas – 

tecendo alguns fios do devir-feminino”, embora a forma e percurso que a autora segue em 

seu trabalho difira do trajeto que faço, uma vez que aproxima o feminino, a feminilidade 

e o processo de singularização feminina,   ocupando-se principalmente deste último, 

temos como ponto em comum: a visão da positividade do feminino. 

A psicanalista conta-nos que no início do seu Mestrado tinha como objetivo traçar 

uma identidade feminina. Percebeu que essa tarefa era limitada em relação ás diferentes 

variantes construídas que desembocavam dos lugares que as mulheres habitavam: seus 

corpos e suas escritas. Buscou assim nas poetisas Cecília Meireles, Adélia Prado e Ana 

Cristina Cesar uma compreensão-arcabouço, não apenas do saber, mas do sentir nas 

particularidades das experiências do devir-feminino. Denominou este de Ela. De forma 

poética, entremeia assim teoria e poesia, experiências e saberes. Desta escrita, 

provocativa de um “descentrar-se”, de um fluir poetizado, extraio a minha leitura 

particular. Entendo que o significante feminilidade não fica aliado à experiência de 

horror, desamparo ou passividade; mas ligado às experiências de busca/entrega. Busca 

principalmente de algo que diga algo sobre si para além das imagens atribuídas/fixadas 

por outros. Ainda que apareça claramente nessas figurações do feminino a ilusão da busca 

de uma identidade, por vezes igualmente aparece, nas escritas dessas mulheres e nas falas 

de outras mulheres na clínica, a queixa do deslocamento que o outro faz de seus 

fantasmas,  “colando-os” sobre a feminilidade e a mulher enquanto falta, horror ou dor. 
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Ao presenciarmos diferentes autores às voltas com o feminino e a feminilidade, 

vemos que, ainda que por caminhos diversos, há pontos em comum. Pontos que o leitor 

também encontrará ao longo desta dissertação: a negativação do feminino entrelaçada 

com a História, o patriarcado, a ordem falocrática; a necessidade de redimensionarmos 

nossos olhares acerca do feminino, da feminilidade e da mulher. 

TEIXEIRA, ao falar do processo que ela denomina singularizações femininas, 

afirma: 

 

 

 “Entrar em contato com estes processos é entrar em contato com a 

desformalização, como a indeterminação, mobilidade, difusão do caos 

entendido e vivido por nós como medo da morte. Para, então, defendermo-

nos deste ‘horror’, entendemos o ‘feminino’ como falta. O ‘feminino’ terá 

como representação a lacuna, o mutismo, a morte quando o submetermos a 

uma ordem falocrática. E, dessa forma, será ‘negativo’. A sua ‘positividade’ 

é encontrada em um outro ponto de vista: nas tentativas de aproximação com 

o devir-feminino, que é o fluxo dos afetos entre os corpos, bem como a 

expressão destes afetos em uma configuração”. (TEIXEIRA, 1999, 25)  

 

 

Penso que o mais importante, ao lermos acerca da feminilidade, é podermos captar 

o que está sendo passado, se  o imaginário da feminilidade como horror ou como falta. Ou 

se, ao contrário, o desintrincamento desta construção. Se a palavra feminilidade está 

sendo usada associada à sexualidade da mulher ou se está sendo usada como uma outra 

possibilidade de homens e mulheres lidarem com a vida e que difere da outra faceta que é 

a forma masculina. Neste caso, optamos pelo termo feminino.  

Ao longo do trabalho, veremos que ambos, homens e mulheres, abrigamos o 

feminino e o  masculino. Não entro no mérito de distinguir ou me ocupar se o homem 

abrigaria mais a dimensão masculina e, a mulher, a dimensão feminina, se há uma  

correspondência entre o feminino e a mulher, entre o homem e o masculino. 

Meu foco foi  procurar compreender como a negatividade  foi sendo atribuída ao 

feminino, e este, positivado, foi deixado à sombra, assim como e por que caminhos se 

processou a sobreposição do feminino à mulher e à feminilidade. 
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6 - Justificativas 

 

 

Acredito que o tema aqui proposto seja importante por inúmeros motivos. 

Primeiramente, para ampliar nossa escuta clínica, que é atravessada por valores de 

determinada época e sobrecarregada por toda uma história. Portanto, uma análise atenta 

às questões históricas e suas conseqüentes mudanças não é apenas pertinente mas 

necessária. 

Penso a História enquanto um processo em evolução da forma do ser humano 

traçar seus modos imaginários e simbólicos de pensar a si e ao outro e relacionar-se com 

o meio. Só consigo pensar no humano em sua historicidade. Tal forma de me colocar 

perante a teoria, a clínica e a vida me levou a estruturar minha dissertação, não fincando 

os pés unicamente no terreno da psicanálise, mas visitando a História. Dada a limitação 

deste trabalho no tempo tive que fazer recortes e  para me auxiliar nesta busca destaquei  

apenas parte da  história das concepções do sagrado e  do divino, sem me aprofundar nas 

minúcias destas tão ricas dimensões. Tais concepções são fundamentais para a 

compreensão do humano, uma vez que participam de como respondemos a duas das 

grandes questões que  afligem a todos nós: a origem da vida e a morte.  E, ainda, é dentro 

destas questões que estão situadas as concepções de eternidade; do espaço e do vazio; dos 

seres (de quê, para quê e como são constituídos) e a concepção do não-Ser. 

Inicio um trajeto a partir da nossa História para tratar da questão do 

recalque/negativação do feminino na nossa cultura. Entendo que houve um movimento 

das gerações que nos antecederam em relação ao feminino, que temos agido a partir do 

que já está posto ao mesmo tempo que temos criado novas formas de pensar o feminino. 

É por esta forma de pensar a cultura que centro minha discussão sobre o feminino.  

 

Nas palavras de SAFRA: 

 

“O homem é, ao mesmo tempo, filho de seus ancestrais e filho da natureza, 

aparentado com o mistério. O homem como ser de ação cria, rompe e põe em 
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direção ao futuro a obra que abre o mundo para as gerações vindouras” 

(SAFRA, 2004, 44 e 45).13 

 

WINNICOTT, em palestra proferida em 1967, se deteve no conceito de indivíduo 

saudável: 

 

 

“Espero não incidir no erro de pensar que se pode avaliar um homem ou uma 

mulher sem levar em conta seu lugar na sociedade.” 

“...a saúde social depende da saúde individual; a sociedade não passa de 

uma duplicação maciça de indivíduos”. (WINNICOTT,1999 [1967], 3-4) 

 

 

ENRIQUEZ , na apresentação do seu livro “Da Horda ao Estado - Psicanálise e 

Vínculo Social”, escreve:  ‘Gostaria de mostrar aqui que o mais íntimo do ser humano nos 

leva ao mais essencial do social, que os problemas mais fundamentais da sociedade se 

inscrevem no corpo e no psiquismo’. (ENRIQUEZ, 1990,  24) 

Ao tecer suas considerações acerca das temática do vínculo social, da dominação 

e do poder, afirma: 

 

 

“Na realidade, o discurso de cada sujeito contém as construções 

fantasmáticas dos grupos sociais em que ela se insere, além de conter suas 

próprias lembranças, inibições e repetições. O discurso é, então, atravessado 

pelo imaginário social, pelo imaginário individual, pela simbólica social (os 

grandes mitos, as angústias fundamentais) e pelas tentativas da simbólica 

individual” (ENRIQUEZ, 1990, 18). 

 

 

A clínica nos mostra a todo instante a importância de considerar tal fato premente.  

Às concepções de WINNICOTT e ENRIQUEZ gostaria de acrescentar o 

pensamento segundo o qual cada um de nós abriga a história de todos. Nas palavras de 

                                                 
13  O conceito de aparentamento diz da familiaridade do humano com o mundo natural. 
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SAFRA: “Poderíamos afirmar que o ser humano é a singularização de toda história da 

humanidade”. (SAFRA, 2004, 25) 

O pensamento de SAFRA avança em relação à concepção da influência cultural e 

da influência do humano na construção do mundo, o ser humano é em/na/a partir da 

comunidade.  

 

 
“Compreender o ser humano como a singularização da vida de muitos 

implica em dizer que cada ser humano é singularização da vida de seus 

ancestrais e é o pressentimento daqueles que virão. Isso não equivale a 

afirmar somente a existência da influência cultural, mas sim que o sentido de 

si é um fenômeno ontológico comunitário, isto é, acontece em meio à 

comunidade e como comunidade” (SAFRA, 2004, 43) 

 

 

Por concordar com o enunciado pelos autores citados - que não podemos 

compreender o indivíduo sem considerar o lugar que este ocupa na sociedade; que a 

saúde social depende da saúde individual e vice-versa; que o mais íntimo do ser humano 

se revela no mais essencial do social, assim como os problemas mais fundamentais da 

sociedade se inscrevem no corpo e no psiquismo; que  o ser humano é a singularização da 

vida de muitos,  de seus ancestrais e é o pressentimento daqueles que virão - escolhi fazer 

este caminho, procurar a busca da compreensão do feminino dentro de um trajeto 

histórico, trajeto que envolve não abstrações, mas homens e mulheres numa realidade 

viva.  

A partir destes pontos levantados a leitura que faço do feminino - embora 

considere os aspectos psicológicos e históricos ao buscar compreender seu 

recalque/negativação - é atravessada pelo ontológico e teológico, uma vez que considero 

que formas anteriores e novas de se lidar com a dimensão do feminino e, 

conseguintemente do masculino, afetam a busca de sentido do humano, de sua origem e 

de seu fim. 

Existe ainda a premente necessidade de atualização e revisão da teoria 

psicanalítica, no que se refere à  questão do feminino que se embaralha com o conceito 

de feminilidade e com a figura da mulher. Compreendo que a feminilidade relaciona-se às 

características constituídas no interjogo edípico, enquanto o termo feminino é mais 
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abrangente, pois neste inclui-se o que entendemos como uma forma de relacionar-se 

(oferta, receptividade, continência, cuidado), uma forma de ser (interioridade, criação), e 

ainda uma posição ligada ao ser. Contudo, podemos observar em FREUD e em outros 

autores que em alguns momentos do tecimento teórico o termo feminilidade abrange 

igualmente o que entendo por feminino. 

Não por acaso a busca da compreensão acerca do feminino tem sido feita de forma 

exaustiva nos últimos anos, de diferentes formas em encontros e desencontros nos 

grandes autores depois de FREUD, como LACAN e WINNICOTT. O motor para tal 

encontra-se, digamos, centralizado em dois pólos. Por um lado, no interesse pelas 

questões pertinentes à mulher, que figurou na nossa história de forma marginalizada e que 

teve em sua sexualidade depositados tantos fantasmas; em outra vertente, temos a 

contemporaneidade a clamar por outras formas do seres humanos  se relacionarem com 

o  meio ambiente, entre si e consigo mesmos, depois de exauridos que estamos todos 

pelas exigências de unicidade, de domínio sobre sentimentos e de ações, com enfoque 

apenas na posse e poder sobre todas as coisas. (vide movimentos pró-ecologia, 

movimentos feministas, movimentos pela paz mundial).  

 Tecer sobre o conceito de feminilidade e o feminino se faz importante ainda 

porque tais conceitos estão estreitamente ligados aos dois grandes motores da teoria 

psicanalítica: a constituição do psiquismo e a sexualidade humana. 

E, por último, e não menos importante, aprofundar a compreensão da questão do 

feminino é necessário, ao considerarmos o enunciado de FREUD de que um forte 

impedimento à análise é a recusa à feminilidade.14 Portanto, é fundamental a 

compreensão do que vem a ser esta dita recusa, visando esta ultrapassagem  na análise 

pessoal de nós analistas e no trabalho com nossos analisandos. 

  

 

                                                 
 
14   Aqui temos um bom exemplo de como o feminino se funde dentro do conceito de  feminilidade em 
FREUD. Uma vez que o termo feminilidade, utilizado por ele neste ponto de sua teoria, abrange além das 
fantasmagorias ligadas ao imaginário acerca da mulher e a castração, alicerçadas no interjogo edípico, o 
que entendemos como feminino, ou seja, uma diferente postura diante de si e do outro. 
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7 –  Apresentação dos capítulos 

Após a Introdução, desenvolveremos no primeiro capítulo a reverberação que o 

culto à grande Deusa dava ao feminino, compreendido como possibilidade de criação, 

oferta, receptividade, cuidado e dimensão de interioridade, quando tínhamos o feminino 

como potencialidade e possibilidade de ligação com o cosmo, com o Ser, com a vida, a 

sexualidade e a morte. Veremos que o  abandono do sagrado e a separação do ser humano 

das coisas naturais, no  tocante a seu contato com o meio e sua corporeidade, participaram 

historicamente do recalque e negativação do feminino em nossa cultura.  

No segundo capítulo, nos deteremos na leitura freudiana acerca da feminilidade e 

do feminino. Veremos como FREUD na busca de uma compreensão das diferenças entre 

os sexos, da projeção do inconsciente no meio e da atenção à  fase que antecede o 

complexo de Édipo,  vai delineando formas e lugares para a mulher e o feminino. Como 

um desdobramento da leitura freudiana sobre à recusa a feminilidade temos a 

contribuição do psicanalista BIRMAN sobre a  feminilidade,15 compreendida por um 

outro prisma, como possibilidade de lidar com a incompletude do Ser, para além das 

fantasmagorias do fálico/castrado. A feminilidade como a outra face do desamparo, 

conjugada ao erotismo e à criação. Minha concordância com esta nova visão do conceito 

de feminilidade se alinha a minha forma de pensar  a incompletude humana. Afinal, é da 

incompletude que nasce o desejo e do não-Ser que nasce  o Ser, numa relação primeira, 

de absoluta dependência e abertura do bebê à mãe e desta em relação ao seu bebê.  

No terceiro capítulo trago um pequeno fragmento da teoria lacaniana, onde irei me 

deter sobre a questão do gozo feminino. Veremos como na nossa cultura o outro Gozo 

ficou restrito a ser obtido por vias patológicas, como dor e submissão. A idéia é provocar 

um olhar de revalorização do outro Gozo em suas formas não patologizantes, como  outra 

dimensão além-falo. 

No capítulo quatro farei uma reflexão sobre o culto à grande Deusa tendo como 

referência a psicanálise, utilizando algumas das contribuições da teoria winnicottiana. 

                                                 
15  Entendemos que o termo feminilidade em BIRMAN aparece não apenas restrito às características 
constituídas no interjogo edípico, mas ainda contém a dimensão do conceito do feminino ao qual nos 
atemos no presente trabalho, ou seja, como dimensão criativa e constitutiva do ser. 
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No quinto capítulo irei me deter na teoria de WINNICOTT, especificamente no 

momento que este formula os conceitos de elemento feminino e elemento masculino,  com 

a finalidade de acrescentar em nossa apreensão outras formas de pensar o feminino e de 

aprofundar a nossa compreensão acerca do seu recalque/negativação. Neste ponto,  

teremos uma clara ilustração de como  o conceito de elemento feminino puro em 

WINNICOTT nos remete ao Ser, conjugando-se com a  concepção do feminino enquanto 

criação, o que nossos ancestrais exprimiram por meio do culto à grande Deusa.  

Nas considerações finais, retomarei as principais questões levantadas ao longo do 

trabalho, fecharei algumas e possivelmente outras permanecerão abertas para futuros 

desdobramentos. Assim, finalizarei o tecimento deste trabalho. 
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O Trovão, Mente Perfeita 
 

Fui exilada do poder, 

 e eu vou àqueles que refletem a meu respeito 

 e fui encontrada por aqueles que me buscaram 

Olhem para mim... vocês que refletem a meu respeito 

 e vocês, ouvintes... ouçam-me 

 Vocês que estão esperando por mim, 

 tomem-me para vocês. 

E não me excluam de suas vistas. 

E não façam que suas vozes tenham ódio de mim, nem seus ouvidos. 

Não sejam ignorantes a meu respeito... em qualquer lugar ou tempo. Estejam em guarda. 

Não sejam ignorantes a meu respeito 

Pois sou a primeira e a última 

Sou a homenageada e a desprezada 

A prostituta e o sagrado. 

Sou a esposa e a virgem. 

Sou a mãe e a filha. 

Sou os membros de minha mãe. 

Sou a estéril 

 e muitos são seus filhos 

Sou “ela”, cujas núpcias são grandiosas, 

 e não tomei um marido. 

Sou a parteira e sou “ela”, que não dá à luz. 

Sou o consolo das minhas dores de trabalho. 

Sou a noiva e o noivo 

 e é meu marido quem me iniciou. 

Sou a mãe do meu pai. 

 e a irmã de meu marido 

 e ele é minha descendência 

Sou a escrava dele, que me preparou. 

Sou a governante de minha prole. 

 Mas ele é quem me iniciou antes do tempo, num aniversário. 

 E ele é minha descendência em (duplo) tempo. 

 e meu poder vem dele. 
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[…] 

Sou o silêncio que é incompreensível 

 e a idéia cuja recordação é freqüente. 

Sou a voz cujo som é múltiplo 

 E a palavra cuja aparição é diversa. 

Sou a declaração do meu nome. 

[…] 

Pois sou conhecimento e ignorância. 

Sou vergonha e valentia. 

Sou sem-vergonha. E sou envergonhada. 

Sou a força e sou o medo. 

Sou a guerra e a paz. 

Atentem para mim. 

Sou a desgraçada e a grandiosa. 

 

[…] 

Na minha fraqueza, não me abandonem 

 e não temam o meu poder. 

 

(THE THUNDER…, tradução nossa).16     

                                                 
16 Este texto faz parte das escrituras de Nag Hammadi, uma coletânea de textos gnósticos que foram 
escritos nos séculos II ou III a. C e descobertos no Egito em 1945. 
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CAPÍTUO I - DA GRANDE DEUSA À CONCEPÇÃO DO UM 
 
 

 1 - A grande Deusa do paleolítico ao neolítico 

 

1.a - A Deusa redescoberta 

 

 

Entrar em contato com o conhecimento histórico da grande Deusa nos convida a 

pensar como o ser humano vivia, sentia, pensava e se relacionava num mundo onde o 

norteador não estava centrado no falo e numa imagem masculina. Historicamente o falo 

foi sobreposto à figura masculina. Tais questões nos levam a refletir sobre as diferentes 

formas do ser humano se relacionar com o meio e com as concepções de vida e morte.  

Mas foi principalmente por encontrar elementos que afirmavam a concepção do 

feminino como algo da ordem do que já fora valorizado outrora, antes de ser negativizado 

e recalcado, que escolhi abordar a história pelo ângulo do culto à grande Deusa e seus 

desenvolvimentos posteriores.  

Ao longo do trabalho, veremos que não apenas o feminino foi valorizado, como já 

foi um norteador das formas de relação. 

É interessante pensar que esse movimento histórico de negativação e   recalque do 

feminino aparece ao longo da nossa História,  bem como refletido nos nossos fantasmas 

psíquicos e na teoria psicanalítica. A conjunção destes fatos sobrepostos, seu 

entrelaçamento, é a base que permeia este trabalho. Deste ponto é que surgiu meu 

interesse em aliar ao conhecimento da psicanálise o conhecimento desta parte da história 

de todos nós humanos.  

Antes de iniciarmos nossa incursão por épocas tão longínquas, épocas em que a 

grande Deusa era venerada, é importante assinalar que o termo deusa não se refere a uma 

versão feminina da concepção de Deus.  Esta concepção de divindade traz resquícios e 

conotações que remetem à de reinado, senhor ou governante do mundo, à de punição por 

quebra de valores morais, e à de pecado e obediência. Há ainda uma separação entre o 

profano e o sagrado, entre o corpo e o espírito. Quando da época do culto à grande Deusa, 

tal separação ainda não existia e a idéia do mal como pecado ainda não havia sido 
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construída, tal como posteriormente foi concebida. Mal era o que impedia o curso natural 

da vida.  

Na concepção de divindade feminina está imbuída uma visão de mundo na qual o 

imanente abriga o transcendente e o mundo todo está impregnado do sagrado - plantas, 

animais, o Sol, a Lua, nossos próprios corpos. É importante ter em mente tal 

diferenciação da concepção de divindade, para não sobrepormos uma concepção à outra e 

procedermos assim a uma leitura tendenciosa ou mesmo preconceituosa.  

 Nos primórdios, antes do ser humano construir a cultura tal como a conhecemos, 

criar a filosofia, as artes, a ciência, era o culto à grande Deusa que prevalecia. Por que 

uma Deusa e não um Deus?  A resposta é simples.  Desde sempre era a mulher, a fêmea 

do ser humano que tinha seu corpo transformado para dela sair um novo ser humano.  

O ser humano colhia seu alimento da terra e do reino animal, logo a natureza e a 

terra  foram tidas como intimamente ligadas à mulher, por sua condição de gerar e 

alimentar a sua cria a partir do próprio corpo. Ao homem cabia buscar o alimento de 

gênero animal no entorno natural. O ser humano locomovia-se no espaço sempre à 

procura de melhores condições, até aprender que podia criar e gerar condições no seu 

meio. O ambiente, a terra, o céu, os animais, a vegetação eram con-sagrados por suas 

propriedades de conservar a vida. 

Acompanhemos o que os estudos arqueológicos nos trazem de conhecimento 

acerca deste tempo. 

As teorias dominantes da pré-história têm sido reescritas ao longo do século XX. 

A abundância de achados arqueológicos, que datam do Paleolítico e do Neolítico, e as 

mudanças nos modos sociais têm colaborado para determinados avanços destes estudos, 

que anteriormente não se faziam  possíveis.(Cf. HUSAIN, 2001) 

Segundo HUSAIN (2001), o uso do termo “pré-história” só se generalizou em 

1865, com a publicação do livro “Prehistoric Times” do inglês Jonh Lubbock. Neste 

encontramos as idéias do pré-historiador Jacques Boucher de Perthes que em 1841 

relacionou artefatos humanos da pedra lascada aos ossos fossilizados de animais extintos. 

Mostrou assim que a história da humanidade é muito anterior às narrativas bíblicas, o que 

fomentou um vasto programa de escavações e explorações em busca de vestígios pré-

históricos. (HUSAIN, 2001, 10) 

Desde a Segunda Guerra Mundial, observa-se uma crescente tendência 

internacional no sentido de descrever as figuras femininas encontradas como deusas, 
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símbolos de fertilidade e de interligação da vida e da morte, além de símbolos 

intemporais retirados de “um poço mítico que é - e sempre foi - partilhado por toda 

humanidade.” (HUSAIN, 2001, 8) 

A Era do Paleolítico nos oferece mais de mil imagens de mulheres, incluindo 

esculturas, relevos e gravuras. As mais remotas datam de 27.000 e 26.000 a.C e foram 

encontradas na Europa.  

A arqueóloga GIMBUTAS que a mais de trinta anos se dedica ao estudo da Deusa 

na pré-história nos conta que a Era do Paleolítico nos contempla com um grande número 

de imagens femininas que revelam o culto à grande Deusa. Nos últimos cem anos 

aproximadamente, cerca de mil gravuras, relevos e esculturas de imagens femininas do 

período Paleolítico foram encontradas. As mais remotas são gravuras aurignacianas de 

vulvas, e as “Vênus” mais antigas são do período de 27.000 a 26.000 a.C. Foram 

encontradas imagens femininas em uma área de aproximadamente 3.000km de extensão, 

entre os Pirineus a oeste e a Sibéria a leste. Na Europa, a maioria tem sido encontrada na 

França, na Alemanha, na Tchecoslováquia, na Itália e na Ucrânia.(Cf. GIMBUTAS, 1997, 

36).  

HUSAIN (2001) observa que esta autora denomina a região onde encontramos 

tais expressões de arte Velha Europa que inclui a zona circundante do mar Egeu, os 

Bálcãs e a região oriental da Europa Central, o Mediterrâneo Central e a Europa 

Ocidental. “A tradição do culto da Deusa, que, numa dada época, se difundiu nesta zona, 

sobreviveu em Creta até a segunda metade do segundo milênio antes de Cristo.” 

(HUSAIN, 2001, 13) 

Gravuras, estatuetas e pinturas do Paleolítico, que representam mulheres, vulvas, 

seios, nádegas e ventres grávidos se destacam entre estas descobertas. As estatuetas 

rapidamente ganharam o título de Vênus. Todas estas expressões foram consideradas 

imagens arquetípicas da feminilidade e de suas funções, assim como testemunho da 

antiga e divulgada crença em uma  grande Deusa universal.  Idéia que  alcançou apoio na 

segunda metade do séc. XX. (HUSAIN, 2001, 10) 

 A arte paleolítica revela que nossos ancestrais concebiam a fonte original da vida 

nesta terra não como um Pai divino, mas como uma Mãe divina, como força de vida 

dramaticamente manifestada no corpo da mulher. 

Uma das expressões mais famosas da arte nas cavernas é a Vênus de Laussel, 

escultura assim denominada pelos arqueólogos, datada de cerca de 25.000 anos e que foi 
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lavrada na entrada de um santuário em uma caverna na França, no vale do rio Dordogne. 

Como ocorre com outras obras em relevo, o artista usou a curva e a protuberância da 

parede para dar à imagem a qualidade tridimensional. A Vênus tem os quadris largos e 

um ventre amplo, possivelmente grávido. Muitas outras figuras do paleolítico valorizam 

os atributos sexuais e/ou os atributos que remetem a gestação e amamentação. A Vênus 

está ainda  associada à Lua, assim como a deusa Ártemis para os gregos e a deusa Diana 

para os romanos,  na mão direita têm uma lua crescente (um chifre de bisão) com treze 

entalhes, o número e ciclo lunares do ano e a mão direita aponta para sua vagina, alusão 

da relação entre os ciclos lunares e os ciclos menstruais da mulher. Há evidência de que a 

figura foi pintada com ocre vermelho, símbolo do sangue vital da Deusa. (POLLACK, 

1998, 92) 

Outra imagem considerada uma das mais antigas é a Vênus de Willendorf,  

encontrada na Áustria, datada de cerca de 30.000 anos. É uma figura de mulher com 

grande barriga e seios, braços truncados desaparecendo nas laterais, pernas grossas e sem 

pés e uma grande cabeça sem rosto. Apesar dos aspectos da fecundidade realçados, a 

Vênus, como a maioria das estatuetas femininas, não está esculpida como grávida, sinal 

que representam um todo abrangente. Este é um dado importante para o presente trabalho, 

uma vez que centrar a visão da grande Deusa em seu aspecto materno é uma redução. É 

justamente a globalidade de seus aspectos relacionados ao feminino que a torna uma rica 

e viva presença para este trabalho, incluindo os aspectos de sexualidade, que remetem à 

corporeidade e ao erotismo; de geração e criação, que remetem à constituição do Ser; e  

morte e  renascimento, como ciclos que circundam a experiência do feminino. 

 

Ampliando a visão da Deusa ao considerar seus diferentes aspectos, POLLACK, 

afirma: 

 

 

“Embora elas representem o poder feminino, com seus enormes seios, 

quadris e nádegas, não representam apenas a fertilidade, mas algo mais 

amplo, mais abstrato e abrangente. A vulva não significa apenas o 

nascimento, mas a sacralidade e criatividade do corpo da Deusa como um 

todo.” (POLLACK, 1998, 88) 
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“Muitas vezes, os críticos supõem que Deusa significa Mãe Deusa, como se 

as mulheres só realizassem uma única função. Se as imagens não as mostram 

maternais, elas não podem ser Deusas. Entretanto, a professora GIMBUTAS 

sugere que a Deusa exibia características diferentes, descrevendo quatro 

categorias de divindades na Velha Europa neolítica: 1) forças geradoras da 

natureza, particularmente o nascimento e a manutenção da vida, uma 

categoria que incluiria o cultivo das plantas e o leite dos seios da Deusa; 2) 

morte; 3) regeneração, ou seja, os ciclos da vida; 4) divindades masculinas, 

que compreendem três-cinco por cento das imagens religiosas, e que em 

geral aparecem com a figura feminina como amante ou filho da Deusa. Cada 

uma destas áreas sagradas deriva diretamente do corpo, e sua expressão no 

nascimento, na morte e na sexualidade.” (POLLACK, 1998, 140) 

 

 

Ainda sobre esta questão: 

 

 

“Nós a vemos, alternadamente, genitora, amamentadora (ela mantém seus 

seios em oferenda), erótica, funerária, tantos aspectos que mais tarde darão 

lugar a uma explosão de múltiplas figuras divinas, que parecem ser apenas 

as múltiplas facetas de um  personagem onipotente.” (CAUVIN, apud  

BALINDER, 1986, 65) 

 

 

O culto à grande Deusa aparece em várias formas de representação. Há 

evidências, por exemplo, de que a genitália feminina era vista como símbolo sagrado da 

grande Deusa.  

O culto ao falo predomina posteriormente, como bem sabemos, mas  o culto a 

yoni (vulva)  precede o lingam (pênis), como um símbolo sagrado e de veneração.  

GIMBUTAS assinala que entre as representações mais primitivas do princípio 

feminino estão as representações de vulvas, em esculturas e relevos, que referem-se ao 
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período aurignaciano. “Elas são conceitualmente metafóricas, ‘sinédoque figural’, onde a 

parte representa o todo.” (GIMBUTAS, 1997, 41). 

A representação simbólica da vulva na arte pré-histórica vai muito além do 

Paleolítico, estende-se por todo Neolítico, o Calcolítico, a Idade do Cobre e mesmo a do 

Bronze do sul da Europa. GIMBUTAS realça este fato e diz: “A importância simbólica da 

vulva permaneceu universal por toda a Europa durante uns trinta mil anos!” 

(GIMBUTAS, 1997, 41) 

A chave para o simbolismo da vulva está na sua associação com plantas e 

sementes, simbolizando não apenas o nascimento humano, como todos os nascimentos da 

natureza: a germinação da semente, o crescimento da planta, a primavera, a regeneração. 

(Cf. GIMBUTAS, 1997, 41) 

CAMPHAUSEN diz que "o termo yoni fala de uma cultura e religião em que as 

mulheres foram há muito consideradas  e honradas como encarnação da energia 

feminina." (CAMPHAUSEN, apud KOSS, 2000, 42) 

Figuras do paleolítico, desenterradas nos diversos sítios arqueológicos, têm a 

genitália enfatizada com um triângulo, a vulva é representada por este triângulo, que 

simboliza a fonte das águas da vida. A vulva aparece em todas as culturas em que a 

Deusa era a divindade máxima. São inúmeras as yoni (vulva) da Mãe-Terra, formadas 

por rochas, flores, frutos, sementes, conchas, reproduzidas na arte de todas as culturas e 

de todas as épocas.  

POLLACK no seu livro “O Corpo da Deusa - no mito, na cultura e nas artes”, 

conta-nos que os historiadores da pré-história encontraram na Europa mais de 770 placas 

gravadas com desenhos de vulvas. (POLLACK, 1998, 86)  

 Na caverna de La Bastide, pedras gravadas com vulvas foram encontradas 

colocadas de face para baixo num círculo. 

POLLACK comenta: 

 

 

“As vulvas entalhadas não eram imagens realísticas dos genitais femininos, 

mas fendas ou triângulos abstratos. Em outras palavras, eram símbolos. E 

quando encontramos símbolos, podemos falar de idéias e de um sentido 

sagrado. As pessoas daquela época não viviam nas cavernas escuras e 
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inacessíveis, mas em abrigos de pedra, que também pintavam e entalhavam”. 

(POLLACK, 1998, 87) 

 

 

Imagens femininas de mulheres, ou partes do corpo feminino como a vulva, os 

seios e as nádegas que foram encontradas, atestam que o culto à Deusa se estendeu além 

do Neolítico. Aproximadamente trinta mil peças, entre estatuetas de barro ou mármore, 

datadas de 6.500 a 3.500 a.C foram encontradas na Europa Central. São conhecidos 

menires com traços femininos, estatuetas, pingentes e placas do Mediterrâneo central e 

ocidental e da Europa atlântica com idade aproximadamente entre 5.000 a 2.000 a.C. 

(GIMBUTAS, 1997, 36-37) 

Na França, na caverna do sítio pré-histórico de Roc-aux-Sorciers, em Angles-sur-

L`Anglin,  encontramos um baixo-relevo de doze mil anos denominado por GIMBUTAS 

de ‘três presenças femininas clássicas de vulvas expostas’, ao qual relaciona a Deusa 

Tríplice, que portanto seria uma concepção bem mais antiga do que tendemos a pensar. A 

partir de 3.200 a.C,  temos uma imagem tríplice mais abstrata, em forma de uma espiral 

tríplice entalhada num marco de pedra em Newgrange, no vale do rio Boyne, na Irlanda. 

(GIMBUTAS apud POLLACK, 1998, 35) 

Segundo GIMBUTAS, durante e após o período de 4.500 a 2.500 a.C, temos 

evidências de que na Europa continental a arte de fazer as estatuetas e outras 

representações femininas foram diminuindo, o que marca o início do período da gradual 

mudança da família e da religião orientadas pelo feminino para o masculino. 

(GIMBUTAS, 1997, 37).  

Além da Velha Europa, em 1921 foi identificado um grande número de figuras 

femininas, deixadas pela civilização do Vale do Indo, que desapareceu no segundo 

milênio a.C.   

Em 1934, na antiga Suméria, foram encontrados os túmulos de Ur e dentro destes 

relíquias que revelam o culto a uma deusa suprema. 

Antes, em 1896, já se faziam referências à existência da civilização minóica pré-

micênica de Creta. Desde 1900, iniciaram-se as escavações na ilha e até o momento não 

foram encontradas imagens de deuses do sexo masculino, em qualquer dos sítios do 

Neolítico. Foi descoberto em 1974, na ilha de Phylakopi, do arquipélago das Cíclades, um 

santuário que estava abandonado desde 1120 a.C, pouco antes das figuras masculinas 
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sobrepujarem-se às femininas, o que vem  indicar o sombreamento gradual e progressivo 

da cultura minóica (que adorava a deusa), pela cultura micênica (na qual predominam 

figuras masculinas). 

 Apenas em meados dos anos sessenta do séc. XX começam a ser exploradas as 

construções do sítio neolítico de Çatal Hüyük, a mais antiga grande cidade conhecida  e 

que floresceu entre  7.000 e 5.000 a.C na região que agora é a Turquia. Çatal Hüyük 

possuía uma grande variedade de artes e ofícios, escultura, pintura, tecelagem, cerâmica, 

os santuários e edifícios tinham vários pisos e seguiam um plano arquitetônico 

sofisticado. Nenhuma estrutura de defesa, como fortaleza, foi encontrada, assim como 

vestígios de violência por guerra entre homens. (LYSEBETH, 1994, 37) 

Dentre as descobertas feitas nesta região, BADINTER  relata que na Anatólia do 

Sul foram descobertas casas decoradas com relevos femininos, mulheres grávidas ou 

figuras estilizadas de pares de seios. (BADINTER, 1986, 63). 

EISLER refere como uma das descobertas mais interessantes nesta região a 

célebre Pótnia, escultura da Deusa sentada em um trono, ladeada de duas panteras, no ato 

de dar à luz.  Há ainda salas que parecem ter sido santuários de partos, locais sagrados 

onde as mulheres buscavam a proteção da Deusa quando pariam. (EISLER, 1996, 87) 

BADINTER diz que na Palestina certas Pótnia datadas de 4500 a.C têm um rosto 

deliberadamente tratado para produzir um efeito aterrorizante. A  deusa expressava assim 

tanto aspectos benevolentes como cruéis, o que revela a “associação íntima ente os 

símbolos da vida e da morte [...]” (Cf. BADINTER, 1986, 64).  

MELLAART (apud HUSAIN, 2001) descreveu as salas de edifícios de Çatal 

Huyuk como santuários reservados ao culto à Deusa. As construções expostas pelas 

escavações mostram templos, em cujas paredes a deusa se encontra representada em 

baixos relevos.  

POLLACK  relata que MELLAART e outros arqueólogos, ao escavarem uma 

cidade de 10.000 anos próxima a uma aldeia de Çatal Huyuk, na Turquia, encontraram 

estátuas de Deusas com a forma de mulheres grávidas, colocadas no alto de fornos para 

assar pão. (POLLACK, 1998, 27).  Hoje temos os feriados sagrados, quando a refeição 

pode ser tratada como algo da ordem do sagrado, mas o que esta descoberta revela é a 

concepção de sagrado no cotidiano, o pão como um ato sacralizado, assim como o gestar 

de um bebê.  
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Entre os muitos símbolos da grande Deusa temos as representações que 

entrelaçam sua imagem ao nascimento de todas as coisas sobreposto ao poder das águas. 

POLLACK, ao buscar uma compreensão deste simbolismo, tece sobre as semelhanças 

entre o corpo feminino e as águas. Um bebê que cresce no útero de sua mãe flutua em 

uma bolsa de líquido e, quando uma mulher dá à luz, ás águas fluem. O próprio 

nascimento envolve sangramento e a mulher sangra todo mês. Os mares são salgados, 

assim como nossas lágrimas e o sangue e, pelo que sabemos atualmente, toda vida 

originalmente veio dos mares, ‘transformando o mar em nossa grande mãe’. (POLLACK, 

1998, 37). 

 Muitas catedrais foram construídas sobre templos pagãos que, por sua vez, foram 

construídos sobre rios submersos. Em Silbury Hill, Inglaterra, uma gigantesca colina foi 

construída há milhares de anos na confluência de dois rios submersos.  

HUSAIN nos conta que GIMBUTAS em seus estudos comparou vários símbolos 

inscritos nas costas e pernas de imagens de deusas com diversos tipos de líquidos e suas 

propriedades de preservação da vida. Alguns exemplos: um duplo V significando água 

corrente; em jarros e figuras da Deusa linhas pintadas que convergem para baixo 

representando a chuva; símbolos semelhantes em seios significando o leite e na parte 

posterior da coxa o líquido amniótico. GIMBUTAS associou a Deusa ao elemento 

primordial - a água - e formulou sua teoria segundo a qual uma criadora do Paleolítico, a 

grande Deusa, formou a si própria e ao mundo a partir do líquido primordial. 

(GIMBUTAS apud HUSAIN, 1997, 13). 

Segundo BADINTER, as antigas religiões da Índia, da Pérsia ou da Europa 

Oriental têm em comum o mito da grande-Mãe como divindade das águas e seu nome é 

dado a rios. (BADINTER, 1996, 67) 

No Egito, na era pré-dinástica, temos a deusa Neith (também chamada de Net ou 

Nuanet). Ela é uma criadora poderosa, senhora dos oceanos e personifica as águas 

celestiais e terrenas, o mundo e todas as criaturas estão suspensas no seu seio. (HUSAIN, 

2001, 46) 

HUSAIN observa que é comum os rios terem nomes de deusas, como na 

mitologia celta e indiana, uma vez que simultaneamente tiram e dão a vida.  (HUSAIN,  

2001, 48). A água fertiliza, as inundações destroem; vemos assim, mais uma vez, a 

conjunção vida e morte. 
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Na concepção hindu as águas são femininas e o lótus é seu órgão gerador. A 

fluidez é uma característica da energia primária (maya), que se manifesta sob as formas: 

chuva, leite, sangue, seiva. “Mergulhar na água é penetrar no mistério da deusa maya, a 

iniciação no supremo segredo da vida: a identidade dos opostos.” (KOSS, 2000, 39).  

KOSS lembra-nos que o clima da Índia é caracterizado por um período de sol 

escaldante, que tudo queima, seguido por um período de chuvas renovador. (KOSS, 2000) 

A Deusa também aparece representada na forma de plantas e animais, o que torna 

menos obscuro o fato de há 6. 000 anos a Deusa Nin-Hour-Sag ter  a forma de uma vaca 

leiteira, como foi Hator, a deusa egípcia, mãe de Horus, ou a deusa Aditi.  

Há uma grande semelhança entre as figuras da Deusa da Idade da Pedra e várias 

aves e outros animais, em especial aves aquáticas, semelhanças visíveis em figuras de 

mais de 26.000 anos em imagens do Neolítico e em pinturas e cerâmica da Idade do 

Bronze cretense.  

Podemos verificar que todas estas formas e configurações indicam o estreito 

vínculo entre  a natureza e o poder de criação associados à grande Deusa. 

Formando uma ponte sobre águas, poderíamos dizer, do nascimento à morte, 

inúmeras outras formas de representação vêm figurar a potencialidade da Deusa em 

relação ao renascimento. 

Há em Çatal Huyuk locais sagrados que revelam a crença no poder de 

renascimento atribuído à Deusa. Por exemplo, pinturas murais representando abutres 

junto a corpos, uma vez que os abutres nos tempos  antigos estavam relacionados ao 

retorno da vida ao útero da Deusa após a morte; cabeças de touro junto a cadáveres em 

câmaras funerárias são uma extensão do tema, uma vez que o formato da cabeça do touro 

tem sido comparado ao útero humano e os seus cornos com as trompas de Falópio, o 

significado de tal junção seria a crença no renascimento.   

EISLER (1996) se refere aos estudos da arqueóloga inglesa GOODISONN sobre 

os funerais neolíticos e do começo da Idade do Bronze, na região do Egeu. Na antiga 

Creta, em funerais cicladenses e de outros povos do Egeu, o morto era enterrado em 

túmulos redondos, com uma pequena abertura voltada para o leste, para o nascer do Sol. 

GOODISON destacou que fazia sentido o túmulo ser redondo, já que era visto como um 

útero para um renascimento futuro, quanto a pequena abertura, esta simbolizaria a 

abertura vaginal. (GOODISON apud EISLER, 1996, 88) 
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No abrigo de pedra de Pataud na Dordogne os arqueólogos encontraram uma 

mulher e uma criança enterradas em frente a uma vulva escavada na pedra. 

 

Segundo EISLER e como podemos constatar ao longo deste trabalho: 

 

 

“[...] os temas centrais da arte religiosa paleolítica e neolítica são os 

mistérios   do sexo, nascimento, morte e regeneração. Só que em vez de serem 

retratados como separados e distintos - com o sexo e o nascimento como atos 

lascivos, e a morte e reencarnação como atos divinos de expiação de nossos 

pecados -, esses fundamentos da vida nesta terra podem ser vistos como todos 

de uma mesma e única espécie, tanto natural quanto espiritual.”  (EISLER, 

1996, 90-91) 

 

 

Na Bíblia judaico-cristã, aprendemos sobre um pai criador masculino, mas já 

sabemos como outrora as mais primitivas histórias da criação discorrem sobre uma 

grande-Deusa,  doadora e nutridora. 

NEUMANN, no seu livro “Grande Mãe - um estudo fenomenológico da 

constituição feminina do inconsciente”, debruça-se sobre o estudo da grande Deusa e 

conclui que todas as obras de arte religiosas primitivas eram “figuras da grande Deusa 

solitária - a imagem paleolítica da mãe, antes de existir um pai, quer na Terra, quer no 

Céu.” (NEUMANN, 2001 [1963]) 

Além das inúmeras estatuetas femininas descobertas por toda Ásia Menor e 

Europa, desde o Paleolítico (Vênus - mais de 20 mil anos), passando pela Era Neolítica e, 

posteriormente, na Idade do Bronze, temos orações encontradas que reafirmam a 

concepção de uma divindade feminina. 

Uma antiga oração sumeriana exalta a gloriosa Nana como ‘a Poderosa senhora, a 

Criadora’. Uma outra tábua antiga se refere à Deusa Nammu como ‘A Mãe que deu à luz 

o céu e a terra’. (EISLER, 1997, 14) 

É fato que a Deusa aparece em seus diversos nomes ao longo do tempo. Assim 

temos Nut, Hathor ou Ísis no Egito. Na África lendas sobre Mawu Lisa, que fecunda a si 

própria. Em Canaã, Ashert ou Ishtar. (RIASLER, 1997; HUSAIN, 2001) 
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KOSS assinala sobre o conhecimento da época em o culto à grande Deusa 

prevalecia: 

 

 

"Além de descobertas arqueológicas de sociedades pré-históricas, altamente 

desenvolvidas, esta compreensão do mundo chega até nós por meio de 

sistemas religiosos-filosóficos orientais, como o Tantra e o Taoísmo que,  

apesar de inseridos num sistema social patriarcal, nos favorecem indícios de 

um tempo em que predominavam os valores femininos maternais.” (KOSS, 

2000, 15) 

 

 

Voltaremos a este ponto no próximo tópico ao abordamos dois sistemas 

filosófico-religiosos  de origem na Índia, o Hinduísmo e o Tantrismo. 

O que nos revelam todas estas descobertas arqueológicas e históricas de um tempo 

anterior à História oficial? Temos, na figuração de uma grande Deusa, o poder de criação, 

morte e renascimento retratados em figuras femininas. O que nos conta que o ser humano  

ligou sua origem à mulher.  A morte como continuum da vida ficou também atrelada à 

mulher. Vemos aqui uma sobreposição dos elementos ligados ao feminino atribuídos à 

mulher de uma maneira positivada . 

Os grandes enigmas, como a origem, a morte e o renascimento, que cercam e 

propulsionam os seres humanos estavam positivados e aliados a aspectos do feminino, 

compreendendo o feminino como o elemento ligado ao Ser (criação, receptividade, 

continuidade).  

No quinto capítulo, em que desenvolvo uma compreensão do culto à grande 

Deusa utilizando algumas das contribuições da teoria psicanalítica, poderemos nos 

aprofundar no que estas descobertas revelam sobre as formas do ser humano conceber e 

vivenciar o feminino. 
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 2 - Religiões de  origem na Índia 

 

2.a - Hinduísmo 

 

 

Como vimos anteriormente, além de descobertas arqueológicas de sociedades pré-

históricas, o conhecimento de uma época em que o feminino era valorizado nos chega por 

meio de sistemas religiosos-filosóficos orientais.  Por isso, ainda que minimamente, 

escolhi me deter em dois deles: o Hinduísmo e o Tantrismo.  

O Hinduísmo é um sistema filosófico-religioso que traz em suas raízes vestígios 

do tempo em que a divindade era tida como força geradora de onde tudo provém, força à 

qual eram atribuídos aspectos do feminino, unindo morte e vida, espaço e vazio, vestígios 

do tempo do culto à grande Deusa. 

Para HUSAIN, o subcontinente indiano provavelmente é a única parte do mundo 

na qual a importância da Deusa cresceu ao longo da história. (HUSAIN, 2001, 24) 

O Hinduísmo é uma religião da Índia. A palavra hinduísta significa “indiano”(da 

mesma raiz do rio Indo). GAADER, HELLERN e NOTAKER (2000) afirmam que 

atualmente cerca de 80% da sua população é hinduísta. Encontramos adeptos do 

hinduísmo também no Nepal, em Bangladesh e no Sri Lanka. 

Religiões universais como o Budismo, o Cristianismo e o Islamismo têm como 

particularidade comum um fundador. Diferentemente, o hinduísmo não tem fundador, 

credo fixo ou organização de espécie alguma. 

As raízes do Hinduísmo podem ser localizadas entre o ano 1500 a.C. e o ano 200 

a. C, quando os chamados arianos invadiram o Vale do Indo. 

O Hinduísmo é resultado da fusão das religiões vedo-bramânicas das tribos 

arianas invasoras associadas com as religiões pré-védicas das culturas do Vale do Indo e 

drávicas do sul. 

Antes da invasão, os povos aborígines haviam desenvolvido uma agricultura 

elementar e suas práticas religiosas eram ligadas ao cultivo da terra.  Como em outras 

culturas baseadas na agricultura, a regra materna se torna a força dominante, pois era 

associada à terra.  
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A economia dos povos ária-védicos (divididos em sacerdotes, guerreiros e 

camponeses) era pastoril, e nela a função do reprodutor macho era ressaltada, com  

prevalência da lei do pai.  

As tribos guerreiras viam os povos nativos como inferiores, ainda que a 

superioridade cultural fosse nítida, comparando-se à vida nômade que os invasores 

levavam. 

As crenças dos aborígines foram parcialmente  assimiladas; a introdução da 

agricultura no pastoreio levou a uma associação dos ritos védicos com as práticas nativas.  

Segundo os autores do “Livro das Religiões”, ‘talvez a melhor maneira  de definir 

o hinduísmo seja dizer que é o nome das várias formas de religião que se desenvolveram 

na Índia depois que os indo-europeus abriram caminho para a Índia do Norte, de 3 a 4 mil 

anos atrás’. (GAARDER , HELLERN e NOTAKER, 2000, 40)   

O período védico tardio, de 1000 a.C até 500 a.C, marcou uma mudança crucial 

no desenvolvimento religioso da Índia. Os Upanishdas, textos escritos em forma de 

conversas entre mestre e discípulos, até hoje importantes, introduziram a noção de 

Brahman, força espiritual essencial em que se baseia todo o Universo. Brahman é sem 

atributos e fecunda, é vazio infinito criativo do qual tudo nasce, é a nossa própria 

natureza, essência do nosso Ser. 

 

Um hino à Kali, Deusa da Índia, verso 7, canta: 

 

 

"Oh, mãe, mesmo um estúpido se torna um poeta, se ele medita em Ti vestida 

de espaço, com três olhos, Criadora dos três mundos, cuja cintura é 

embelezada com um cinto feito de inúmeros homens mortos, e que no peito de 

um cadáver, como teu sofá no campo crematório, se deleita com Mahakala 

[Shiva]." (KOSS, 2000, 22-23) 

 

 

 O reconhecido estudioso da tradição da deusa na Índia, WOODROFFE (apud 

KOSS 2000) interpreta que a Deusa figura vestida de espaço porque ela própria é o 

grande vazio que dança sobre o cadáver de Shiva e é Ela que está ativa na criação. 

(KOSS, 2000, 23)  
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Percebemos claramente  como  vida e  morte se conjugam, como em uma dança, 

fazendo parte de um todo não dissociado. 

Há uma atribuição de cores aos três princípios associados à Deusa (branco, 

vermelho e preto). Na deusa trina a cor  branca representa a jovem, o vermelho a mulher 

madura e fértil, e o preto a deusa anciã que possui a sabedoria da morte e do 

renascimento. 

Desde o séc. XIX, Shakti se propagou pela Índia, cultuada como Kali, a deusa 

trina em seus aspectos: jovem, madura e anciã. 

Vemos como  as três fases da vida da mulher são representáveis de uma forma 

positivada, quero dizer, sem repúdio, recalque, desvalorização ou  terror e, ainda,  sem 

uma hipervalorização de uma fase em detrimento da outra. 

No processo histórico de subordinação do princípio feminino ao masculino, 

ocorreu uma transposição para a trindade masculina hindu, na forma de Brahma (criador), 

Vishu (mantenedor) e Shiva (destruidor). A autora reconhece em Vishnu (menino 

maravilhoso, criança divina) a figura arquetípica do filho da Deusa e que com ela 

realizava o casamento sagrado. E acrescenta: "A união entre a virgem e o jovem pastor 

tinha como objetivo a fertilidade e a abundância; o jovem se tornava rei através do 

casamento sagrado com a Deusa". (KOSS, 2000, 27) 

A autora faz, com pertinência, o seguinte comentário: “é através do  casamento 

que os povos invasores tomam o domínio sobre os povos nativos”. (KOSS, 2000, 27) 

Lakshmi, a deusa Lótus do panteão indiano, não pertence à tradição védica 

clássica, pois o lótus era desconhecido pelos  invasores vindos do Norte. Ao ser 

assimilada pelos arianos, ela aparece sentada aos pés do deus Brahma. 

Quanto ao  poder ativo vermelho, antes relacionado ao sangue menstrual e à 

capacidade procriadora da Deusa, usado em ritos de fertilidade da terra, é atribuído agora 

a Brahma. 

No Rig Veda, ainda que a Deusa apareça de forma vaga, como Aditi, mãe dos 

deuses, canta o verso 10.72 : 

 

 

“... na primeira idade dos deuses, a existência nasceu da não-existência. 

Depois disto, os quadrantes do céu nasceram dela que se agachou com as 

pernas escancaradas. A terra nasceu dela que agachou com as pernas 
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escancaradas, e da terra nasceram os quadrantes do céu. De Aditi nasceu 

Daksha, e de Daksha nasceu Aditi.”  (KOSS, 2000, 41) 

 

 

Cabe ressaltar que ainda que na sua concepção religiosa o hinduísmo considere 

aspectos do feminino positivados nas divindades femininas, a organização patriarcal 

indiana é nítida e há uma repercussão desta nas próprias concepções religiosas, como 

veremos.  

As castas impõem quatro imutáveis divisões. Os arianos brâmanes são os 

sacerdotes;  os xátrias são  guerreiros ou príncipes; os vaixiás que  compõem a terceira 

casta são os agricultores, artesões, comerciantes; os não-arianos, os sudras, são 

incorporados como a quarta classe. Os intocáveis ou sem-casta são excluídos do sistema, 

indignos de serem até mesmo escravos. As castas impõem uma visão que preconiza o que 

é puro e impuro.  

As Leis de Manu fazem parte de um código religioso persa, transmitido oralmente 

desde o século XIII antes de nossa era. Este código preconiza uma série de regras, 

proibições e tabus que visam separar o puro do impuro e entre estas regras uma parte 

versa sobre as mulheres, indo ao extremo de impor à boa esposa, ao ficar viúva, o dever 

de se imolar na fogueira para acompanhar o marido na morte 

Os brâmanes, ao se basearem nas Leis de Manu, estendem ao cotidiano  inúmeros 

tabus restritivos, como: 

 

 

 

“(37)...os proíbe de olhar o sol...(38)... pular uma corda à qual esteja atado 

um bezerro, correr quando chove, olhar sua imagem na água.(40) Mesmo 

tomado pelo desejo o homem não ter relações sexuais com uma mulher 

menstruando, nem mesmo deitar-se com ela na mesma cama.(41)O homem 

que teve sexo com uma mulher menstruada perde sua sabedoria, sua energia, 

força, visa o e longevidade. (43) Não deve comer com sua mulher durante as 

regras, olhá-la quando come, espirra, boceja ou está sentada à vontade.” 

(THE LAWS of Manu, 1991, 78) 
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A mulher, por sua vez, deve ser submissa ao homem. A família associada (tribo 

que pode ter até cem pessoas) é regida por um chefe absoluto temido por todos. A 

disciplina das mulheres é mantida severamente por sua esposa, sogra das jovens que vêm 

para seu lar após o casamento, e que têm como tarefa  gerar filhos, e acima de tudo um 

filho homem. 

O Código de Manu dita: 

 

 

“(154) Ainda que a conduta de seu esposo seja condenável, ainda que ele se 

entregue a outros amores e seja desprovido de boas qualidades, a mulher 

virtuosa deve constantemente reverenciá-lo como a um deus. (155)...é porque 

a mulher obedece a seu marido que ela é exaltada no céu. (THE LAWS of 

Manu,  1991, 115)  

 

 

 Temos aqui a conjunção e sobreposição da organização social e familiar (neste 

caso o patriarcado) e da concepção religiosa, ainda que  a concepção religiosa não seja de 

todo influenciada pela nova organização social, pois há uma preservação do culto dirigido 

a entidades femininas. Contudo, como já citamos,  a Deusa se transforma numa consorte, 

aos pés de Brahma. 

 

 

“Os antigos rituais de menstruação hindus estão relacionados com Lakshmi, 

a deusa lótus do panteão indiano. Assimilada pelos arianos, aparece 

adicionada posteriormente ao Rig Veda, onde é venerada como a ‘nascida do 

lótus’...A introdução do panteão masculino retirou-a do lótus e em seu lugar 

sentou-se Brahma. Contudo, ela continuou a prevalecer no coração do povo, 

até retornar sentada aos pés do deus, como convém a uma consorte 

brâmane”. (KOSS, 2000, 27) 
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2.b - Tantrismo 

 

 

No pensamento tântrico, o nascimento do Cosmo é resultado natural da 

reverberação do som primordial (mantra). O princípio ativo feminino é estimulado pelo 

princípio inerte masculino e ao reverberar surge um princípio ternário que faz surgir o 

mundo. 

O Tantra, segundo a autora KOSS, é uma das mais profícuas entre as diversas 

correntes filosófico-religiosas. (KOSS, 2000, 32) 

 Se no período entre 500 a.C  e 500 d.C ocorreu a interpenetração da tradição ária-

védica com as mais antigas dos povos drávicos e hapapianos,  no séc. V o hinduísmo é 

fortemente influenciado pelo tantrismo, cujo elemento central  é o culto à Deusa.  

 Tantra é uma palavra composta da raiz tan, que significa irradiar, e do sufixo tra, 

cujo significado é salvar.  

WOODROFFE, segundo KOSS, explica que a origem dos Tantras possivelmente 

ocorreu por ocasião da transmissão de crenças e práticas relacionadas à terra e que foram 

mantidas pelos estratos populares, frente aos cultos e ritos védicos trazidos pelos árias. 

(WOODROFFE  apud KOSS, 2000, 35) 

Tantra designa ainda um conjunto de textos compostos em diferentes momentos e 

lugares na Índia, os mais conhecidos surgem na Idade Média a partir de tradições 

transcritas para o sânscrito (idioma sagrado védico), por homens letrados da casta 

superior (os brâmanes). Portanto, transcrição "purificada" por estes, seus valores e 

preconceitos. Ainda assim,  os estudiosos do textos sagrados hindus afirmam que os 

Tantras contêm elementos tão antigos quanto as cavernas paleolíticas.  

KOSS acrescenta:  

 

“Este procedimento não foi utilizado apenas na Índia, mas em todas as partes 

do mundo, onde crenças da tradição oral foram transcritas por homens 

letrados da religião masculina dominante.”  

(KOSS, 2000, 53) 
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Encontramos nos textos tântricos a figura de Maha-Devi, grande Deusa, que havia 

sido subjugada pelos deuses védicos. Anteriormente sua figura aparecia como  a fonte de 

todo poder: 

 

 

"Ricamente representada na imagética ritual, sua real natureza é mais do que 

simples existência terrena: ela abarca tudo, ao mesmo tempo em que tudo 

transcende. Ela é poder (shakti) inerente da e na natureza, presente em todos 

os níveis da vida. Essencialmente, ela é o dinamismo organizador e criador 

universal. E é para esta realidade primordial  unificadora das dualidades, 

que todas as coisas retornam".  (KOSS, 2000, 34) 

 

 

O retorno significando a morte, sendo a morte, vista como a união final com 

Shakti, uma experiência de benção absoluta.   

A palavra shakti (sânscrito) significa poder, tanto num sentido geral como 

específico. A mente é poder assim como a matéria. A força física é um aspecto grosseiro 

do poder. Todos poderes são formas limitadas do grande poder criativo, que é a Mãe do 

Universo. 

KOSS diz que  "em alguns de seus aspectos, o culto à Shakti é a mais antiga e 

difundida religião do mundo." (KOSS, 2000, 35) 

Temos aqui uma conjunção de morte e vida, ambas como parte de um todo. 

Quanto ao  poder, este não está ligado ao mais forte, ou ao acúmulo de coisas e objetos 

materiais, mas à fonte de criação. A sabedoria estaria ligada ao  reconhecimento e à 

valorização da criação, do poder criativo que origina todas as coisas.   

A autora acrescenta para nosso conhecimento: "Para os adeptos de Shakti, ela é a 

forma materna da divindade, que ativamente tudo nutre e mantém " (KOSS, 2000, 35).  

Ainda que isto seja válido somente para o culto, já que a realidade última é neutra, 

nem masculina, nem feminina, é importante assinalar que temos aqui a valorização de um 

dos aspectos do feminino, o aspecto gerador e de constituição do Ser . 
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"O desejo pela vida na forma é o impulso criador que não somente cria, mas 

reproduz a ordem eterna. Este desejo está contido no poder maternal que, 

ultrapassando seu próprio estado sem forma, lhe dá afetividade. (KOSS, 

2000, 36) 

 

 

Mas ainda que o tantrismo  tenha como foco o culto à Deusa, sendo uma prática 

que inclui os dois sexos, os textos mais divulgados  são dirigidos ao homem. 

 

A predominância do culto védico dos arianos nômades influenciou a tal ponto 

que, ainda que as religiões derivadas do culto à Deusa tenham preservado algo do culto às 

divindades femininas, a desvalorização da mulher impera na sociedade indiana patriarcal 

e em suas religiões. O que claramente se reflete nas formas  das mulheres serem vistas, na 

possibilidade de participação das mesmas em cultos, assim como nas  formas em que as 

deusas figuram no patamar indiano religioso, muitas vezes num segundo plano em 

relação aos deuses. 

Ao trazer um pouco das religiões orientais, através do Hinduísmo e Tantrismo, 

podemos observar como em sua origem estas derivam da figura da Deusa constituída 

desde os primórdios. Paralelamente, verificamos como alguns dos aspectos antes 

atribuídos à deusa lhe são  negados, transformados ou transportados a figuras masculinas. 

As divindades femininas aparecem desalojadas de seus antigos lugares, muitas vezes 

ressurgindo de forma subserviente. 

Assim como em outras religiões, nestas ocorreu a subjugação da Deusa. No 

monoteísmo judaico-cristão temos a prevalência do Deus masculino;  Eva, como aquela 

que traz o pecado ao mundo; a figura da mãe-virgem dessexualizada e de Maria Madalena 

como a pecadora a ser redimida. Compreendo que estas configurações  fazem parte do 

recalque e negativação do feminino na nossa cultura. E ainda, não apenas fazem parte 

como também colaboraram para que  as representações do feminino e da feminilidade 

fossem relegadas aos lugares de dor, submissão, silêncio, pecado e morte.  

Entre os aspectos ligados à figura da deusa já relacionados, tínhamos o erotismo, 

ou seja, a figura da deusa não comportava apenas aspectos ligados à maternidade, como 

muitos acreditam ou preferem acreditar.  
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Cabe aqui um pequeno parêntese. Na medida em que aspectos relacionados ao 

feminino e ligados à figura da grande Deusa - imageticamente, simbolicamente ou 

representativamente - são negativizados/e ou transpostos de forma transformada à figura 

de deuses masculinos e por último de um único Deus, a sexualidade feminina cada vez 

mais irá configurar como negativizada e/ou negada.  

A marca histórica que conjuga sexo e criação perpassa esta comunhão pelo corpo 

da mulher. Posteriormente, temos a condenação do sexo como um ato vil e pecaminoso, e 

principalmente a sexualidade da mulher negada e/ou condenada. Paralelamente a estes 

movimentos temos o culto à Deusa e a transposição deste a deuses masculinos e um único 

Deus. Na psicanálise reencontramos uma re-valorização da sexualidade e uma 

compreensão de que  a construção do psiquismo perpassa nossos corpos. 

O psicanalista BIRMAN (1999) alia ao feminino o erotismo ao compreender o 

feminino como um registro no qual o ser humano se depara com sua condição de 

desamparo e incompletude, possibilitadora  e geradora do desejo. E por compreender que 

da  incompletude nasce o desejo, alia o erotismo ao feminino.  

Vejo estes entrelaçamentos não como simples movimentos paralelos, mas como 

movimentos que se articulam entre si e nos ajudam a ver num todo maior e mais 

abrangente como se processou toda uma força para que o feminino em suas diferentes 

manifestações fosse negativizado/recalcado. 

A seguir vamos discorrer sobre o culto à prostituição sagrada, que nos fala desta 

marca histórica que alia sexo e criação em comunhão e que traz o erotismo como um dos 

aspectos do feminino ligados à figura da Deusa e da mulher. 

 

 

3 - Sexo sagrado, a mulher e o feminino 

 
 

Assim o amor ganha o impacto dos fonemas certos, 
no momento certo, entre uivos e gritos litúrgicos, 

quando a língua é falo, e o verbo a vulva 
e as aberturas do corpo, abismos lexicais onde se restaura 

a face intemporal de Eros 
na exaltação de erecta divindade 

em seus templos cavernosos  
de desde o começo das eras quando cinza e vergonha 

 ainda não haviam corroído a inocência de viver. 
 

(ANDRADE, 1998, 150) 
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EISLER em “O Prazer Sagrado - sexo, mito e política do corpo”, traz 

interessante contribuição à forma como o sexo foi concebido ao longo da História. 

Baseada em dados da História humana, em seus aspectos sociais, econômicos, políticos e 

nas diferentes concepções da espiritualidade, a autora formula a hipótese de que o ser 

humano passou de uma vivência acentuada em laços de parceria entre os sexos para 

relações de submissão e dominação. O modelo de dominação dependeria da dor ou medo 

da dor para se manter e sobretudo  de que o elo do dar e receber amor e prazer sexual 

entre homens e mulheres seja impedido e/ou distorcido. O que explicaria a necessidade de 

deturpação e repressão da sexualidade e a equiparação da excitação sexual com a posição 

de dominação ou de ser dominado nas relações hetero e homossexuais.  Entre inúmeros 

exemplos, cita a máxima ocidental religiosa de que o sexo é sujo e maligno; a mulher na 

figura de Eva como aquela que causa a queda da humanidade e o livro Malleus 

Maleficarum (manual de caçadores de “bruxas” consagrado pela igreja do séc. XV), o 

qual a mulher é a criatura pecadora que através de sua sexualidade traz o mal. (EISLER, 

1996, 13-14) 

Antes do que podemos denominar o culto à dominação masculina e condenação 

da sexualidade, sobretudo a sexualidade feminina, podemos retroceder a  um período em 

que o sexo foi tido como uma forma de sacramento, uma experiência máxima, a união de 

dois seres humanos como manifestação e forma da unidade da vida, uma confirmação do 

elo sagrado entre mulher e homem e entre nós e todas as formas de vida. (Cf. EISLER, 

1996, 16) 

A evidência de adoração ao falo (representado na figuração do pênis ereto) surge a 

partir da Idade do Bronze mas, além dos falos, temos particularmente representações da 

união do falo com a vagina. Em Savignano e no Lago Trasimeno (nordeste da Itália), 

arqueólogos descobriram entalhes que mostram o que GIMBUTAS descreve como  “a 

fusão do falo com o corpo divino da Deusa.” (GIMBUTAS apud  EISLER, 1996, 30) 

Na gruta Gaban (outro local da Itália), foi encontrada uma estatueta altamente 

estilizada que sugere tanto um falo como a figura da Deusa.  

Uma placa de terracota, datada de quatro mil anos e originária da Mesopotâmia, é 

identificada como “amantes abraçados”, provavelmente Inanna e seu amante divino 

prestes a consumarem a união sexual. Portanto, ainda que em menor evidência, temos ao 
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lado do culto à grande Deusa imagens que sacralizam o encontro sexual desde o 

Paleolítico. 

Segundo HUSAIN (2001), fontes literárias, históricas e arqueológicas indicam 

que as técnicas de prazer sexual eram componentes importantes de muitas das 

civilizações antigas e que seu estatuto era comparável, em muitos aspectos, à situação da 

arte ou da música nas sociedades modernas. As civilizações, como a antiga Suméria, 

trataram o sexo como uma atividade complexa e prazerosa, também benéfica em termos 

espirituais e físicos. Adoravam uma divindade feminina e a cópula era considerada como 

encontro com o sagrado. Desta época temos registro de inúmeros textos erotizados que 

fazem parte de um discurso religioso, entre estes os relatos sumérios  de Inana, peças 

rituais ugarísticas, vários textos japoneses, como o Nihongi e Kojíki, e textos chineses. O 

mais antigo texto conhecido é o Kama Sutra, de Vatsyayana, escrito na Índia entre os 

séculos III e V d.C. Nele encontramos elogios à beleza feminina, desde as pálpebras aos 

dedos dos pés. A yoni é comparada ao ‘desabrochar da flor de lótus’ e perfumada como o 

‘lírio que irrompeu há pouco’. O Kama Sutra inspirou os autores de muitos tantras que 

remontam pelo menos ao século VI d.C. Uma das cinco práticas do tantrismo é a 

kamakala dhyana, ou meditação sobre a arte de fazer amor, em que o devoto associa o 

desejo à yoni da deusa, o fulcro de sua devoção. O ato sexual está presente em várias 

tradições tântricas, como alegoria da união mística entre a deusa e o acólito. Tal 

possibilidade de união traz paz e é apanágio da vida além-túmulo, levando a jivanukti ou 

libertação, enquanto o indivíduo está no mundo. Acredita-se que as relações sexuais 

anulam as barreiras sociais, desbloqueando o fluxo de energias essenciais à função 

criadora divina. Os tantras e o Kama Sutra elevam as mulheres, modelando-as à 

semelhança da Deusa. (HUSAIN, 2001, 94-95) 

Tara, cujo nome significa estrela, é a divindade mais popular no Tibete, também 

conhecida por Dolma e, para os leigos, ela é a mãe suprema, a Grande Tara, ou 

Mahatara. A sua origem encontra-se na Deusa indiana Kali, mas por volta do século III 

d.C foi integrada ao panteão do budismo mahayana. A importância do princípio feminino 

no budismo tibetano revela-se pelo fato dos bodhisattvas do sexo masculino terem todos 

consortes do sexo oposto, chamadas  dakinis, seres iniciadores, tal como Tara, e que 

levam os homens a um estado de conhecimento esotérico, transmitindo sua energia divina 

através da união sexual. Textos tibetanos recentes apresentam as dakinis como figuras 

fantásticas chamadas Kha-do-mas, ou aquelas que vão para o céu. (HUSAIN, 2001, 95)  
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No Tibete, a frase om mani padme hum, que se traduz por a jóia na flor de lótus, 

refere-se à unidade primordial e aos pares: claro e escuro, criação e destruição, fogo e 

água, mulher e homem. (EISLER, 1996, 40) 

Na China, temos a imagem de um diamante nascido de uma flor dourada. A gota 

de orvalho na rosa é uma representação por nós conhecida, podemos tê-la como uma 

equivalente da flor de lótus. Cabe ainda citar que no cristianismo temos as freiras como as 

noivas de Cristo. Na Cabala, conjunto de escritos hebreus, temos Shekinah, a fonte de 

saber feminino, e prescrições a homens santos para buscar união espiritual com ela. 

(EISLER, 1996, 40) 

No Velho Testamento temos os Cânticos dos Cânticos, que em outro contexto não 

poderia deixar de ser lido como um poema erótico, como  recordamos nestes trechos: 

 

 

Cântico dos Cânticos  

1 Título – Cânticos dos cânticos, de Salomão 

 

Ela: 

 Que ele me beije com os beijos de sua boca. 

Teu amor é mais delicioso que o vinho; 

o aroma de teus perfume é suave, 

e teu nome é bálsamo derramado: 

por isso amam-te  as donzelas. 

leva-me contigo, corramos! 

O rei, introduziu-me em seus aposentos: 

Serás a nossa alegria e o nosso júbilo. 

Celebraremos teu amor mais que o vinho; 

celebremos seus amores! 

Como é bom amar-te! 

 

[…] 

 

PRIMEIRA PARTE 

 

[…] 
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Ele: 

 A uma egüinha entre os carros do faraó 

Eu te comparo, minha querida. 

Belas são tuas faces entre os brincos, 

E teu pescoço entre colares de pérolas. 

Faremos para ti brincos de ouro 

Com glóbulos de prata. 

 

Ela: 

Enquanto se aglomeram em volta do rei, 

Meu nardo exalou o seu perfume 

Meu bem-amado,  para mim, é um cacho de alcana 

Entre as vinhas de Engadi 

 

Ele: 

Como és bela, minha amada! 

Teus olhos são como pombinhas. 

Ela: 

Como és belo, meu bem-amado, 

Como és encantador, 

Em nosso leito de verdura. 

 

Ele: 

As vigas de nossa casa são de cedro; 

Nossos retábulos, de cipreste 

 

2 Como o lírio entre os espinhos 

Ela: 

Sou o pequeno narciso de Saron, 

o lírio dos vales 
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Ele: 

Como o lírio entre os espinhos, 

Assim minha bem amada entre as donzelas. 

 

Ela: 

Como a macieira entre as árvores do pomar, 

Assim meu bem-amado entre os mancebos. 

À sua sombra, como desejei, estou sentada, 

E seu fruto é doce à minha boca 

E o estandarte erguido sobre mim é o amor 

 

SEGUNDA PARTE 

 

[…] 

 

3 Todo amor forte sonha com proezas 

Ela:  

Sobre meu leito, de noite, procurei 

Aquele que meu coração ama; 

Procurei-o e não o encontrei! 

Levantar-me-ei e percorrerei a cidade, 

Pelas ruas e  pelas praças, 

Procurarei aquele que meu coração ama; 

Procurei e não o encontrei!... 

Encontraram-me os guardas 

 Que fazem a ronda da cidade: 

“Vistes aquele que meu coração ama?” 

Mal passara por eles,  

encontrei aquele que meu coração ama. 

Segurei-o, e não mais larguei  

até introduzi-lo em  casa de minha mãe, 

nos aposentos daquela que me concebeu. 

 

(A BÍBLIA…, 1994, 689-690) 
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TERCEIRA PARTE 

 

4 Tu és bela, ó minha querida 

Ele: 

Como és é bela, minha bem-amada,  

como és é bela! 

Teus olhos são como pombinhas, 

através  do teu o véu.  

Teus  cabelos,  rebanhos  de cabras  

ondulando nas encostas de Galaad. 

Teus dentes,  ovelhas tosquiadas 

Ao saírem do banho; 

Tem cada qual seu  gêmeo 

Sem que falte nenhum. 

Teus lábios,   fio de carmesim,   

Graciosa é tua boca. 

Tuas faces, as metades de romã através do teu véu. 

Teu pescoço é como a torre de Davi, 

Construída como fortaleza, 

Da uqal pendem mil broquéis, 

Todos os broquéis dos heróis. 

Teus dois  seios 

 são  filhotes  gêmeos da gazela,  

pastando entre lírios. 

[…] 

 

Tu me embriagas o coração. 

Minha irmã, noiva minha; 

Tu me embriagas o coração 

Com um só dos teus olhares, 

Uma só pérola dos teus colares. 

Como é belo o teu amor, 

minha irmã, noiva minha!  
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Teu amor é mais delicioso que o vinho  

E o aroma de teu perfume 

mais que todos os bálsamos! 

Teus lábios destilam mel,  escorrendo,  noiva minha; 

mel e leite estão sob a tua língua,  

e o perfume de tuas vestes 

é como o perfume do Líbano. 

[…] 
 

QUARTA PARTE 

 

Eu durmo, mas meu coração vela 

Ela: 

Eu durmo, mas o meu coração está vigilante. 

Ouço bater o bem-amado! 

Abre-me, minha irmã, minha amiga, 

minha pombinha,  minha toda formosa: 

tenho a cabeça coberta de orvalho,  

os cabelos cheios de gotas da noite. 

Já tirei minha túnica; como a tornarei a vestir?  

já lavei os meus pés; como os tornarei a sujar? 

O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, 

e o meu coração estremeceu, 

minha alma desfaleceu à sua voz... 

Levantei-me 

Para abrir a meu bem-amado, 

E de minhas mãos escorreu a mirra 

De meus dedos a mirra virgem, 

Sobre o ferrolho da porta 

Abri a meu bem-amado 

Mas desaparecera, partira… 

Minha alma desfalecia quando ele falava. 

Busquei-o e não encontrei, 

Chamei-o e não respondeu” 
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[…] 

O meu amado é forte e vermelho,  

entre dez mil se distingue. 

Sua cabeça é ouro, ouro puro, 

seus cachos são como palmas, 

negros como o corvo. 

Os seus olhos são como pombos à beira das águas; 

lavados em leite, repousam sobre a margem. 

Suas faces,  canteiros de bálsamos,  

Maciços de ervas perfumadas. 

Seus lábios são lírios que gotejam mirra. 

Seus braços são cilindros de ouro, 

cravejados de pedras de Társis. 

O seu corpo é como obra de marfim, 

coberta de safiras. 

Suas pernas como colunas de mármore,  

erguidas sobre bases de ouro puro. 

Seu semblante é como o Líbano, 

Majestoso como o cedro. 

Sua palavra é cheia de  suavidade, 

sim, ele é totalmente desejável.  

Tal é o meu bem-amado, e tal o meu amigo, 

ó filhas de Jerusalém.” 

 

(A BIBLÍA…1994, 690-692) 
 

QUINTA PARTE 

 

7  

[…] 

 

Ele: 

 “São belos os seus  pés nas sandálias, 
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ó filha de príncipe! 

A curva dos teus quadris é como um colar, 

obras das mãos de artista. 

Teu umbigo é uma vaso precioso,  

onde jamais falta o vinho. 

Teu ventre é como um monte de trigo 

rodeado de lírios. 

Teus dois  seios são como dois filhotes  

gêmeos de uma gazela. 

Teu pescoço é como torre de marfim;  

teus olhos como as piscinas de Hesebon,  

junto à porta de Bat-Rabbim.  

Teu nariz é  como a torre do Líbano,  

voltada para Damasco. 

Tua cabeça se ergue como o monte Carmelo;  

os teus cabelos e assemelham são à  púrpura; 

aos teus cachos um rei ficou cativo… 

Como és bela, graciosa, 

Amada, cheia de encantos!  

Teu porte é semelhante a uma palmeira, 

de que teus seios são os cachos.  

Eu disse. ‘Subirei à palmeira,  

e apanhar-lhe-ei os cachos.’ 

Sejam teus seios como cachos de uvas,  

e o ardor da tua boca como o das maçãs. 

Tua palavra é o melhor dos vinhos… 

Que corre direto para minha boca, 

Umedecendo lábios e dentes.” 

 

Ela: 

“Pertenço ao meu bem-amado, 

e para mim se dirige o seu desejo. 
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(A BÍBLIA…1994, 693) 

         

 

EISLER lembra-nos que a mitologia ocidental faz várias referências á união 

sagrada ou  hieros gamos, como denominam os eruditos. E acrescenta: “Provavelmente 

tratava-se de um antigo rito de parceria antes de ser transformado em meio de os reis 

legitimarem seu governo através da união com uma sacerdotisa como representante da 

antiga Deusa.” (EISLER, 1996, 17) 

Cabe acrescentar que, ainda que para legitimar a assunção do rei, o papel da 

sacerdotisa é muito valorizado. 

A sacerdotisa era uma mulher devota à deusa, preparada para receber um estranho 

ou um rei e através de sua entrega ligar-se ela e ele (o homem) à deusa e ao sagrado. A 

sacerdotisa era uma personificação da deusa.  Acima de tudo a sacerdotisa era uma 

realidade. Inscrições em tabuinhas de barro, relíquias, templos escavados, leis registradas 

e documentos antigos trazem a realidade das cerimônias religiosas que celebravam a 

poderosa deusa do amor e da fertilidade, assim como nos traz o conhecimento sobre as 

mulheres que vivificavam com seus corpos a potência da deusa no interlúdio sexual com 

um homem. 

A celebração que culmina com o hieros gamos é assim uma reconstituição do 

casamento da deusa do amor e da fertilidade com seu amante, o jovem viril, deus da 

vegetação. A prostituta sagrada e o rei unem-se nos aposentos sagrados do zigurate (a 

torre do templo). As pessoas que aguardam cantam hinos e canções de amor.  

 

 

“O rei dirige-se com a cabeça erguida ao colo santo, 

ele se dirige com a cabeça erguida ao colo santo de Inana, 

O rei vindo com a cabeça erguida, 

Vindo à minha rainha com a cabeça erguida [...] 

Abraça a Hieródula [...]”17 

 (QUALLS-COBERT, 2002, 32) 

 

                                                 
17   O termo hieródula e usado em descrições da prostituta sagrada. Significa “serva sagrada”. A palavra 
deriva da raiz grega hieros, que significa sagrado ou santo, e essa palavra relaciona-se a uma forma 
anterior “eis” para palavras que denotam paixão. 
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A união entre a prostituta sagrada e o rei é tida como garantia da produtividade da 

terra e frutificação do útero, tanto da espécie humana quanto animal. 

A prostituta sagrada era a ponte, a via de acesso ao divino. Ela é ainda a 

personificação da deusa, como podemos acompanhar pelo relato do casamento sagrado. 

No trecho a seguir temos essa similaridade entre a deusa e a prostituta sagrada recitada de 

forma poética: 

 

 

“O fiel pastor, aquele do cântico doce, 

Entoará um cântico ressonante para ti, 

Nobre Rainha, tu que adoças todas as coisas, 

Inana, isso trará júbilo ao teu coração. 

 

Nobre Rainha, quando entras na estrebaria, 

Inana, a estrebaria rejubila contigo, 

Hieródula, quando entras no aprisco, 

A estrebaria rejubila-se contigo.” 

(QUALLS-CORBETT, 2002, 40) 

 

 

Enheduana, nascida em 2.300  a.C. era filha do rei Sargon de Agade que reinou 

sobre o primeiro império do mundo, o qual se estendia do Mediterrâneo à Pérsia. 

Enheduana, como uma sacerdotisa do amor, deixou-nos escritos que descrevem sua 

relação com a deusa, relação na qual se configuram sentimentos de adoração, fúria e 

abandono. Neste último caso, os sentimentos de abandono surgem fortemente quando  

Lugalane, um novo governante, assume o poder e a bane do templo. Segundo QUALLS-

COBERT estes escritos nos revelam a relação e devoção que a mulher tinha em relação à 

Deusa.  

Em antigos registros da Suméria a Deusa Inana é aquela que traz presentes da 

civilização e cultura, como por exemplo a música, artefatos, discernimento, verdade. A 

arte de fazer amor aparece igualmente como uma conquista cultural, na medida em que 

une corpo e espiritualidade. 
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Entre os babilônicos a Deusa era chamada de Istar (como já vimos antes, em 

diferentes lugares a Deusa aparece com diferentes nomes).  Assim como a presença e 

união com a Deusa trazia fertilidade, amor e felicidade, na sua ausência,  por sua descida 

ao mundo dos mortos, a aridez e o desencontro reinam. 

Registrado numa tabuinha cuneiforme, temos: 

 

 

“Desde que a senhora Istar desceu  

à Terra-do-não-retorno 

O touro não cobre mais a vaca, o asno não se curva mais  

sobre a sua fêmea, 

O homem não corteja a mulher na rua, 

O homem dorme em seu aposento 

A mulher dorme sozinha.” 18 

(HARDING, 1985, 214) 

 

Num relato sobre a prostituição sagrada, o épico Gilgamesh, datado por volta de 

7.000 a.C, mas que possivelmente provém de uma tradição oral bem mais antiga, o 

interlúdio sexual é claramente compreendido como uma aquisição cultural. Gilgamesh, 

meio humano e meio deus, rejeitou as tentativas amorosas de Istar e se tornou poderoso. 

Os deuses tramam para roubar a autoridade e poder de domínio de Gilgamesh e colocam 

Enkidu nas planícies. Enkidu é um homem cabeludo e selvagem que perambula e vive 

com e como os animais. Gilgamesh, para capturar o selvagem, envia  uma prostituta 

sagrada. Ela se despe para ele e gratifica seus desejos, acolhe o corpo ávido de Enkidu. 

Ele se deitou sobre ela murmurando palavras de amor, e ela lhe ensinou as artes da 

mulher. Por seis dias e sete noites eles ficaram ali deitados.” Depois deste  interlúdio ele 

tenta voltar à sua natureza selvagem, mas não consegue. A mulher diz: “És sábio, Enkidu, 

e agora te tornaste semelhante a um deus. Por que queres ficar correndo à solta nas 

colinas com as feras do mato? Vem comigo”. Enkidu deixa seus companheiros animais e 

é conduzido por ela à cidade, o centro da civilização humana. (A EPOPÉIA…, 2001, 96-

97) 

                                                 
18 Este texto foi traduzido dos cilindros de Gueda (ca. 3000 a. C) do período sumérico antigo. As reticências 
indicam fragmentos das tabuinhas de barro destruídas ou intraduzíveis. 
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Hesíodo assinalou que a mágica sensual das prostitutas sagradas, ou Horae 

suavizava o comportamento dos homens. (QUALLS-COBERT, 2002, 43) 

HERÓDOTO, historiador grego do século V a.C, descreve o costume babilônico: 

 

 

“...todas as mulheres da região devem ir ao templo de Afrodite uma vez na 

vida, e ter relações sexuais com um desconhecido…Em sua maioria as 

mulheres agem da maneira seguinte; ficam sentadas no recinto sagrado de 

Afrodite com uma coroa de corda na cabeça…ficam esperando os homens, 

para que estes possam circular as escolham...Depois de ter relações com tal 

homem ela volta à casa, pois terá cumprido suas  obrigações sagradas para 

com a deusa...Há um costume parecido com esse em algumas partes de 

Chipre.”  (HERÓDOTO, 1885, 83) 

 

Antes de se casar, cada virgem era iniciada dentro da sacralidade do templo, 

doando sua virgindade a um estranho tido como emissário dos deuses. A mulher então 

abençoada voltava para casa  para preparar-se para um casamento vindouro. 

Em alguns países, tal honra só era alcançada por algumas virgens ou jovens 

consideradas da mais nobre estirpe. Segundo o geólogo Estrabão:19  

 

“[...] uma virgem muito bonita, da mais distinta linhagem, era consagrada a 

Zeus (Amon), e [...] desempenhava o papel de concubina e tinha relações 

sexuais com quem ela desejasse, até que ocorresse a purificação natural de 

seu corpo [...] então, após a purificação ela era entregue a um marido.” 

(QUALLS-COBERT, 2002, 44) 

 

Segundo nos informa HUSAIN, o casamento sagrado de Hera e Zeus foi 

estabelecido em termos formais na Idade do Bronze, antes de ser celebrado em muitas 

regiões da Grécia. Ainda que a mitologia helênica posterior considere esta Deusa inferior 

ao marido, provavelmente fora outrora uma deusa suprema e, como tal, nas celebrações 

                                                 
19 Estrabão era historiador, geólogo e filósofo grego. Escreveu um tratado de 17 livros contendo a história e 
descrições de povos locais de todo mundo conhecido na época. Historiadores datam a obra entre o ano 7  
d. C ao ano 18 d. C. 
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primitivas do hiero gamos, estaria  honrando Zeus pelo fato de o escolher como seu 

consorte. (HUSAIN, 2001) 

Em Tebas, a rainha ou princesa eram freqüentemente chamadas de esposas de 

deus e a esposa do alto sacerdote recebia o título de concubina-chefe.  

Mulheres da alta aristocracia romana entravam cumpriam o ato de prostituição, no 

templo de Juno Sospita, quando era necessária a busca de uma revelação. 

No Egito,  as deusas da fertilidade Hátor e Bastet eram adoradas. Durante as festas 

que as celebravam, hieródulas temporárias iam em grande número tocando e cantando. 

Depois destas ocasiões em que cumpriam o ritual em louvor à deusa,  elas voltavam para 

o cotidiano de suas vidas. 

Em Hierápolis, no Líbano, a moderna Baalbek, matronas e virgens serviam como 

prostitutas sagradas à deusa Atar. 

As virgens vestais eram mulheres que, não escolhendo a vida casta ou o 

casamento, passavam a viver nos recintos dos templos. 

Invariavelmente as prostitutas usufruíam de status social, eram cultas e podiam 

até, em alguns casos, permanecerem iguais ao homem legalmente, podendo herdar as 

propriedades do pai e podiam dispor da propriedade se estivessem insatisfeitas.  

QUALLS-COBERTT (2002), em seu livro “A Prostituta Sagrada - a face eterna 

do Feminino”, traz belas descrições de como ocorriam estes encontros sagrados. Para tal 

a autora utiliza-se de uma linguagem poética, nos transportando a cenários imaginários 

que ela descreve a partir do conhecimento desta realidade histórica, quando a paixão 

erótica e sua resposta em ato eram vividas como poder regenerativo, como dádiva, como 

oferta do divino e o corpo e a espiritualidade estavam interligados. 

Na descrição de uma cena trazida pela autora, os aspectos de cuidado, 

receptividade, sensorialidade, entrega e sensualidade estão presentes na figura da 

prostituta sagrada, numa forma de “encarnação” do feminino. 

 

 

“Imagine a prostituta sagrada saudando o estranho, homem cansado de 

viver, que veio ao templo para venerar a deusa do amor....os braços dela 

estendidos para ele, e a suave e acolhedora expressão de seus olhos...Em sua 

alcova particular, o sagrado aposento-do-amor do templo que recende a 

ervas aromáticas e flores, ela banha o estranho, oferecendo-lhe bálsamo. Ela 
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conta-lhe estórias divertidas a respeito de seu treinamento...Ela prepara uma 

bandeja de tâmaras frescas, nozes e frutas, e coloca diante dele, juntamente 

com pão embebido em mel...A prostituta sagrada conduz o estranho ao divã 

preparado com lençóis brancos e folhas aromáticas de mirto... Seu sorriso 

discreto e seus olhos cintilantes dizem ao estranho que ela está cheia de 

desejo por ele.” (QUALLS-CORBETT, 2002, 28-29)  

 

 

A autora tece sua interpretação do feminino e da identidade da mulher:  

 

 

“Seja em celebrações públicas, seja na calma privacidade de seu aposento no 

templo, a prostituta sagrada expressava sua verdadeira natureza feminina. 

Sua beleza e seu corpo sensual não eram usados para ganhar segurança, 

força ou posses. Ela não fazia amor para receber admiração e devoção do 

homem que vinha a ela, pois muitas vezes permanecia coberta e anônima. 

Não exigia homem que lhe desse senso de sua verdadeira identidade; ao 

contrário, isso estava enraizado em sua própria condição de mulher. As leis 

de sua natureza feminina estavam em harmonia com as da deusa. Sua razão 

de ser era adorar a deusa através do amor sexual, trazendo por esse 

intermédio o amor da deusa à esfera humana.” (QUALLS-CORBETT, 2002, 

51) 

 

 

A sexualidade feminina é aqui compreendida como a possibilidade de entrega, 

receptividade, cuidado, sensorialidade e sexualidade. Podemos acrescentar, associada ao 

feminino positivado. Pois que o feminino está presente neste ritual sagrado como 

possibilidade de contato com o ser, no sentido da pura vivência do que se é, sem culpas, 

pudores, medos. Havia também a possibilidade da transcendência através de uma 

vivência com o corpo, todo o Ser estava envolto e não fragmentado. O fazer amor era 

mais que fazer, era ser o amor  (no sentido de entrega) naquele ato.  
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Vamos nos deter, a seguir em algumas das formas que conduziram a subjugação 

do feminino pelo masculino através das figurações dos deuses, submetendo, destruindo 

e/ou usurpando atributos antes consagrados às deusas. Cabe ressaltar que este é um 

recorte específico dentro de um todo abrangente. A subjugação do feminino pelo 

masculino ocorreu em inúmeros setores da sociedade e representações culturais, dado o 

recorte deste trabalho nos detemos em alguns mitos e crenças religiosas. 

 

 

 4 - Da grande Deusa e deusas aos heróis e deuses - subjugação do feminino 

 

 

A violação de uma deusa por um deus é um tema mitológico recorrente. Além 

disso, é fato que ao longo da história os conquistadores violaram as mulheres dos povos 

que derrotavam, assim como  descreveram os seus deuses  matando ou violentando as 

deusas. O rapto tornou-se equivalente a domínio. A fragilização da cultura e da identidade 

nacional a ser destruída passava pela subjugação e desqualificação da mãe divina. 

Como vimos ao abordar o Hinduísmo, embora haja deusas nos Vedas, elas são 

personagens menores. A mulher de Indra, Saci, é pouco mencionada e geralmente seu 

nome aparece como variação do nome do marido, Indrani. As mulheres podem aparecer 

ainda como parentes do protagonista principal, como temos Sarama que é descrita como 

uma mensageira de Indra, enviada por ele para devolver o gado que fora roubado pelos 

demônios.(HUSAIN, 2001) 

 Os indo-europeus transformaram a matança de dragões numa virtude, 

fomentando a discórdia entre deuses da luz e do céu e estes seres. No Rig Veda, temos 

que Indra mutilou o dragão Vritra, matando ao mesmo tempo Danu, a Mãe de Vritra, 

com uma arma que esgotasse de todo sua energia vital. (HUSAIN, 2001, 47) 

Vimos ainda que, entre os simbolismos da deusa, temos as águas, como elemento 

primordial que tudo gera. A noção de um universo aquoso aparece em muitas mitologias, 

as cosmologias mais antigas falam de um mundo que flutua em águas primordiais. Ocorre 

que justamente as divindades das águas primordiais, tidas como as que englobavam o 

mundo, freqüentemente foram desalojadas por elementos masculinos que criaram um 

universo exterior a si próprios.  
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HUSAIN (2001) relata diferentes lendas, mitos, organizações políticas e religiosas 

de diferentes partes do mundo nas quais podemos observar a subjugação do feminino pelo 

masculino. 

Na era pré-dinástica do Egito, a deusa Neith (também conhecida por Net ou 

Nuanet), era a senhora dos oceanos e personificava as águas celestiais e terrenas, tendo o 

mundo e todas as criaturas suspensas em seu seio. Neith  teria criado e dominado o céu, a 

terra e o mundo subterrâneo, até que uma divindade masculina a baniu para os infernos ou 

restringiu seus poderes ao além-túmulo. O mesmo ocorreu com a deusa Ereshkigal. 

(HUSAIN, 2001, 44-46). Ereshkigal, deusa da Suméria, cujo nome significa Rainha do 

grande mundo inferior teria anteriormente partilhado do domínio dos mundos superior e 

inferior juntamente com Innana. (HUSAIN, 2001, 78) 

Esta autora diz que comumente as deusas de uma religião foram absorvidas por 

novas teologias, como demônios, monstros, serpentes e dragões que habitariam a 

escuridão e as profundezas das águas primordiais. Tiamat, da Antiga Suméria, antes mãe 

dedicada, passou a ser uma terrível criadora de dragões, transformação que colaborou 

para justificar a submissão da humanidade a Marduk, que a matou e tornou-se defensor 

do bem. Conta uma parábola política escrita em acadiano em torno de 1750 a.C, quando o 

acadiano se sobrepôs à principal língua falada na Suméria,  que Tiamat e Apsu tiveram 

filhos que permaneceram no seio da Deusa, ao começarem a lutar entre si, Apsu resolveu 

matá-los. Os filhos tiveram conhecimento dos planos de Apsu e Ea, a sabedoria, matou e 

substituiu Apsu. Para vingar o marido, Tiamat deu à luz  uma nova prole, mas o filho 

Marduk a matou para refazer o mundo com seu corpo desmembrado. (HUSAIN, 2001, 

47) 

Na Nova Zelândia, os homens são tabu ou sagrados, e as mulheres são noa ou 

profanas. Embora Papa (a terra) e Rangi (o céu) sejam os pais primordiais, é o filho Tane 

que ao copular com vários seres estranhos produz as plantas e os animais, antes dele 

próprio fazer uma  mulher, Hine-Ahu-One, a partir do barro. Em outro mito maori, o 

herói Maui tenta conquistar a imortalidade tendo relações com Hine-Nui-Te-Po, a filha de 

Hine-Ahu-One com Tane,  com o intuito de inverter o processo de vida e morte. Maui é 

um herói desordeiro e usa do recurso da transgressão, por exemplo, rouba para a 

humanidade o fogo que era guardado debaixo das unhas da ancestral Mahuika. Quando 

retira do mar a Ilha do Norte, pertencente à Nova Zelândia, o anzol que utiliza é feito do 
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maxilar de outra antepassada. O tema da ajuda de feiticeiras que transgridem as leis e 

auxiliam os heróis se repete nos mitos polinésios. 

Os astecas adoravam cerca de trezentas divindades, em sua maioria masculinas.  

O princípio feminino já havia sido sistematicamente desvalorizado nos séculos anteriores. 

A serpente Emplumada, Quetzalcoatl, provavelmente era andrógina, como indica o seu 

nome (quetzal = pássaro do sexo masculino; coalt que indica uma natureza dual).  A 

cobra era associada a mente feminina pelos astecas. 

Nos Andes, A Deusa cujo culto é mais generalizado é anterior aos Incas e também 

revela certa androgenia. A terra, Pachamama, não é mais associada apenas a figura da 

mãe. A palavra possui conotações masculinas, por exemplo chama-se mamas os veios de 

metal puro das minas.  

Na África, temos o herói Chibinda de Angola, o fundador da dinastia Lunda, que 

se tornou rei quando a rainha Lueji, descendente da serpente primordial, se apaixonou por 

ele e cedeu o seu trono. Ela se torna estéril e tem que dar a ele uma esposa que possa 

gerar filhos, assim o poder passa a ser atribuído pela linhagem paterna. Aqui, ao invés de 

rapto e roubo, há uma doação voluntária e consentida. 

A deusa irlandesa Boann - aquela que os textos antigos chamavam Brilhante ou a 

Vaca Que Dá a Sabedoria - ao desobedecer o marido, Nechtan,  foi empurrada para as 

águas do poço, dando origem ao rio Boyne. 

Em Roma, Júlio César, ao descrever suas conquistas, afirmou que os celtas tinham 

apenas uma deusa, à qual ele denominou Minerva. Mas inúmeras deusas celtas locais 

foram assimiladas pelas divindades romanas.  

O historiador grego Heródoto considerava Hera muito mais velha que qualquer 

dos deuses do Olimpo e estes teriam se apropriado dela através dos pelasgos, um povo 

indígena do norte da Grécia. O casamento sagrado entre Hera e Zeus remonta à Idade do 

Bronze e, nas celebrações primitivas do casamento, Hera honraria Zeus ao escolhê-lo 

como consorte. No período clássico, temos Hera restrita ao lugar de esposa.  Em 

Stymphalos, na Arcádia, os três aspectos que se repetem nas deusas tríplices, 

criança/virgem, mulher e velha, aparecem relacionados a Hera a partir de sua ligação com 

Zeus e assim são redefinidos, a virgem como a filha antes do casamento, a mulher como a 

esposa cheia e repleta em função de seu enlace e  a velha como a viúva quando se separou 

dele. 
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Como citei na Introdução o psicoterapeuta junguiano WHITMONT, no seu livro 

“O Retorno da Deusa”,  divide a evolução da consciência humana em três etapas: a fase 

mágica, a fase mitológica ou imaginária  e a fase mental. O período ginecolátrico 

compreenderia as duas primeiras fases; a fase mental marca o início da predominância 

dos valores masculinos, o período androlático. Não irei me pautar, como ele, por uma 

compreensão da evolução da consciência, mas por uma compreensão de  diferentes 

formas dos seres humanos se relacionarem com o mundo e entre si.  É interessante 

destacar alguns pontos da compreensão que o autor faz destas fases. 

 

WHITMONT escreve: 

 

 

“Essa transição de um mundo predominantemente ginecolátrico para outro 

androlático, foi pontuada por estágios; da Deusa para Deus, do panteísmo 

para o teísmo e depois para o ateísmo ou não-teísmo”. (WHITMONT, 1991, 

60) 

 

 

Para o autor,  no termo “mágico” está implícita a identidade pré-verbal, simbiótica 

e unitária que era o nível de existência ou consciência anterior ao surgimento das imagens 

mitológicas e do pensamento racional. (WHITMONT, 1991, 59-60) 

Na fase mitológica ocorre uma primeira noção de interiorização e de 

distanciamento pessoal do mundo externo. A ambivalência e a polaridade prevalecem e 

não são excludentes. Nesta fase ainda tudo é manifestação do sagrado.  

A fase denominada mental pelo autor é o início da predominância da razão, 

quando então o pensar é separado do sentir, e a percepção sensorial, da intuição e da 

imaginação. O sentir, imaginar e intuir são desvalorizados. Há uma separação entre o 

divino e o físico, a proibição da adoração às imagens esculpidas. Deus passa a ser uma 

idéia abstrata. (WHITMON, 1991, 90-91). 

Durante o período governado pelo culto à Deusa, o mundo é mágico e abarca o 

que hoje vemos como contradições.  

Assim a grande Deusa pôde abarcar muitos aspectos, que são lidos por nós 

atualmente como contraditórios. Ela ‘É senhora das estrelas e dos céus, a beleza da 
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natureza, o grande útero gerador, o poder nutriente da terra, a fertilidade, a provedora de 

todas as necessidades’. E também ‘o poder da morte e do horror, da decadência e da 

aniquilação. Dela tudo procede e tudo a ela retorna’. (WHITMONT, 1991, 60)  

Como já mencionado, vários túmulos antigos representavam o aspecto do retorno, 

alguns foram  construídos na forma de uma mulher reclinada, sendo o cadáver enterrado 

por uma abertura feita na cavidade uterina desta figura. 

O culto à Grande Deusa atinge seu desenvolvimento máximo na mitológica Idade 

do Bronze.  Entre a fase mágica e a fase mágico-mitológica as forças da natureza e o 

mundo dos objetos são adorados. As forças se manifestariam nos corpos humanos, 

animais e plantas, pedras, céu e estrelas, etc. 

WHITMONT nos recorda uma importante observação de Sócrates que nos remete 

à compreensão desta época: 

 

 

“ ‘Os antigos’, como observou Sócrates, ‘não tinham a pretensão de serem 

mais inteligentes do que os outros seres e estavam muito bem preparados 

para ouvir uma pedra ou um carvalho, caso estas criaturas estivessem 

falando a verdade’”. (WHITMONT, 1991, 60)  

 

 

Na fase mágica não há a concepção do tempo tal qual conhecemos. O tempo é o 

aqui e agora, o que tudo contém (passado, presente e futuro).  

Os sacrifícios são voluntários e vistos como um benefício para si e para a 

comunidade, a vida prossegue e se renova . 

O mal é uma ameaça causada pelo incomum, ameaça de mudança, de 

sobrevivência, mas não a morte em si. Posteriormente, o mal passa a ser uma desonra, 

uma vergonha e na seqüência uma concepção dada pela moral (certo e errado), uma 

concepção abstrata, quando então a sexualidade é regulamentada e a  morte já não é vista 

como continuidade, mas como finitude. Ao mesmo tempo, os valores pertencentes à 

grande Deusa são relegados e tidos como malignos, destrutivos.  

Posteriormente ao culto à grande-Deusa, surgem os deuses-heróis masculinos, 

divididos como Apolo e Dionísio. Num primeiro momento, ambos representavam 

diferentes polaridades não excludentes, para depois representarem opostos. 
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“A vida torna-se finita. A ênfase não recai mais sobre a renovação, a 

recuperação da luz depois de atravessar a escuridão, mas sobre a 

preservação da vida e da luz pela eliminação da escuridão...” (WHITMONT, 

1991, 76) 

 

 

Apolo prevalece sobre Dionísio. 

Para o mito grego, Dionísio é uma força de vida e morte. Encarna a brincadeira, a 

alegria, as necessidades inerentes à vida, assim como os aspectos destrutivos que residem 

em cada um de nós. 

 

 

“Como falo potente, é o deus sexual da mulher e seu brinquedo erótico. 

Incorpora o poder fálico da masculinidade, da agressão e da emoção, dado e 

retomado pela deusa. Como bebê, encarna a necessidade de alimento e 

proteção; como velho, é a sabedoria do transracional.”(WHITMONT, 1991, 

76)  

 

 

Mas esta conjunção de aspectos, unindo vida e morte, irão se polarizar. 

WHITMONT adverte: “Diante do afastamento da identidade mágica, o eu e o mundo se 

cindem, perde-se a noção de continuidade entre vida e morte.” (WHITMONT, 1991, 76) 

Compreendo que a morte é relegada ao lugar onde reside todo o horror. Há que se 

lutar contra a morte, ela não é aceita. Há que se lutar contra a velhice, que já não é mais 

sabedoria, mas indício da decrepitude que culminará em morte.  Os símbolos se tornam 

cada vez mais viris, o feminino é  aliado à morte e a morte é renegada. A entrega ao 

outro e ao prazer são  vistas como formas de submissão. O prazer sexual que nos traz a 

“pequena morte” torna-se perigoso, porque  o êxtase se torna perigoso, assim como tudo 

que é intenso e nos descentraliza. 

Bom, mau, sujeito, objeto - divisões que organizam nosso modo de ver e sentir o 

mundo e a nós mesmos. A dualidade mulher/homem, feminino/masculino, recobre, 
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sobrepõe-se a estas entre tantas outras dualidades. Mas, as dualidades dissociadas e 

maniqueístas não são as únicas possibilidades do ser humano se organizar. É uma forma 

possível.  Esta forma que por um lado organiza, por outro empobrece, anula as 

diversidades, impõe formas hierárquicas de julgamento.  

O sentir-pensar se divide, e hoje vemos na clínica o quanto o ser humano busca 

uma possibilidade de sentir-pensar, viver a  “inteireza”  do Ser que lhe é própria. 

Marduk mata Tiamat; Apolo a Píton; Beowulf a Siegrieg e São Jorge, ao Dragão 

(dragões, serpentes, monstros lacustres, representantes do reprimido Feminino).  

O que impera é a dicotomia. Dicotomia, entre outras, das palavras e das 

experiências afetivas, do corpo e do sagrado, “a realidade mitológica e a realidade 

mágica, acessíveis às imagens e respostas corporais e por elas expressas, ficam cada vez 

mais distantes” (WHITMONT, 1991, 85). 

Mas a corporeidade vivida é essencial para a nossa constituição por ser parte 

integrante da nossa condição humana, “a experiência simbólica é transmitida, não apenas 

por palavras, mas também por imagens, sons, toques e movimentos” (WHITMONT, 

1991, 85). 

Para o autor: “São elementos básicos ao patriarcado e ao referencial androlático a 

rejeição e a desvalorização da divindade feminina (conseqüentemente dos valores 

femininos); dos impulsos naturais; das emoções e desejos espontâneos.” (WHITMONT, 

1991, 88)  

O que o autor vem a denominar nível mental coincide com o desenvolvimento do 

ego, que culmina no sentimento de individualidade, hoje por nós conhecido e muito 

valorizado e, paralelamente, com o predomínio da racionalidade. O pensar em uma ordem 

hierárquica estaria divorciado do sentir, da percepção sensorial, da intuição e imaginação. 

Penso, logo existo! (Descartes). 

Perde-se a conexão entre o mundo subjetivo do pensamento e o mundo externo 

torna-se povoado de coisas a serem pensadas. “Os animais, as árvores, as flores só falam 

aos poetas e às crianças.” (WHITMONT, 1991, 90). 

O divino torna-se pensamento, idéia abstrata. 

O mundo é percebido como mundo de partículas impulsionadas numa relação de 

causalidade, por algo denominado energia. A energia é a capacidade de realizar trabalho 

e este, por sua vez, é aliado à força física e/ou do ego, e nós podemos  acrescentar: do 
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homem. A mulher é o sexo tido como  frágil. “O que estabelece a identidade é o Fazer, 

mais do que o Ser”.( WHITMONT, 1991, 90) 

 

Os Deuses Gêmeos (Apolo e Dionísio)  se polarizam, e Apolo sobe ao poder. 

Dionísio é satanizado, fica como o representante da dissolução, do irracional, do aspecto 

destrutivo do Yang. O êxtase, a paixão, a morte e o renascimento são relegados às 

divindades telúricas sinistras: Seth (Egito); Dionísio, sob a forma da serpente Píton, morta 

por Apolo (Grécia); Azazel (Israel); Satã, o mal, inimigo de Javé, na cristandade 

medieval.   

WHITMONT assinala que o auge do processo é o monoteísmo ético. “O valor 

supremo é posteriormente investido num único Deus. Ele é o rei, o juiz, o criador, o 

preservador do mundo e da existência, fonte da moralidade, da ética,   da lei, da ordem e 

da justiça ”. (WHITMONT, 1991, 79) 

 

 

“Se o aspecto desestruturador do Yang é inaceitável para a consciência 

racional e patriarcal, mais inaceitável ainda é o mistério caótico da 

escuridão Yin. A deus , a mãe escura, partilha do exílio de seu filho escuro. 

No mundo androlático onde reina a ordem e a ilusão, as mulheres precisam 

ser boas, delicadas, provedoras e receptivas.”  (WHITMONT,1991, 79) 

 

 

Contudo: 

 

  

“A  percepção do Deus real bíblico, que conhece o bem e o mal,  ”contém 

uma terrível ambivalência diante do antigo significado atribuído a ‘conhecer’ 

, no sentido de estar unido ou de experimentar no plano existencial. Sugere 

que a percepção direta do bem e do mal é princípio divino, intrínsecos à 

própria criação. Esse segredo está interditado[...].”  (WHITMONT , 1991, 

83) 

 

 



 
 

89

E qual é a figura que sucumbe ao desejo de conhecer o bem e o mal? A mulher, 

que então é vista como aquela que seduz o homem, é ambiciosa e sem escrúpulos, é 

perigosa e deve ser disciplinada, subordinada. 

Ocorre que a tradição judaico-cristã vem expressa predominantemente no código 

patriarcal.  

 

Nas palavras de BOFF (2002): 

 

 

“O Deus do Primeiro Testamento é vivido mais como o Deus dos pais, 

Abraão, Isaac e Jacó, e menos como o Deus de Sara, de Rebeca e de Miriam. 

No Segundo Testamento Deus é Pai de um Filho único que se encarnou numa 

virgem. A igreja que se derivou da sua herança é dirigida exclusivamente por 

homens que detêm todos os meios de produção simbólica” (BOFF, 2002, 92) 

 

 

O relato da criação de Eva e da queda original tal como foi apropriado e lido 

marca a  mulher no lugar negativo. No relato da Criação a mulher é formada a partir da 

costela de Adão que exclama ao vê-la: “Eis os ossos dos meus ossos, a carne de minha 

carne; chamar-se-à varoa porque foi tirada do varão; por isso o varão deixará pai e mãe 

para unir à sua varoa e os dois serão uma só carne”. (A BIBLIA…1994) 

BOFF mostra que o sentido era mostrar a unidade homem/mulher e fundamentar a 

monogamia, não uma desvalorização da mulher. Mas a anterioridade de Adão e a 

formação da mulher a partir de sua costela foram interpretadas como superioridade 

masculina. O que temos então segundo a leitura do teólogo é uma apropriação ideológica 

de partes dos textos bíblicos, quando não uma distorção. 

Neste ponto é interessante pensarmos que no relato do pecado original aparecem 

negativizados a mulher, a serpente, a árvore da vida e o sexo, justamente o que antes 

figurava positivamente na religião da grande Deusa: a mulher que personificava sua 

imagem; a serpente que era um de seus atributos ao representar a sabedoria divina que se 

renovava tal qual sua pele; a árvore símbolo da vida que liga céu e terra é interditada; e o 

sexo antes sagrado é tido como pecaminoso, a nudez condenável. (BOFF, 2002, 96). 

Vemos que há uma reversão, uma apropriação e negativação de atributos antes 
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consagrados à Deusa, mas a questão é que este processo negativiza  a mulher, o corpo e o 

sexo. 

 

BOFF  observa: 

 

“Assim se operou uma desconstrução total do mito anterior, feminino e 

sacral. Este novo relato das origens é que vai determinar todas as 

significações posteriores. Todos somos, bem ou mal, reféns deste relato 

adâmico, antifeminista e culpabilizador.” (BOFF, 2002, 96)20 

 
 

Verificamos que há um paralelo entre a mudança da concepção de divindade e o 

recalque e negativação dos elementos ligados ao feminino.  

A seguir irei abordar resumidamente a concepção de indivíduo e seus 

desdobramentos.  

 

 

 

5 - O Um 

 

 

Ao percorrer a pré-história, as religiões orientais que contêm resquícios do culto à 

grande Deusa e outros desdobramentos de mitos e cultos derivados do culto à Deusa, 

fomos nos deparando, em um e outro momento, com a concepção de um Todo, uma 

unicidade que abriga diferentes polaridades. Um todo que remete ao fluir das coisas, ao 

movimento da vida. Podemos no limite dizer um Todo que não é Uno, no sentido de Uno 

que posteriormente germina  e que está ligado ao conceito de identidade e de indivíduo. 

Ao nos determos na concepção do Um, do indivíduo, poderemos identificar o que fica 

excluído desta concepção nascida na modernidade. Na busca da compreensão do 

                                                 
20 Boff não deixa de mencionar vários exemplos em que a unidade homem/mulher remetendo à unidade 
feminino/masculino comparecem nos textos bíblicos, assim como a mulher num papel importante e a faceta 
materna de Deus, tornando claro que o que houve foi a forma de apropriação e seleção dos textos bíblicos, 
por vezes uma distorção derivada de questões ideológicas. Como exemplos citemos o texto do Gênese, 
escrito por volta do século VI-V a.C, que afirma que Deus criou a humanidade – à sua imagem, homem e 
mulher; a importância de algumas mulheres em textos fundadores: Miriam, Ester, Judite, Débora, Ana, Sara 
e Rute; a figura feminina da divina Sofia.  
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alinhamento entre o Um e o falo, veremos que o feminino fica como o registro que 

descentraliza, já que difere de uma unicidade que não abarca as diversidades  que 

compõem um Todo. O que descentraliza deve ser evitado, já que a concepção de 

indivíduo prima pelo indivíduo centralizado. 

A base da nossa cultura construída na modernidade firma-se na  concepção da 

identidade, na concepção do Um, do ego, daquele que governa e sintetiza o que somos. O 

Um não abriga a dualidade como parte do Ser. Não que a dualidade contradiga o Um, 

pelo contrário, o reafirma. Mas as dualidades já não compõem o Todo, são vistas como 

oposições. Ao contrário da unicidade dos primórdios, da concepção do Absoluto que 

figurava na divindade feminina e abrigava variações, dualidades sobrepostas dentro de 

um Todo, a nova concepção do Um não possibilita a convivência de dualidades dentro de 

si. O Um é o Falo. O Um é poder, força e conquista. O mal é um  outro que não o Um, é a 

mulher, a morte e a decadência. O Um é puro e se opõe ao impuro. O Um fundamenta a 

concepção de indivíduo da modernidade, é seu sustentáculo. 

 “Partes” que compunham o Todo são excluídas, dissociadas. Entre estas: a morte; 

a mulher; o sexo tido então como pecado; e as sensações e os sentimentos que nos tornam 

humanos, ao serem  interpretados  como fraqueza, por exemplo,  sensibilidade,  emoções,  

intuição,  medo. 

Gostaria aqui de assinalar um aspecto interessante na teoria lacaniana: demonstrar 

que a mulher fica como suporte da alteridade máxima.  

Sobre a construção da identidade e do monoteísmo judaico-cristão, diz a 

psicanalista ESCOLÁSTICA (1995):  

 

  

"Não podemos deixar de reconhecer que o patriarcado é um sistema fundado 

sobre o princípio da identidade. A idéia de um Deus ex-nihilo é a de um ser 

só é igual a si mesmo. Portanto, radicalmente Outro. Por que teriam buscado 

os antigos uma semelhança com Deus? A pretendida filiação divina entre os 

hebreus gerou uma lógica bem peculiar, que se assentou na terra a na 

descendência sob a linhagem paterna. Essa equação, no fundo, não foi mais 

que uma tentativa de conjugar semelhança com diferença. O resultado foi 

uma estratégia mental que re-organizou os dados do mundo sob o prisma  da 

identidade." (ESCOLÁSTICA, 1995, 30) 
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E, ainda:  

 

 

"Parece que a condição humana da falta-para-ser atinge o sexo feminino 

mais duramente, pela própria posição de objeto recalcado que a feminidade 

ocupa, na ordem fálica de nossa cultura".  (ESCOLÁSTICA, 1995, 30)  

 

 

Penso que este recalque atinge a todos, homens e mulheres, cada um de uma 

forma e de diferentes proporções,  pois é a própria  precariedade humana que é negada,  

negativizada e temida e concomitantemente atinge a própria potencialidade, construída a 

partir desta precariedade e que o coloca o humano em estado de devir constante. A idéia 

do estar-pronto, do estar completo e feito para a vida, para a luta que é a vida, é que é a 

máxima.  Da própria vida é retirado seu devir, seu fluir. Assim, vários aspectos da 

experiência humana que contradigam a idéia da completude são negativizados, como o 

tempo, por exemplo. O tempo fica como perda, não como ganho, não como o que  contém 

e é continente de experiências, mas como o que se esvai e desvanece o indivíduo. 

Quero demonstrar que diante  da negativação e negação do devir,  da mulher, da 

natureza, do sagrado, da morte e do tempo, o ser humano perde  em experiência de estar 

vivo. O sentimento e ideal que prevalecem são os de triunfo e/ou controle sobre as 

vicissitudes da vida, ou ainda, o sentimento de se estar à  deriva, de se estar à mercê. E, 

quanto mais estes sentimentos e ideais se reforçam, maiores são as defesas contra o que 

atordoa, maior é a necessidade de   controle. Por outro lado, o ser humano busca se re-

ligar à vida, ao feminino e os aspectos derivados deste, para retomar o sentimento de ser e 

estar vivo num fluir constante. Por isso, é tão atual em tantos e diferentes âmbitos, ainda 

que com nomes diferentes, a retomada dos valores não-fálicos.  

Estes movimentos vão muito além da preocupação com a condição/posição da  

mulher (dentro e fora do âmbito da teoria psicanalítica) e do feminino dentro da 

psicanálise. Vejo como movimentos inerentes ao Ser em busca de desconstituir a prisão 

do Falo e da unicidade deste. 
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EISLER (1997), em “Todos os Nomes da Deusa” retoma a afirmação do  

historiador científico Thomas Khun de que a história moderna intelectual e social sofre 

transformações em seus paradigmas, mudanças radicais do que é tido como verdade e 

conhecimento. A exemplo, a autora cita os estudos arqueológicos e religiosos como 

paroxismos de tal transformação paradigmal. Vamos acompanhá-la. (EISLER, 1997, 

11)21 

Assinala que anteriormente os arqueólogos citavam a Suméria como “o berço da 

civilização”. Hoje, é do conhecimento de todos que há muitos berços da civilização, 

assim como sabemos que os sistemas de crenças desses primitivos centros de organização 

social foram diferentes do que até então nos fora apresentado. Especificamente no que diz 

respeito à pacificidade como modo de existência, comprovada no registro arqueológico 

pela ausência de fortificações e sinais de destruição por conquista armada; na arte, pela 

ausência de homens matando uns aos outros ou estuprando mulheres. 

Concomitantemente, há evidências de que o poder feminino de dar e manter a vida era 

tido como elevado e este poder estava encarnado no corpo de uma figura feminina. (Cf. 

EISLER 1997, 11) 

 

 

“Este novo conhecimento a respeito de uma época anterior àquela em que os 

poderes divino e temporal estavam associados a pais, reis e senhores todo-

poderosos têm implicações nitidamente importantes...Colocam em discussão 

os próprios fundamentos de um sistema de cinco mil anos, no qual o mundo 

era concebido como uma pirâmide regida do alto por um deus masculino, as 

criaturas feitas à sua imagem (homens), por sua vez divina ou naturalmente 

ordenada para governar mulheres, crianças e o resto da natureza: um 

sistema marcado pela guerra crônica e pela equiparação da 

“masculinidade” com dominação e conquista - sejam de  mulheres, de outros 

homens ou da natureza”.  (EISLER ,1997, 12-13) 

 

A hipótese Gaia, na qual o planeta Terra é visto como um organismo vivo 

unificado que mantém e gera vida, é salientado pelo físico CAPRA, como uma marca da 

                                                 
21 Para maiores desenvolvimentos ver A estruturas das revoluções científicas do historiador científico 
Thomas Khun. 
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ruptura em relação às visões científicas mecanicistas dos séculos XVIII e XIX. (CAPRA, 

1986) 

Podemos verificar que estamos passando por inúmeras indagações sobre as 

relações do ser humano com a natureza, das relações entre homens e mulheres e, dentro 

da psicanálise, as discussões acerca do feminino e do falocentrismo são, entre tantos 

outros, exemplo desta “sacudidela” paradigmática. 

Nos capítulos seguintes vou trazer algumas das principais leituras que foram feitas 

sobre o feminino dentro do âmbito da psicanálise, bem como algumas leituras recentes. A 

cada passo estarei trazendo minha leitura acerca das diferentes contribuições dos autores.   
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Primeiro foi a noite  
 

"No princípio criou Deus o céu e a terra.”  
(Gênesis, 1:1)  

 
Primeiro foi a noite.  E a noite feita,  

desta engendrou-se a luz, julgada boa.  
Depois, fez-se o agudo desespero do céu.  

 
E a terra.  E as águas separadas.  

E um mar se fez, da lúcida colheita  
das águas inferiores.  A coroa  

tornou-se firmamento. "Haja luzeiros" –  
ordenou-se às estrelas debulhadas.  

 
Houve flores estáticas e flores  

que procuravam flores; e houve a fome  
de carne e amor e dessa fome as dores  
e das dores o Homem.  Deste, esquiva,  

toda fome, sua fêmea, e no seu sexo,  
mais uma vez a noite primitiva.  

 
(PALLOTTINI) 
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CAPÍTULO II - O CONCEITO DE FEMINILIDADE EM FREUD E 

SEUS DESDOBRAMENTOS 

 
 

 
“Senhoras e senhores: Todo o tempo em que me preparava para falar-lhes lutei com 

uma dificuldade interior. Não me sinto seguro de meu direito, por assim dizer” . 

(FREUD, 1932[1933])  

  

 

 

Embora vários autores já tenham percorrido o texto freudiano, reconstituído e 

rememorado como FREUD concebeu a sexualidade feminina e o conceito de 

feminilidade, é importante para este trabalho percorrermos este caminho. 

O foco do presente trabalho é a compreensão do recalque e negativação do 

feminino. Ao desenvolver a temática, a “colagem” destes à mulher  se fez presente todo o 

tempo. Em FREUD, temos dois registros que também se sobrepõem, a saber, o interesse 

em desvendar a sexualidade feminina e o conceito de feminilidade. 

Vamos entrar nos dois terrenos já que ocorre esta sobreposição, tendo em mente 

que o nosso norte é o conceito de feminilidade, é a este que queremos alcançar. 

 

 

         1 - Alguns textos freudianos que abordam a sexualidade feminina 

 

 

Em FREUD, masculino e feminino estão como um par, uma antítese, uma 

polaridade. O pensamento por dualidades está na raiz da metapsicologia freudiana. A 

antítese precursora seria a polaridade sujeito-objeto (organização oral), segue-se a antítese 

ativo-passivo (organização sádico-anal) e a organização genital infantil dá origem à 

fálico-castrado. Posteriormente, na organização genital emerge a polaridade masculino-

feminino. Desta forma podemos estabelecer sobreposições, ao invés de simples 
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substituições, em um movimento de integração, abarcamento, mas também de 

transformações. (Cf. GURFINKEL, 2002, 231-233) 

FREUD partiu de sua escuta às histéricas e construiu a psicanálise. Sua teoria traz 

não somente uma leitura do que fala o discurso para além do propriamente dito, mas 

também como o corpo fala a linguagem do dito inconsciente. 

FREUD, entre outras questões, se ocupa da projeção que o inconsciente faz no 

exterior. O texto “Uma Neurose Demoníaca do Século XVII” (1923) traz a reflexão de 

que demônios representam desejos “maus” reprimidos e projetados no exterior.  

Em “Tabu da Virgindade” (1918), FREUD procura compreender por que para os 

primitivos o corpo da mulher virgem é tabu.  Dado o recorte histórico do texto, FREUD 

refere que a mulher em nossa sociedade estabeleceria um laço com o primeiro homem a 

desvirginá-la que estruturaria as relações monogâmicas. Há uma importância em tal fato 

que desperta em FREUD o interesse em explicar por que  nos povos primitivos o 

contrário se passa, ou seja, o porquê do tabu da virgindade. 

Para FREUD o tabu do sangue estaria associado ao assassinato (morte). O que, 

por sua vez, se articula ao tabu da menstruação. O sangue aqui seria um sinal de comércio 

sexual da mulher com um espírito ancestral. Contudo, FREUD não vê força suficiente no 

tabu do sangue para explicar o tabu da virgindade, uma vez que entre outros rituais que 

derramam sangue, há o das excisões nos órgãos sexuais femininos. 

O novo, o inédito, o inesperado, o que é estranho ao habitual seriam uma segunda 

explicação para a medida preventiva como compreensão do tabu da virgindade, mas  

FREUD também  não sustenta esta explicação como suficiente. 

A explicação de Crawley atrai FREUD. Nesta, o tabu da virgindade está dentro de 

uma vasta trama que inclui a vida inteira. Citando FREUD: 

 

 

“Quase se poderia dizer que a mulher é em todo o tabu. E não apenas nas 

situações particulares que derivam de sua vida sexual - a menstruação, a 

gravidez, o parto, o puerpério e que mesmo fora destas o trato com a mulher 

é submetido a limitações sérias e profusas que temos todas as razões para 

duvidar da suposta liberdade sexual dos selvagens.”  (FREUD,1917, 194) 
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É interessante observar como a sexualidade é para o ser humano, além de fonte de 

prazer, fonte de certa angústia temerosa. O que por sua vez gera necessidade de 

representações imaginárias de tal temeridade. E a  figura da mulher serviu de “abrigo” a 

este  imaginário temeroso. 

FREUD cita exemplos de quando o homem devia evitar a troca sexual com a 

mulher (uma viagem, uma expedição de caça, uma incursão guerreira). Haveria no 

homem primitivo um receio generalizado às mulheres, devido ao temor de ser 

enfraquecido, o que coloca a mulher como estranha e hostil.  Freud diz: “Toda vez que o 

primitivo erigiu um tabu é porque há um perigo e não pode se negar que em todos estes 

preceitos de evitação se exterioriza um horror básico à mulher”. (FREUD, 1917, 194) 

FREUD utiliza o termo “narcisismo das pequenas diferenças” e atribui à 

castração, o menosprezo à mulher. (FREUD, 1917, 195) 

 

Voltando ao tabu da virgindade, observa que a razão de ser deste tabu é afastar o 

homem desta experiência para protegê-lo. O perigo é um perigo psíquico. (FREUD, 1917, 

196) 

Embora fale do temor do homem como psíquico, FREUD procura compreender o 

temor pela via de uma suposta hostilidade concreta da mulher para com o homem, que 

seria gerada pela dor causada no desvirginamento, pela inveja das prerrogativas do 

homem e afronta ao narcisismo. Neste ponto, FREUD se desvia da “colagem”: 

sexualidade-horror-mulher, sangue-morte-mulher. 

 

O texto “A Organização Genital Infantil” (1923) se inicia com comentários sobre  

os acréscimos feitos ao texto “Os Três Ensaios da Sexualidade Infantil” (1905). No texto 

de 1923, FREUD se refere às modificações em relação ao texto de 1905. No início, houve 

um entendimento da vida sexual infantil e a dos adultos como diversas. Mais tarde, a 

prioridade se deteve na compreensão das organizações pré-genitais. Por último, houve 

uma compreensão da similaridade entre o desenlace da sexualidade infantil e a 

conformação da sexualidade no adulto, que não estaria circunscrita à escolha do objeto. A 

diferença seria que, na organização genital infantil, apenas um órgão desempenha seu 

papel: o masculino (primado do falo). 

Na fase do primado do falo o menino crê que todos os seres têm pênis. Quando se 

depara com a realidade, desmente o que vê, considera que o clitóris é um pequeno pênis 
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que crescerá até que aos poucos chegará à conclusão de que o pênis já esteve ali e foi 

cortado. A falta de pênis é entendida como uma castração e agora o menino se depara 

com a possibilidade de ser castrado. 

FREUD conclui que a significação do complexo de castração só tem sentido  se 

considerarmos que sua gênese ocorre durante a fase do primado do falo.  

 

Porém acrescenta: 

 

 

"É notável, assim mesmo, quanto menosprezo pela mulher, horror a ela, 

disposição à homossexualidade, derivam do convencimento final acerca da 

falta de pênis na mulher".  (FREUD, 1923, 148) 

 

 

Interessante assinalar que aqui FREUD não considera apenas o que ocorre na fase 

do primado do falo, mas o que fica registrado e tem sua repercussão no futuro. 

Para FREUD, o menino não generaliza a falta do pênis para todos os seres do sexo 

feminino e crê que apenas as mulheres depreciáveis, culpadas dos mesmos impulsos 

proibidos em que ele incorreu, foram desprovidas do órgão. Posteriormente,  quando 

associa  a origem e o  nascimento dos bebês como advindos da mulher, a mãe também 

“perderá o pênis”, e complexas teorias serão criadas para explicar “o truque” da troca do 

pênis pelo filho. Aqui, FREUD se refere ao menino, mas podemos dizer que a psicanálise 

também criou complexas teorias para explicar tal “truque”. 

Prossegue tecendo sobre as diferentes polaridades. Na fase pré-genital não caberia 

falar em masculino e feminino, a oposição é ativo e passivo. No seguinte estágio, há 

apenas o masculino (enquanto fálico). Apenas na puberdade, a polaridade sexual coincide 

com masculino e feminino. 

 

 

"O masculino reúne o sujeito, a atividade e a possessão do pênis; o feminino, 

o objeto e a passividade. A vagina é apreciada agora como o albergue do 

pênis, recebe a herança do ventre materno".  (FREUD, 1923, 149) 

 



 
 

100

 

FREUD retoma as afirmações feitas em “A Organização Genital Infantil” (1923) 

no texto  “Algumas Conseqüências Psíquicas da Diferença Anatômica Entre os Sexos” 

(1925): 

 

 

“[…] quando o menino vê pela primeira vez a região genital da menina, se 

mostra irresoluto, pouco interessado a princípio; não vê nada, desmente sua 

percepção, a dilui, busca subterfúgios para fazê-la concordar com sua 

expectativa. Somente mais tarde, depois que ocorreu sobre ele a influência da 

ameaça de castração, aquela observação se verá significativa...” (FREUD, 

1925, 270 e 271) 

 

 

Prossegue : 

 

 

“Duas reações resultam deste encontro, duas reações que podem se fixar e 

logo, separadas ou reunidas, ou bem conjugadas com outros fatores, 

determinará sua relação com a mulher: horror frente à criatura mutilada e o 

menosprezo triunfante perante ela.” (FREUD, 1925,271)  

 

 

Novamente, apesar de estar circunscrevendo o que ocorre na fase do primado do 

falo, FREUD  situa sua repercussão no homem adulto. 

Vemos ainda nesta passagem que o horror à mulher é igual ao horror à falta do 

pênis, pois esta ausência indica a possibilidade daquele que se vê perante tal ausência, 

ver-se igualmente desprovido do órgão. Caberia, numa compreensão ampliada, 

entendermos que remetendo o pênis ao registro do imaginário fálico, o horror é horror à 

perda de um referencial fálico, no sentido da completude.  Assim, é a desfalização  que é 

temida. 

No texto “O Sepultamento do Complexo de Édipo”, FREUD (1924) se preocupa 

em entender como ocorre o declínio do complexo, separando-o em duas concepções. Em 
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uma das concepções, o naufrágio do complexo ocorreria devido a sua própria 

impossibilidade interna de satisfação. Na outra vertente, ocorreria como parte do que 

poderíamos denominar - um processo evolutivo - ou seja, o valor e a conseqüência do 

tempo das vivências transcorridas. 

Cercando-se da compreensão da organização fálica do menino, conclui que esta se 

finaliza devido à ameaça de castração, que é concretizada pelo reconhecimento dos 

genitais femininos, enquanto ausência do pênis. Ao conseqüente desenlace edípico, os 

investimentos são substituídos por identificação e consolida-se o núcleo do superego, a 

partir da introjeção da autoridade que participou de tal finalização. É neste mesmo texto 

que FREUD indaga como se consumaria tal processo na menina, uma vez que para esta a 

castração já estaria consumada (enquanto falta do pênis). 

FREUD prossegue enumerando as repercussões possíveis da inveja do pênis para 

além do complexo de masculinidade, e que seriam: o complexo de inferioridade, os 

ciúmes particularmente mais presentes na vida psíquica da mulher, o afrouxamento dos 

laços com a mãe e a consideração  do clitóris como inferior, com conseqüente  abandono  

ou menor freqüência da masturbação na menina. Até aqui, o complexo de Édipo na 

menina não havia se tornado operante, o que ocorre com o deslizamento da libido  para a 

equação simbólica pênis-filho, quando então a menina tomará o pai como aquele que 

pode realizar tal desejo. FREUD conclui que o complexo de Édipo na menina é uma 

formação secundária em relação ao complexo de castração, contrário à ordem na qual se 

processam as coisas para o menino. 

Esta seqüência do texto freudiano é bem conhecida, e não  me irei deter nela, pois 

já foi bastante explorada, revista e interpretada. Porém a citamos para não perder a 

continuidade do texto freudiano. 

 

Interessa destacar neste texto a seguinte citação: 

 

 

“Posto que o pênis - no sentido de Ferenczi (1924) - deve seu investimento 

narcisista extraordinariamente alto a sua significação orgânica para a 

sobrevivência da  espécie, se pode conceber a catástrofe do complexo de 

Édipo - o estranhamento a respeito do incesto, a instituição da consciência 
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moral e da própria moral  - como um triunfo da geração sobre o indivíduo”  

(FREUD, 1925, 275). 

 

 

Vemos aqui FREUD assinalar algo que ficou durante algum tempo como 

explicação histórica para a supremacia do homem sobre a mulher, ou seja,  a descoberta 

da participação do homem na geração de um novo ser. Dotou o pênis  de valor fálico e o 

homem enquanto figura masculina ficou como o portador do falo. Esta nova conformação 

teria construído uma nova configuração psíquica e social que, de forma  progressiva e de 

diferentes formas, teriam negativizado a figura da mulher e os atributos ligados a ela e ao 

feminino. 

Segundo EISLER, em desfavor desta teoria temos vários exemplos da arte pré-

histórica que unem com clareza as imagens sexuais masculinas e femininas e hoje a 

explicação da “descoberta da paternidade” para a dominação masculina é desprezada 

quase universalmente pelos estudiosos. (EISLER, 1996, 176 e 177) 

  

Em “Sexualidade Feminina”, FREUD (1931) procura compreender como a 

menina se volta para ao pai tendo sido a mãe seu primeiro objeto de amor. Há uma 

valorização da fase pré-edípica e o complexo de Édipo é questionado como núcleo central 

da gênese da neurose. 

Quando FREUD cita a hostilidade da menina para com o pai como seu rival, 

assinala que ainda assim este não figura como rival na mesma proporção que para o 

menino. E, neste ponto, acrescenta: “Faz muito tempo que nos resignamos a toda 

expectativa de um paralelismo uniforme entre o desenvolvimento sexual feminino e o 

masculino”.  (FREUD,1931, 228) 

Ao mesmo tempo que FREUD identifica não haver tal paralelismo, sustenta o 

conceito de bissexualidade. Cada vez mais trabalha com o feminino/masculino enquanto 

formas de sexuação, ao mesmo tempo que feminino/masculino aparecem como formas de 

ser e estar no mundo.  

A bissexualidade em FREUD aparece com diferentes faces: apoiada na divisão 

ativo e passivo;  apoiada na divisão masculino-feminino (quando se refere, por exemplo, 

às fantasias histéricas, se bem que aqui está imbuída da sobreposição ativo-passivo); 

como quatro disposições que todo ser humano tem como possibilidade de escolha de 
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objeto e de identificação predominante, que  advém das vivências edípicas e do fato do 

ser humano não estar pré-determinado pelo seu sexo biológico. (FARIAS, 2001). 

 

Segundo FREUD: 

 

 

“É que as reações dos indivíduos de ambos os sexos são uma mescla de 

traços masculinos e femininos.”(FREUD, 1925, 273). 

 

“... todos os indivíduos humanos, a conseqüência de sua disposição 

(constitucional) bissexual, e da herança cruzada, reúnem em si 

características masculinas e femininas, de sorte que a masculinidade e 

feminilidade puras seguem sendo construções teóricas de conteúdo incerto”. 

(FREUD, 1925, 276) 

 

 

Podemos compreender suas afirmações de diferentes formas. Se nos ativermos à 

sexuação do indivíduo, observamos que a criança vivencia ambas vertentes, que um pólo 

predomine não desconsidera a existência do outro. Por outro lado, e compondo o processo 

de sexuação, temos as identificações que são complexas e não se atêm a apenas um pólo, 

seja o feminino ou o masculino. Ampliando nossa compreensão, temos a leitura do 

feminino/masculino, não apenas restrita ao processo de sexuação/identificação, mas o 

feminino e masculino compreendidos como formas de ser e atuar no mundo. Formas que 

todos, homens e mulheres,  abarcam. Quando WINNICOTT (1975) coloca os conceitos 

de feminino e masculino, ligando-os ao Ser e Fazer, temos esta leitura ampliada. 

 

Prosseguindo na leitura freudiana, em “Sexualidade Feminina” (1932) afirma que 

a menina teria uma predisposição maior à bissexualidade. FREUD sustenta esta afirmação 

baseado em três pontos:  

 

1- O fato da mulher possuir o clitóris,  que é tido por FREUD como análogo ao 

pênis, portanto, como um órgão masculino que deveria ser abandonado.  
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2- Uma suposta necessidade da menina em voltar-se à passividade para ascender à 

feminilidade, tal qual compreendida por FREUD.  

3-  A precedência do Édipo negativo na menina, que implicaria percalços como  a 

troca de objeto e a problemática identificatória. 

  

O primeiro e terceiro pontos foram discutidos em trabalho anterior, quando 

questiono o abandono do clitóris como zona erógena e faço considerações mais 

detalhadas em relação à vivência edípica da menina. (FARIAS, 2001, 272-280)  

Vamos nos deter na segunda  argumentação de FREUD como explicação para a 

maior pré-disposição bissexual na menina-mulher, já que esta é a que se destaca como  

importante para o atual trabalho. Tal argumentação estaria atrelada à afirmação de que a 

mulher teria que   retornar à passividade para  ascender à feminilidade. Mas, podemos 

questionar: de que se trata este retorno à passividade? Como FREUD entende e postula, 

o que vem a denominar  passividade? E ainda, qual compreensão podemos fazer desta 

dita passividade? 

Na parte III de texto “Sexualidade Feminina” (1932), FREUD expõe que em 

todos os âmbitos da vivência psíquica uma impressão recebida passivamente provoca na 

criança a tendência a uma reação ativa. 

Alinhavando estas concepções freudianas, vemos que a passividade assinalada 

por FREUD se conjuga à dependência dos primórdios, quando o bebê depende de um 

outro para sua subsistência física e possibilidade de constituição psíquica. Há, portanto, 

em FREUD, um  embaralhamento de dois registros, a vivência primeira de passividade 

com a ascensão à feminilidade. 

Poderíamos perceber no teórico da psicanálise uma certa aversão ao se referir a 

uma meta passiva, como se esta não fosse muito atraente e a partir deste ponto,  pensar 

aqui no homem em sua posição predominantemente “masculina” influenciando o teórico. 

Mas, podemos ir além e pensar que é ao longo da história que ocorreu a sobreposição da 

passividade à mulher e ao feminino. Esta dupla “colagem”, da mulher à passividade e da 

passividade à dependência, impregnará a concepção de passividade como algo da ordem 

do negativo. Por sua vez, esta dita passividade, ao ser sobreposta à dependência 

absoluta, aos primórdios da indiferenciação, seria uma das causas do recalque e 

negativação do feminino em nossa cultura.  
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É importante acrescentar e compreender que a  passividade à qual a menina "tem 

que retornar" não é mais da mesma índole da primeira vivência e nunca mais o será, uma 

vez que se trata aqui de posicionar-se enquanto sujeito desejante, ao se desenvolver ao 

longo do processo de amadurecimento. 

 

Cabe assinalar que a passividade em FREUD nem sempre aparece como marca do 

negativo. Quando, por exemplo, considera  a passividade do bebê como “atividade do 

receber”,  pode positivá-la (amamentar da mãe/ser amamentado; amamentar da mãe/bebê 

que suga ativamente, bebê que mama), assim como positiva a dita passividade da mulher, 

ao afirmá-la como uma possibilidade que demanda muita atividade (potência). Podemos 

assim entender  no texto freudiano o vislumbre da passividade aliada à feminilidade 

como potencializadora do receber, do permitir-se entregar, conter, etc. O atuar desde 

dentro. 

 

Depois deste recorte da divisão passivo-feminino, que encontramos na afirmação 

de FREUD (1932) sobre uma maior predisposição da mulher à bissexualidade, vamos 

prosseguir no texto “Sexualidade Feminina. 

FREUD (1932) parte do pressuposto de que a castração explica o menosprezo à 

mulher de forma direta. E diz: “No homem, sem dúvida, resta como seqüela do complexo 

de castração, certo grau de menosprezo pela mulher, cuja castração se conheceu”  

(FREUD, 1931, 231) 

Para explicar a renúncia da menina em relação à mãe, FREUD cita os ciúmes, a 

nostalgia por não ter recebido leite suficiente, que se deve à exigência desmedida de amor 

próprio desta fase, e a raiva por esta provocar excitação e depois proibir a masturbação. E, 

particularmente, no caso da menina, haveria a reprovação da mãe por tê-la colocado no 

mundo desprovida do órgão agora valorizado: o pênis.  Há ainda, além da intensidade 

que, não satisfeita, leva a um afastamento, a ambivalência própria desta fase como um 

fator que favorece o afastamento da menina em relação à mãe. 

 

Na conferência “A Feminilidade” (1932), FREUD cita o poema de Heine ao dizer 

que o enigma da Feminilidade pôs a pensar os homens de todos os tempos. 
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“Cabeças  em calotas hieroglíficas 

Cabeças de turbante e barrete negro 

Cabeças penteadas com perucas, e mil outras 

Pobres cabeças humanas, banhadas de suor.” 

(FREUD, 1932-33, 105) 

 

 

Neste texto, cabe sublinhar que a feminilidade aparece não apenas como horror e 

falta, mas como enigma, como o que nos põe a pensar, o que desperta uma procura de 

compreensão. Tal como concebo ao longo do meu trajeto no atual trabalho. 

 

 

2 – Textos que suscitam a compreensão do conceito de feminilidade e 

feminino em  FREUD  

 

 

No texto “O Estranho”, FREUD (1919) busca a compreensão do que despertaria 

os sentimentos de horror, de estranhamento. 

Aborda a questão a partir do conto de Hoffman “O Homem de Areia”. 

Compreende que a figura da boneca Olímpia, tida antes como uma pessoa real, causaria 

horror não somente por aliar animado-inanimado na mesma figura, mas por remeter à 

morte do pai, à castração e à atitude feminina do personagem Natanael em relação ao 

pai. 

Ainda neste mesmo texto, FREUD assinala que os homens neuróticos sentem uma 

certa estranheza  em relação aos genitais femininos. Relaciona este medo ao fato dos 

genitais femininos serem a entrada para o interior materno, antes familiar. 

Entre as causas de produção do sentimento do sinistro, cabe assinalar a presença 

do duplo, que remete ao retorno ao indiferenciado. 

O duplo, pertencente a épocas iniciais da vida, antes da separação eu/não-eu, volta 

agora como aterrorizante.  

FREUD afirma que o que provoca o sentimento de estranhamento são impressões 

que reanimam complexos recalcados ou ainda quando alguma impressão parece 

confirmar convicções primitivas (FREUD, 1919, 248). 
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Podemos aqui pensar em dois registros do horror ao feminino: 

 

• seria por estar aliado à posição feminina do menino em relação ao pai e, 

portanto, depreender a “perda do pênis”, que o feminino poderia ficar neste 

registro do que causa horror.  

• o feminino (figurado na mulher) figuraria como o que causa horror, por  

remeter ao interior materno, lugar outrora conhecido e de indiferenciação.  

 

Estes aspectos se encontram intimamente relacionados à própria forma do 

psiquismo funcionar, ou seja, o nosso psiquismo se protege de ser remetido, em forma de 

vivências/imagens/sensações, a situações anteriores pertencentes à época da  

indiferenciação eu/não-eu, seja a vivência de morada no interior materno, seja a fase 

posterior da dependência absoluta. 

 

No texto “Cabeça de Medusa”, escrito em 1922 e publicado em 1940, FREUD  

centra-se no registro da  castração como explicação da figura mitológica . A ausência do 

pênis é motivo de horror, e as serpentes simbolizam a negação desta ausência, daí sua 

multiplicação numérica. 

 

 

“Decapitar = castrar. O terror à Medusa é então um terror à castração, 

terror associado a uma visão. Por inumeráveis análises conhecemos sua 

ocasião, ocorre quando o menino que até então não havia acreditado na 

ameaça da castração vê um genital feminino. Provavelmente, o de uma 

mulher adulta, coberto por pêlos, na verdade, o de sua mãe.” (FREUD, 1922, 

270) 

 

 

Em  “O Problema Econômico do Masoquismo” (1924) podemos depreender a 

questão do horror ao feminino pela aproximação deste à dependência e à mulher. Por sua 

vez,  o horror à mulher é resultado  da sobreposição desta  à “mãe castrada”. 

 Neste texto, FREUD afirma que o masoquismo se oferece a nossa observação em 

três formas: como uma condição a que se assujeita a excitação sexual (masoquismo 
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erógeno), como uma expressão da natureza feminina (masoquismo feminino) e como uma 

forma de conduta na vida (masoquismo moral).  

Como o masoquismo feminino deriva do masoquismo erógeno, vamos  passar ao 

aprofundamento deste primeiramente. Para FREUD, a excitação sexual é resultado de 

uma série de processos internos, um efeito da intensidade destes, quando ultrapassam 

determinados limites. A um aumento de dor ocorreria uma coexcitação libidinosa. A 

ligação de dor e prazer derivam da necessidade da pulsão de vida dominar a pulsão de 

morte com o intuito de manter a vida. Assim, parte da pulsão de morte é colocada para 

fora, parte fica retida (masoquismo erógeno). 

 

 

“O masoquismo erógeno acompanha a libido em todas suas fases de 

desenvolvimento, e lhe toma emprestado suas diferentes figurações psíquicas. 

A angústia de ser devorado pelo animal totêmico (pai) provém da 

organização oral, primitiva; o desejo de ser golpeado pelo pai, da fase 

sádico-anal, que segue aquela; a castração, ainda que desmentida mais 

tarde, intervém no conteúdo das fantasias masoquistas  da fase fálica da 

organização; e assim, as situações de ser possuído sexualmente e parir, 

características da feminilidade, derivam da organização genital definitiva.” 

(FREUD,1924, 170 e 171) 

 

 

O prazer em receber dor, próprio do masoquismo erógeno, se encontraria como 

base do masoquismo moral e masoquismo feminino.  

FREUD inicia a sua explicação do que denomina masoquismo feminino a partir 

da análise das fantasias de homens que culminam na masturbação  ou satisfação sexual 

por si só e que têm como figuração as  cenas que se encontram, no caso dos perversos 

masoquistas, realizadas, como, ser amordaçado, amarrado, sofrer golpes de forma 

dolorosa, ser maltratado de qualquer modo, submetido a obediência incondicional, ser 

denegrido. FREUD compreende que o que o  masoquista faz é representar fantasias que 

levam à satisfação da realização do desejo de ser tratado como uma criança pequena, 

dependente e rebelde que demanda punição. Acrescenta que estas fantasias, quanto mais 

ricas, mais reais nos aproximam da descoberta que estas põem este homem numa 
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situação característica da feminilidade, que significa ser castrado, ser possuída 

sexualmente e parir. Assim, FREUD explica a escolha da denominação masoquismo 

feminino. Vemos claramente como FREUD realiza uma sobreposição do infantil à 

mulher e à feminilidade. 22  

É interessante assinalar que as fantasias propriamente ditas  remetem o homem a 

um lugar de uma criança que demanda punição, algo muito diferente para a mulher, do 

ser possuída no coito ou da vivência de parir um filho. Apenas a concepção da mulher 

como castrada poderia fazer paralelo com a fantasia de punição para o menino e 

posteriormente para o homem. Temos aqui novamente um exemplo no qual FREUD 

sobrepõe a feminilidade à figura da mulher enquanto a que “sofre” algo passivamente. 

Desta forma, é atribuído um prazer masoquista à vida libidinal da mulher e suas possíveis 

conseqüências, uma vez que o movimento tido como passivo é lido aqui por FREUD 

como castra-dor, logo ligado à dor. Mas o papel da mulher no coito remete a uma 

receptividade-ativa e possibilitadora de prazer e o parir remete ao dar à luz, ao criar, ou 

seja, temos outras formas de conceber a feminilidade e estas se alinham à forma de 

pensarmos o feminino, o que também remete a criação, receptividade e continência.  A 

mulher “contém o homem” durante o coito, dá continência-contorno aos movimentos do 

homem no coito, a mulher contém o bebê numa gestação.  

Seria oportuno lembrar a concepção de dois psicanalistas. Segundo NUNES, o 

problema do masoquismo é fundamental para a construção do conceito de feminilidade 

(NUNES, 2000, 228).  

 

BIRMAN revê a questão do masoquismo efetuando uma outra compreensão do 

conceito de feminilidade:  

 

“Com a segunda teoria das pulsões, o masoquismo não é mais apenas uma 

questão de mulheres, não só porque FREUD fala de um desejo masoquista 

em homens, como também porque o conceito de masoquismo erógeno 

recoloca em cena a questão dos destinos das pulsões. Este então é pensado 

como um dos fundamentos da clínica, que passa a ser centrada sobre a força 

da pulsão e da recusa sistemática do sujeito em aceitar e reconhecer sua 

                                                 
22   Aqui o termo feminilidade está se reportando ao registro da sexualidade feminina (parir, ser castrada, se 
submeter ao coito). 
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condição originária de desamparo face à qual ele não tem saída, pois essa 

força vai sempre se  impor com seus efeitos traumáticos. Diante dela, uma 

das saídas prováveis que se apresentam ao sujeito é a busca desesperada de 

encontrar um outro a quem oferecer seu corpo e alma. Ao enganchar-se no 

outro, o sujeito estabelece com ele uma relação de servidão como forma de 

tentar evitar a dor do desamparo, afastando a angústia que lhe é correlata, 

ao preço de se submeter e escravizar-se ao outro.” (BIRMAN, 1996, 46) 

 

 

Como vimos, FREUD nomeia essa posição assumida pelo sujeito de masoquista. 

Temos aqui uma dupla vertente ao mesmo tempo que FREUD associa  o infantil, a 

mulher e a feminilidade, “liberta” o termo feminilidade de estar  restrito à mulher. À 

medida que o feminino vai sendo desarticulado da imagem da mulher, temos mais clareza 

do que FREUD  quer dizer quando fala da recusa à feminilidade, em homens e mulheres, 

recusa que aparece transfigurada em horror à castração no homem, e na mulher, em inveja 

do pênis. Os dois sexos teriam que se haver com a feminilidade. Se lutam contra a 

feminilidade, é por necessitarem se defender do desamparo, da condição originária de 

todos os seres humanos. 

Vamos nos deter nesta compreensão no próximo capítulo.  

 

No “Rascunho M” (1897), FREUD declara que o elemento essencialmente 

recalcado em homens e mulheres é sempre o feminino. 

No final de sua obra, quarenta anos depois, no texto  "Análise Terminável e 

Interninável" (1937), repete esta fórmula de maneira, poderíamos dizer, mais 

amadurecida. E neste ponto que  entendo que o  conceito de feminilidade se consolida 

dentro da psicanálise não restrito à mulher e a sua sexualidade. FREUD refere que um 

dos maiores impedimentos ao processo analítico é a  recusa à feminilidade. 

Vamos assinalar  como e quando tal afirmação aparece no texto freudiano.  

Seriam três os principais impedimentos à cura analítica: 

 

1 - o fator econômico, ou seja, a intensidade pulsional; 

2 -o desvio do analista, ao trabalhar o material do paciente, das fontes que lhe 

causam mal-estar; 
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3 - "a rocha de base", a recusa à feminilidade, um dos maiores motivos de 

resistência à análise. 

 

 

"Tanto nas análises terapêuticas como nas de caráter é sublinhável o fato de 

que dois temas se destaquem e declarem guerra ao analista de forma não 

usual...Os dois temas estão ligados à diferença entre os sexos; um é tão 

característico do homem quanto o outro o é da mulher. Apesar da 

diversidade de seu conteúdo, são correspondentes manifestos. Algo que é 

comum a ambos os sexos, em uma forma de expressão outra. Esses dois 

temas em recíproca correspondência são, para a mulher, a inveja do pênis - 

querer alcançar a posse de um genital masculino - e, para o homem, a revolta 

contra sua atitude passiva ou feminina para outro homem. Isso foi destacado 

muito cedo na nomenclatura psicanalítica como conduta frente ao complexo 

de castração, e mais tarde Alfred Adler impôs o uso da designação, 

inteiramente acertada para o caso do homem, de ‘protesto masculino’; creio 

que ‘desautorização da feminilidade’ teria sido, desde o começo, a descrição 

correta deste fragmento tão assombroso da vida anímica dos seres humanos" 

(FREUD, 1937, 251-252). 

 

 

Ao comentar este texto de FREUD, a psicanalista SANTA CRUZ (2002) escreve: 

 

 

“Positivando o conceito de feminilidade aqui empregado, poderíamos 

afirmar que, ao colocá-la como uma meta analítica - a admissão da 

feminilidade, tanto para homens como para mulheres - FREUD estaria 

postulando como um final de análise a possibilidade de um modo de 

funcionamento psíquico que superasse a lógica fálica. A feminilidade 

apareceria então como o equivalente à castração simbólica, que colocada 

como meta e marco do fim da análise, poderia também ser nomeada de 

diversas outras formas: reconhecimento e acolhimento da alteridade, 

possibilidade de outramento, potência de produção da diferença, 
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engendramento autopoético, potência de criação de um estilo singular". 

(SANTA CRUZ, 2002, 35). 

 

 

Igualmente faço esta leitura do texto freudiano, compreendendo que a recusa da 

feminilidade aparece de formas diversas na cultura, uma vez que a feminilidade 

(enquanto atributo da mulher, imagens/representações da sexualidade feminina), o 

feminino (enquanto dimensão do humano, mas recoberto de preconceitos por ser 

sobreposto à mulher e à feminilidade) e a mulher ficam como marcas da incompletude, da 

falha, do não-fálico, do obscuro a ser temido, ignorado, depreciado ou negado. 

Prossigamos nesta linha de pensamento acompanhando  o psicanalista BIRMAN.  
 

 
 3 – Do desamparo à feminilidade 

 

 

BIRMAN(1999), em “Cartografias do Feminino”, aventura-se pelos caminhos 

que conduzem à compreensão do conceito da feminilidade na psicanálise. Para tanto, 

percorre  a constituição da sexualidade dentro da psicanálise até a "rocha da castração" e 

seu “quebrar”. Em seu percurso BIRMAN trata do conceito de feminilidade como o 

território onde o registro psíquico corresponde ao que se opõe ao falo. Diferentemente de 

outras leituras, o conceito de feminilidade não fica restrito  apenas aos lugares da falta e 

da castração.  

BIRMAN nos diz que para  empreendermos uma compreensão da feminilidade é 

necessária uma boa dose de aventura. Aventura no sentido de nos arriscarmos a nos 

desprender das falácias, das certezas. 

O autor situa o falo como uma  busca e um  modo de dar forma ao totalizante e 

universal das coisas, assim como uma busca do domínio sobre estas, enquanto pelo 

registro da feminilidade o sujeito estaria voltado para o que é particular, implicado com a  

singularidade. 

Em suas palavras: 
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“Enquanto pelo falo o sujeito busca a totalização, a universalidade e o 

domínio das coisas e dos outros, pela feminilidade o que está em pauta é uma 

postura voltada para o particular, o relativo e o não-controle sobre as coisas. 

Por isso mesmo, a feminilidade implica a singularidade do sujeito e suas 

escolhas específicas, bem distantes da homogeneidade abrangente da postura 

fálica.” (BIRMAN, 1999, 10) 

 

 

Compreende a leitura freudiana da feminilidade como marcada pelo horror, a 

partir da compreensão de que a feminilidade implica o descentramento da subjetividade 

baseado no referencial fálico.  

Seria interressante pensarmos na subjetividade centrada no registro fálico,  nos 

sujeitos assujeitados ao ter e fazer, na idéia do poder como bem e que agora entra em 

crise e busca outras formas de subjetivação.  

Prosseguindo na leitura de BIRMAN, "a dissolução da ordem fálica coloca em 

questão as nossas crenças mais fundamentais. Por tudo isso, afinal de contas, a 

feminilidade seria a fonte sempre recomeçada da experiência de horror." ( BIRMAN, 

1999, 11). 

Assim, homens e mulheres seriam atingidos igualmente por esta experiência de 

horror. Eu acrescentaria que não haveríamos de desprezar que, estando a feminilidade 

ligada à figura da mulher, apesar de ser um registro de ambos os sexos, causaria na 

mulher ressonâncias psíquicas diferentes, ao marcá-la para o outro e para si como aquela 

que pode vir a encarnar o horror. 

BIRMAN tece que o trabalho da psicanálise está em conduzir o sujeito ao longo 

do seu percurso a um processo no qual a desfalização é o norte e o encontro com a 

feminilidade a riqueza.  

Nesta leitura, temos uma reconsideração do desamparo do ser humano e o falo 

como o que o recobre.  O falo constitui o que pode mascarar a fragilidade humana que 

nada mais é do que sermos seres humanos, portanto mortais, e carecermos do outro para 

sobrevivermos e nos realizarmos vida afora. 

Assim, podemos colocar a feminilidade e o desamparo de um lado. O desamparo 

não numa concepção negativista, mas como parte inerente de nossa realidade humana, o 

que temos de mais intrínseco. Poderiam alguns dizer que BIRMAN parte em busca de 
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uma idealização da feminilidade, mas se trata muito mais de colocar o desamparo no 

centro da experiência humana e o falo, como o escudo que utilizamos, um mero 

instrumento, e nem por isso desnecessário,  tampouco é o único norteador para se pensar 

o ser humano. 

No primeiro capítulo “Erotismo, Enigma e Feminilidade”, do livro “Cartografias 

do Feminino”, BIRMAN (1999)  percorre os caminhos de construção da psicanálise e a 

releitura desta sobre a sexualidade humana, circunscrita dentro da história ocidental.  

Depreende-se de sua escrita que a incompletude e a não-suficiência do ser humano 

criaria a possibilidade do erotismo.  

A leitura de BIRMAN nos faz pensar como FREUD, tendo que recuperar a 

sexualidade de um lugar estritamente biológico, de um discurso cuja finalidade seria a 

reprodução da espécie (ciência), o prazer estando fora deste circuito, visto como  pecado 

(religião), centrou-a como o que nos torna humanos. Mostrou como a sexualidade vivida 

pelo humano é variável, múltipla, rica, não determinada pelo biológico. Contudo, 

podemos dizer que, devido à época, centrou-se mais na questão da pulsão e do desejo do 

que na questão do desamparo humano.  

È fundamental pensarmos na dimensão da precariedade e incompletude em que 

nascemos, a partir da qual nos constituímos, e que é marca do nosso Ser.   

Em Birmam a feminilidade fica registrada como outra possibilidade de lidarmos 

com a incompletude do ser, para além das fantasmagorias do fálico/castrado (ser ou não 

ser, ter ou não ter o falo imaginário), sem precisarmos estar acoplados às miragens 

falaciosas e audaciosas. 

A feminilidade é vista como a outra face do desamparo. Desta forma, o 

psicanalista faz a seguinte leitura: a feminilidade estaria estritamente ligada ao erotismo, 

pois é da incompletude que nasce o desejo. Acrescento, é também da incompletude que 

nasce o horror. Podemos assim compreender que o horror  à feminilidade é  horror ao 

desamparo. 

A feminilidade seria o contraponto do horror por estar além do falo, sendo o falo a 

defesa contra o horror que suscita a incompletude do Ser, que nasce no desamparo e desta 

marca tem o vislumbre da sua finitude. 

O  horror do qual FREUD nos fala seria o horror inerente ao ser humano em sua 

incompletude e que, em última instância, remete à morte. Por sua vez, a morte real nos 

remete a esse horror.  



 
 

115

A denominação de  feminilidade se deve à capacidade de FREUD ter percebido 

que a incompletude do ser se mascara em angústia de castração, que aparece 

(des)vestida na figura da mulher . Apareceria na mulher  como inveja do pênis e, no 

homem, como angústia de assumir uma posição passiva, entendido  passiva como 

submissa.  

  A proposta de BIRMAN é usar o termo feminilidade para denominar uma outra 

forma de lidarmos com esse horror. Assim, feminilidade conjuga-se à criação.  Em 

FREUD, a nomenclatura feminilidade está como sinônimo do horror quando este fala da 

recusa à feminilidade. E como seu mais além, quando FREUD diz que o neurótico teria 

que ultrapassá-la (embora ele não fosse otimista quanto a esta possibilidade). A meu ver, 

BIRMAN traça esta possibilidade ao falar da feminilidade aliada ao erotismo e à criação. 

O erotismo não restrito à roupagem fálica, um erotismo composto e posto em suas fendas, 

fendas por onde circulam e que suscitam o desejo, o sujeito podendo mostrar-se desejante 

e desejável em sua incompletude. Os sujeitos brincando de forma lúdica em torno da 

falta. 
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 Tenho medo de acordar de olhos vazios de tua imagem 
Esvaindo de mim meu sonho de vida 

Figuras em mim meu eterno abandono 
tenho medo do gozo que é o seu nome, corpo e movimento 

Do meu pensamento 
Movimento ou paralisia 

Tenho pavor de sonhar a própria morte 
Acordar assustada na vida 

O esvaziar do desejo será puro gozo? 
 

(FARIAS, 1998) 
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CAPÍTULO III - UM RECORTE DA TEORIA LACANIANA SOBRE 

O FEMININO – O GOZO FEMININO 

 

 
E porque não interpretar uma face do Outro, a face de Deus, como suportada 

pelo gozo feminino 
 

(LACAN, 1985 [1973], 103) 
 
 

 
O conceito do outro Gozo de LACAN contribui para este trabalho, uma vez que 

tal conceito é um dos que virá a denunciar que a lógica fálica e a linguagem não recobre 

toda a riqueza do humano.  

Particularmente, o vejo como  um conceito apaixonante, a paixão igualmente fala 

deste outro Gozo. Assim como a poética e o feminino. 

A psicanalista ESCOLÁSTICA, ao lançar mão deste conceito de LACAN, re-

denomina-o  de gozo feminino. Se o feminino está para além da lógica fálica, sua 

sobreposição ao que LACAN denomina o outro Gozo torna-se fértil. 

Para abordar o conceito do gozo feminino, me depararei com algumas 

dificuldades. Uma delas é o fato conhecido por todos de que a teoria lacaniana é de difícil 

assimilação. Soma-se a esta questão que, se é verdade que durante um período me 

dediquei a seu estudo, já completo um tempo de distanciamento da teoria lacaniana, o que 

é suficiente para dificultar esta retomada. Há ainda a dificuldade de aproximar o leitor da 

teoria. Procurei fazer um trabalho que não ficasse restrito ao círculo da psicanálise, ou 

seja, que pessoas de diferentes áreas pudessem ter uma compreensão do que abordo, já 

que o tema aparece e se faz pertinente a tantos campos. A linguagem de LACAN, porém, 

é demasiadamente específica. Mas, tendo em vista que o conceito tem sua relevância para 

o que temos visto até aqui, vamos juntos percorrer mais este caminho. 
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1 - Édipo estrutural 
 
 

Vamos, sumariamente, fazer uma passagem pelo Édipo estrutural em LACAN 

para chegarmos ao conceito de falo, já que este é central na obra lacaniana e significa seu 

avanço em relação à compreensão freudiana sobre como o ser humano lida com a 

diferença entre os sexos e a incompletude humana.23 

Em um primeiro momento, ambos, menino e menina, têm a mãe como primeiro 

objeto de amor. Uma mãe imaginariamente completa, cujo complemento é o(a) filho(a) = 

falo.24  Durante a fase fálica, é atribuído à diferença anatômica um sentido. Qual sentido? 

A falta de pênis, uma ausência do falo, a presença de pênis, uma resposta ao falo. Assim, 

a diferença anatômica não é percebida enquanto diferença entre dois sexos (embora 

menino e menina possam saber da diferença anatômica, saber que existem dois órgãos 

diferentes, saber os nomes).  

Em FREUD, para a menina, uma razão predominante que a faz voltar-se ao pai  é 

a decepção em relação à mãe por a ter colocado no mundo desprovida do pênis (falo). 

Recordemos que todas as outras razões que cita são iguais para ambos (menina e 

menino), ciúmes, amor infantil desmedido, frustrações das outras fases anteriores. 

E ela vai em busca do quê?  Em busca do falo (nesse momento: falo = pênis). 

Menino e menina voltam-se a um terceiro na tentativa de entender o enigma do desejo 

materno, o que recobre esse desejo é o falo que, se  prosseguir como atributo de um só 

sexo, não propiciará a castração simbólica e, nesse sentido, uma assunção do fálico-

castrado ao masculino/feminino. 

A castração simbólica permite que o falo circule, entre diferentes figurações e não 

fique “colado” a uma  imagem, órgão, forma. 

 

 

 

                                                 
23 Para quem tiver interesse em se aprofundar na compreensão da releitura lacaniana em relação ao 
complexo  de Édipo freudiano, recomendo, além da leitura dos próprios textos de LACAN, o livro  de Hugo 
Bleichmar “Introdução ao Estudo das Perversões: a teoria do Édipo de FREUD e LACAN.” 
24 Na teoria lacaniana é dada uma relevância a este tipo de investimento narcisista que a mãe faz no filho, 
que o coloca neste lugar como falo. Recentemente temos muitas discussões dentro da psicanálise quanto a 
um filho ocupar para uma mulher apenas este lugar. Penso que o investimento narcísico é propiciador, mas 
não a única via do amor, conforme veremos na parte em que teço sobre a relação mãe-bebê no capítulo 
cinco.  
Quanto à importância do investimento narcísico materno, remeto o leitor a  Hugo Bleichmar que faz uma 
importante diferenciação entre colapso narcisista e castração simbólica no livro supra-citado. 
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2 - Falo/castração e a função fálica 
 
 

Nesta primeira relação com a mãe, o corpo do bebê é banhado de toques e 

palavras, ganhando contornos e tornando-se um corpo erógeno.  Em um dado momento, 

esse corpo se unifica numa imagem primeiramente corporal por meio do olhar de um 

outro, de um olhar outro, iniciando um processo de trocas.25  

Quando a criança se vê numa situação fora do ternário imaginário (falo-bebê-

mãe), que um outro “capturou” o olhar da mãe, “supõe” que este outro tem algo que ela  

não tem, que recobre a falta, que nomeia o desejo: o falo. 

 

 

“A castração está relacionada com o fato de que, em um determinado ponto, 

somos forçados a renunciar a algum gozo. A implicação imediata dessa 

afirmação é que a noção de castração, como usada por LACAN, enfoca 

essencialmente a renúncia ao gozo e não ao pênis e, portanto, essa noção se 

aplica tanto aos homens quanto às mulheres, na medida em que eles 

‘alienam’ (no sentido marxista do termo) uma parte de seu gozo”(FINCK, 

1998,131)26  

 

Não há sujeito enquanto o bebê = falo corresponde à moldura da demanda do 

Outro (materno) e o gozo derivado daí tem que ser sacrificado para advir o sujeito. Ou 

seja, tem que haver alienação desse gozo e separação dessa forma de gozar/ “ser 

gozado”. 

Nas palavras de LACAN: “A castração significa o gozo que deve ser recusado a 

fim de ser alcançado sobre a escala inversa da Lei do Desejo. (LACAN, 1998) 

Perde-se algo, ganha-se outra coisa. 

O que é a função fálica? 

Vimos que, a partir de uma falta, “gera-se” o significante falo. Como significante, 

aponta a falta e a possibilidade de desejar por meio desta. 

A função fálica é a que institui a falta e marca que não há completude possível. 

                                                 
25 Para maiores aprofundamentos sobre o tema consultar o texto “O estádio de espelho” in: LACAN. J 
Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 1998 
26 Grifo meu. 
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Em LACAN, a função fálica desempenha um papel crucial na divisão que ele 

denominará: posição feminina e posição masculina. Tais posições “falam” de formas 

diferentes em lidar com a falta e, portanto, relacionar-se  com o falo. 

 

 

3 - Posição masculina e posição feminina 
 
 
 

LACAN (1975), no Seminário XX  “Mais, ainda”, coloca as fórmulas da sexuação 

e, a partir da leitura dessas, a divisão entre uma posição masculina e uma posição 

feminina. Estas podem ou não coincidir com a diferença anatômica. (LACAN, 1985 

[1975], 106)27 

Vamos explicitar minimamente a divisão entre a posição feminina e posição 

masculina e, no que tange ao feminino, a divisão entre dois gozos. 

LACAN afirmará, quanto à questão da relação com o falo, que todos estão 

submetidos à ordem fálica, menos UM, ou seja, haveria uma exceção à regra. O que 

equivale dizer que haveria UM que não estaria submetido à ordem fálica, este seria o Pai 

da horda primitiva, aquele que não está submetido à castração (enquanto incompletude). 

Ele é Uno em si e é a própria Lei, nada o detém. Esta seria a leitura do lado masculino da 

fórmula. Este Um seria, digamos, um mito. 

Do outro lado, teríamos que se todos estão submetidos à função fálica, não de todo 

estariam inscritos nesta.  Este seria o lado feminino da fórmula. Por isso a frase: “a 

mulher é não-toda”, que aparece nos escritos de LACAN e de pós-lacanianos ao se 

referirem à mulher, que quer dizer, não toda submetida à função fálica. Não se 

esquecendo que, se é dado como certo que alguns homens podem se situar nesta posição, 

por outro lado subentende-se que as mulheres é que ali estão em sua maioria. 

 

                                                 
27 Dentro das fórmulas de sexuação o recurso à universilidade se constituiu a partir de uma equação que 
conjuga a filosofia arstotélica sobre a relação entre o universal e o particular e a teoria aritmática de Ferge. 
Toda esta construção obedece a um raciocínio complexo que levaria à necessidade de compreender como 
LACAN, fundamenta estas idéias, o que demandaria um mergulho no campo da filosofia e da lógica. Como 
o que interessa é fazer um recorte para chegarmos à questão do gozo feminino, optei em me restringir às 
conseqüências da formulação lacaniana e não me deterei na análise das fórmulas de sexuação. Apenas 
acrescento, LACAN chegou a elas subvertendo a lógica formal e levando-a para o campo da leitura 
psicanalítica.  
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Vamos rever o que cada posição diz daquele que se localiza de um ou de outro dos 

lados. 

 

Temos então do lado masculino que aquele que aí se posiciona  estaria: 

 

• totalmente alienado pela linguagem; 

• t odo assujeitado à castração simbólica; 

• determinado completamente pela função fálica. 

 

O que equivale a dizer que seus atos são limitados pela função fálica, ou seja, 

limitados àqueles permitidos pela ação do significante (gozo fálico). 

A leitura da fórmula da sexuação, do lado da posição masculina, diz que todo 

sujeito recairia sob a função fálica assim como o todo do sujeito, menos Um. Esse “menos 

um” seria o parâmetro da masculinidade para o homem (quando em posição masculina). 

Por que menos um? 

 

FINK esclarece: 

 
 

“Devemos lembrar que as obras de LACAN sobre a diferença sexual estão 

baseadas e são co-extensivas à sua reelaboração da lógica tradicional em 

termos de sua própria lógica do significante. Um significante nunca está só. 

Nunca falaríamos sobre o preto se só houvesse escuridão a nossa volta, isto 

é, nenhum caso em que o preto não fosse encontrado. É porque, às vezes, 

aparece alguma outra coisa diferente do preto que este adquire significado. É 

na oposição com o ‘branco’ e com todas as outras cores que a palavra 

‘preto’ ganha sentido.” (FINK, 1998, 137) 

 

 
Como vimos, o menos um é referido ao pai Totem, da horda primitiva. Por isso, 

LACAN propõe que haveria um conjunto de homens (todos menos um) e que o mesmo 

não poderia ser dito das mulheres, que têm de ser contadas uma a uma 

 
Segundo LACAN, a mulher (quando situada na posição feminina) não é dividida 

da mesma forma, ela não é toda assujeitada à ordem simbólica: 
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• não-toda alienada à linguagem (quer dizer, parte do seu gozo escapa ao 

simbólico); 

• não-toda assujeitada à castração simbólica; 

• não-toda determinada pela função fálica.  

 

FINCK, diz: 

 

 
“Enquanto o prazer dos homens é determinado por completo pelo 

significante, o prazer das mulheres é determinado, em parte, pelo 

significante, mas não totalmente. Enquanto os homens estão limitados ao que 

LACAN denomina de gozo fálico, as mulheres podem experimentar tanto esse 

quanto um outro tipo de gozo, que ele chama de gozo do Outro.”28 (FINCK, 

1998, 134) 

 
“A mulher não é, portanto, de alguma forma menos “completa” do que o 

homem, pois o homem é todo somente com relação à função fálica. As 

mulheres não são menos ‘todas’ do que os homens, exceto quando 

consideradas em termos da função fálica; as mulheres não são mais ‘não 

definidas’ ou ‘indefinidas’ do que os homens exceto em relação à função 

fálica.” (FINCK, 1998, 141)29 

 

  

4 - O gozo feminino 

 

Vamos prosseguir na leitura sobre a posição feminina e o outro Gozo, buscando, 

agora, o entrelaçamento dos conceitos. 

LACAN propõe que o que há de especificamente feminino seria a divisão entre 

dois gozos: o gozo fálico e o outro Gozo.  

                                                 
28 FINK opta em usar o termo homem para aquele que se situa do lado masculino da fórmula e o termo 
mulher para aquele que se situa do lado feminino, esclarecendo que aqui homem e mulher não se referem a 
identidades sexuais ou sexo biológico.  
29 Importante esclarecer que FINK usa o termo homem para nomear o sujeito que se situa na posição 
masculina e mulher para aquele que se situa do lado feminino, independente do sexo biológico. 
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Como já explicitado para entendermos o que LACAN propõe como o  outro Gozo, 

é preciso pensar e centrar o falo como balizador do desejo, como um significante que 

norteia e limita. O que limita, limita algo e "pressupõe" que há um além. Esse além seria 

o outro Gozo.  O falo assinalaria uma ilusão de completude não alcançável, mas que 

move  o ser humano à busca. O outro Gozo seria o que é suplementar ao gozo fálico, 

suplementar à completude que é imaginável e simbolizável pelo significante. O que  traz 

a seguinte questão: Como falar desse outro Gozo fora da linguagem? E ainda, falar seria a 

melhor forma de aproximação? 

Para o psicanalista francês ANDRÉ (1987), no seu livro “O que quer a  mulher?”, 

seria importante  separarmos o Outro como lugar simbólico (rede de significantes – que 

demarca a falta), do Outro como suposto real a partir do simbólico. O Outro como lugar 

simbólico é o lugar da linguagem e traz, inerentemente, uma perda em relação ao corpo. 

Na cultura ocidental, numa leitura lacaniana, nós temos um corpo, não o somos.(ANDRÉ, 

1987, 213)  

ANDRÉ (1987) vai tecendo a proximidade intrínseca entre o outro Gozo e o 

corpo. O gozo fálico remeteria à parcialidade do corpo (faz recortes) que o outro Gozo 

não faz. Compreendo que neste último registro é o corpo todo que "se esvai", "se 

despedaça" ou se estarrece, entra em êxtase.  

Numa visão lacaniana, o acesso ao corpo, enquanto simbólico, é barreira ao corpo 

enquanto real e, conseqüentemente, o sujeito,  ao situar-se na posição feminina  (não 

estando totalmente submetida(o) ao simbólico),  teria sempre algo  do Real a lhe escapar, 

e que  no real do corpo viria a se presentificar. 

Acredito que podemos pensar o outro Gozo como uma forma de alcançar o Ser, o 

sentido de ser em forma de sensações corpóreas ou por meio de experiências estéticas que 

vêm a tocar no âmago do Ser. No seu lugar de origem, de onde respirou seu próprio Ser 

como aquele que É. Eu diria que o que somos é também o corpo que somos.30 

 

Retomemos a nossa História para verificarmos o que houve ao longo do tempo em 

relação à possibilidade ou impossibilidade de vivenciarmos o outro Gozo fora da ordem 

do patológico. 

                                                 
30 No próximo capítulo me detenho na questão do ser, especificamente em WINNICOTT. 
Aqui, ao falar de experiências estéticas, minha referência é a concepção que SAFRA (1999) traz em seu 
livro “’A face estética do Self”. A experiência estética ligada a materialidade e diferentes formas dos objetos 
e corpos, o que inclui a riqueza dos sons, cores, ritmos, entonações de voz, gestos, experiências táteis, etc,  
dentro do espaço-tempo e que fazem parte da constituição do self. 
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Vimos como para os povos arcaicos o surgimento do mundo se deu a partir da 

grande Deusa. A Grande Deusa Criadora, útero e força geradora do Universo, seu próprio 

corpo era o céu, a terra e as águas. Da grande Deusa emergia a vida, como da terra as 

plantas. 

Vimos ainda que os antropólogos descobriram, entre tantas das representações 

paleolíticas, desenhos e gravuras de figuras humanas, partes do corpo feminino 

estilizadas, representações da vulva e  dos seios, inúmeras estatuetas representando a 

mulher como fonte procriadora e  geradora.  

ESCOLÁSTICA (1995), no seu livro "O Gozo Feminino", discute a crença de que 

a função simbólica se originou com a instauração do monoteísmo patriarcal. Para a 

psicanalista esta crença impede o reconhecimento que a linguagem, compreendida como 

qualquer forma de comunicação com significação, cria um espaço aberto para a cultura.  

 

 

"...no período que antecedeu a escrita e cuja tradição era passada oralmente, 

através do culto à capacidade de memorização dos poetas e cantores; esta 

cultura nos legou, no lugar de conceitos, o material manifesto de seus sonhos. 

Não produziram tratados filosóficos ou científicos, mas em seu lugar 

deixaram lendas, mitos, tradições, cultos religiosos, além das figuras 

artísticas desenhadas no interior das cavernas, em objetos de uso doméstico, 

nos pórticos e murais que contavam, em imagem, sua história. O patrimônio 

que nos legaram através de suas crenças, suas divindades, sua cultura , são 

um testemunho de que o Nome-do-Pai se inscreve de várias maneiras.  

(ESCOLÁSTICA, 1995,  81 e 82)31 

 

 

Quando ainda não havia percepção ou clareza do papel do homem na fecundação, 

esta era tida como causada por poderes  naturais ou sobrenaturais. Os poderes naturais 

eram banhados pelo que hoje poderíamos  denominar sobrenatural, pois  a natureza era 

tida como sagrada . 

                                                                                                                                                  
 
31 ROUDINESCO (1998) dirá no verbete Nome-do-pai que o termo foi criado por LACAN em 1953 para 
designar o significante da função paterna. Para maiores desenvolvimentos recomendo  o livro de  DOR 
(1991) “O pai e sua função em psicanálise”. 
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Assim, os bebês eram gerados do encontro da mulher com a lua, com espíritos. As 

crianças eram “trazidas de poços, da água, das rochas, das árvores. Os  seres humanos 

eram “trazidos pelos animais aquáticos (peixes, rãs, crocodilos, cisnes), desenvolviam-se 

nas rochas, nos abismos e nas grutas, antes de serem projetados, por um contato mágico, 

no ventre materno..."  (ELIADE, 1998, 197-201) 

Quando da atribuição do encontro sexual como causa da fecundação, a função do 

homem era "abrir o útero" e, assim, compreendia-se que as crianças eram  depositadas no 

útero materno por algum espírito ou animal. O lingam, pau utilizado para perfurar a terra 

e depositar a semente, serviu de equiparação ao pênis, quando este último  ainda não era 

representante fálico. 

Posteriormente, o homem foi equiparado à semente. Ocorreu o reconhecimento da 

sua possibilidade criadora e esta foi associada à da mulher. Concebeu-se então o encontro 

da semente que o homem continha (princípio masculino) com a  potencialidade geradora 

da mulher (princípio feminino). A sexualidade foi tida como sagrada. A união sexual 

entre o homem e a mulher ficou aliada ao sagrado enquanto dádiva, o sagrado enquanto 

propagador da união geradora de vida.  Com a posterior culminação do 

recalque/negativação do feminino e desvalorização do lugar da mulher, a visão deste 

lugar restringiu-se à de mero receptáculo sem vida.  A vida estaria somente  na semente 

que o homem portava. 

Neste tempo  a consolidação do monoteísmo se propaga. 

 

ESCOLÁSTICA escreve: 

 

 

"Quero supor que a instituição do monoteísmo religioso significou uma 

verdadeira revolução no destino da humanidade. Após milhares de anos de 

cultura pagã, a crença num Deus único e severo e inominável forçou o 

pensamento em direção a abstrações das formas e isso teve conseqüências 

radicais em termos da representação da vida social..."  (ESCOLÁSTICA, 

1995, 23) 
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O que houve?  Para começar, regras de controle da sexualidade, para salvaguardar 

a paternidade e a descendência. A mulher ficou como aquela que porta a loucura, o sexo 

desenfreado,  aquela que tem que ser controlada a todo custo.   

ESCOLÁSTICA hipotetiza que a mulher, na medida que foi sendo despojada da 

antiga relação mágica com o sagrado, teve uma parte de si mesma recalcada.  Esta 

restrição à vivência com o sagrado teve suas conseqüências, ocasionando que o êxtase 

reaparecesse de forma patológica, pelas vias permitidas, como a dor e a submissão.  

Quero acrescentar, como outra  conseqüência visível, que a mulher ficou no lugar da falta 

e do vazio, no lugar daquela que busca e se interroga continuamente - fazendo os homens 

se interrogarem: “O que ela quer ?” -  como se esta forma de estar no mundo fosse algo 

intrínseco à natureza da mulher, e não do humano. A psicanálise, curiosamente, repetiu  

este discurso. 

 

Do tempo em que a mulher tinha relações com o transcendente, ESCOLÁSTICA 

comenta: 

 

 

"O mistério que cercava o corpo da mulher - lugar privilegiado do encontro 

entre o natural e o sobrenatural - talvez  fosse, naqueles tempos arcaicos, a 

forma de um povo resguardar o lugar do Outro, garantindo, desse modo  a 

função simbólica. Objeto de culto e veneração, o feminino portava, através de 

seu mistério , a Lei.”  (ESCOLÁSTICA, 1995,  85)  

 

 

Acredito que o mais importante desta hipótese formulada pela autora seja a 

possibilidade de abertura para pensarmos que, se por um lado temos que a constituição do 

psiquismo humano "solicita" a função simbólica, nem por isso o  falo  sempre  foi seu 

ordenador. Além disso, a constituição do psiquismo não se dá apenas pela aplicabilidade 

da função simbólica. Ora, explico, no início da vida a vivência é  e sempre  será o alicerce 

base, de onde poderá  erigir o simbólico. 

ESCOLÁSTICA denomina feminidade uma certa posição singular que se por um 

lado vem assemelhar-se ao que LACAN denomina ‘a posição feminina’, por  estar 

relacionada ao outro Gozo, por outro difere, já que não se liga a uma posição, mas a uma 
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possibilidade em aberto ao humano e, neste sentido, afina-se ao  termo feminino, tal 

como venho trabalhando ao longo da minha dissertação.32 

A autora parte de uma hipótese semelhante à minha quando afirma: 

 

“Sabe-se que no momento em que a linearidade do raciocínio lógico-formal 

dá lugar a uma espécie de sensibilidade difusa e dispersa, o pensamento é 

naturalmente re-ligado a formas de percepção arcaicas, corporais, sensitivas 

e prazerosas; no entanto quase sempre esquecidas e trancafiadas no 

território negro do inconsciente. Disto dão testemunho todas as experiências 

de êxtase místico. 

Nisto que a ‘feminidade’ tem de prazeroso, eis o que foi recalcado em nossa 

civilização…” (ESCOLÁSTICA, 1995, 21).33 

 

 A autora, porém, atribui à consolidação do monoteísmo tal transformação, 

enquanto, a meu ver, a consolidação do monoteísmo já faz parte desta transformação.  

Após ligarmos a questão do outro Gozo à nossa História e ao recalque/negativação 

do feminino, voltemo-nos à questão já formulada: como falar desse outro Gozo fora da 

linguagem? E ainda, falar seria uma forma possível de aproximação? 

Penso que uma das formas que podemos apreender sobre este outro Gozo é 

quando este "entra" na linguagem, aparecendo em "flashes" que é uma outra forma deste 

“romper”, “corromper” a linguagem tal como na poética. Além de recorrer a alguns 

poemas ao longo deste capítulo e ao final, escolhi trazer o dito e não-dito de uma 

paciente. Acredito ainda que é uma forma fecunda de  ouvirmos sobre o outro Gozo, já 

que a clínica é um lugar privilegiado por excelência, onde nossos saberes fazem ou não 

sentido e, muito mais do que isso, lugar onde eles ganham ou não vida.  

Compreendendo que não  nos constituímos e nem partimos apenas do falo, ter 

acesso  ao outro Gozo continuou sendo desejado. É uma das questões que ouvi na voz de 

Maria. 34 

                                                 
32   Ela cria um termo diferente de feminilidade e feminino. Mas o que ela denomina feminidade se alia ao 
que estamos tratando neste trabalho com o termo feminino. Nas palavras da autora: “O termo feminidade, 
aqui invocado, é como um lugar topológico do ser. Lugar de passagem, diríamos. Quando se fixa, torna-se 
sexual: é a feminilidade. Quando flui, é só um estado potencial. Por isso, dele tudo que se pode ter são as 
captações fugidias daquilo que emerge no ente, no quase, no meio das palavras.” (ESCOLÁSTICA, 1995, 
17) 
33 Grifo meu. 
34 Este nome é fictício, assim como as iniciais das demais pessoas citadas. 
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Maria falava-me constantemente de suas relações frustradas com homens 

comprometidos, em sua  maioria casados ou envolvidos em outros relacionamento, ou de 

encontros fortuitos (uma noite... um carnaval...). Ela viveu uma paixão extrema em 

relação a um homem casado e teve uma filha. Contou o quanto sofreu por estar 

apaixonada por este homem e que durante todo o período deste apaixonamento só 

pensava nele. 

Durante um período da análise começou a sair com S., um homem também casado 

e que já tinha, paralelo a seu casamento, um outro relacionamento. Diferentemente dos 

outros era carinhoso, atencioso e se mostrava evidentemente mais presente e receptivo às 

atenção e declarações que Maria lhe revelava. Foi justamente quando M. começou a 

questionar se estava apaixonada, dúvida que a incomodava e a atormentava 

verdadeiramente, mais do que a impossibilidade desse relacionamento se tornar estável. 

Dizia sempre que faltava algo. Ao mesmo tempo, contou-me que ficava em casa 

aguardando uma ligação dele, “grudada” ao telefone e que num domingo só saiu para ir 

até a igreja. Neste ponto, se entusiasmou ao dizer da sua volta a uma religião, que "lá" se 

encontrava.  Relatava que ficava ansiosa esperando que ele ligasse, comendo biscoitos 

sem parar, que havia escrito uma carta a qual denominou "uma declaração” e falava do 

quanto se sentia maravilhosa ao lado dele. Neste ponto, perguntei o que faltava para ela 

estar apaixonada. Maria respondeu: "acho que ficar grudada  na parede feito lagartixa", 

e riu. 

Pensei, então, como Maria ansiava viver uma experiência transcendente ou ainda 

a experiência do outro Gozo, algo que fizesse ligação para além da relação com o falo. 

Mas  para ela, estar apaixonada, vislumbrar o acesso ao outro Gozo, só podia ser 

concebido como dor ou submissão.  

 

Em determinado momento, ela começou a se perguntar: ‘e aquela coisa’ que a 

fazia ficar ‘estatelada’, ‘de quatro’, ‘se arrastando pelas paredes’ ?  Frases e palavras 

que já havia usado várias vezes no decorrer do seu processo analítico, justamente como se 

sua queixa fosse não estar tendo acesso ao outro Gozo. Quando eu lhe disse que talvez 

estivesse apaixonada de uma forma diferente, comentou que, como outras mulheres,  

talvez estivesse  apaixonada normalmente. 
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Quanto a sua relação com o falo, seu desejo estava balizado pelo valor fálico que 

um homem  podia lhe dar e pelo valor fálico que atribuía ao homem, mas vivia esta 

relação que poderia ser uma possibilidade de uma forma adoecida, uma vez que se via 

destituída de valor. Predominantemente, esperava receber de um homem valorização, 

através de  uma relação amorosa, para sentir-se mulher. Ela se via desvalida. Viver a 

relação com o falo e com o homem de forma positivada seria poder ser o falo para o 

homem e dotar o homem de um falo, no “brincar” de um relacionamento homem-mulher. 

Maria, neste momento, ainda não alcançava tal possibilidade. 

Usei esse pequeno fragmento da história de Maria para apreender por meio da 

clínica sobre o outro Gozo, dito tão difícil de ser abordado apenas pela teoria. Mas, neste 

caso exposto, a figuração do outro Gozo aparece como algo que  submete e imobiliza.  

Penso que não por acaso ouvimos na clínica e na vida o vislumbre do outro Gozo 

aparecer transfigurado desta forma. Minha hipótese é que a cultura, ao alimentar a 

supremacia dos valores fálicos, renegou o que poderíamos nomear como o outro Gozo e 

este ficou relegado a ser sentido como dor ou aprisionamento. Como já foi dito, por não 

nos constituirmos e nem partirmos apenas do falo, vivenciar o outro Gozo continuou 

sendo desejado. Assim, o que antes era sentido e fazia sentido como uma união com o 

sagrado, com o cosmo, com a natureza, ao ser vetado, configurou-se de forma 

patologizante.  

Diferentemente da teoria lacaniana, não penso que o que chamam de outro Gozo 

seja privilégio ou sacrilégio das mulheres, ou ainda, daquele que se situa na posição 

feminina. Acredito que faz parte do humano esta ânsia de acesso ao outro Gozo e, se este 

se dá de forma patologizante na nossa cultura, isto ocorre na medida em que há uma 

negativação das experiências que remetem à pura receptividade, ao gozo do Ser. 

O patriarcado, valorizando a supremacia da conquista, recalcou entre outros  

valores a receptividade, ou melhor, recalcou a possibilidade desta ser vista como algo 

valorizado.  A receptividade ficou tida então como passividade.  Ora, era a mulher uma 

representante desta e seu corpo no concreto "fala" de abertura, portanto, mulher-feminino-

submissão ficaram de um lado. A corporeidade ficou igualmente renegada, pois o que 

vale é a coragem e o espírito guerreiro, o espírito de luta, de competição e depois a razão. 

O corpo só traz excessos, embaraços e incômodos, e o corpo da mulher ficou como 

aquele que melhor poderia representar estes “transtornos”. A menstruação passou a ser 

vista como algo sujo, impuro. Quanto aos papéis sexuais, estes passam a serem 
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hierarquizados, sendo a supremacia do homem. Com a revolução sexual, outras formas de 

controlar o corpo surgiram na pós-modernidade. Atualmente o corpo é controlado pela 

demanda de que seja perfeito. Prossegue uma negativa do corpo. A negativa de que  seja 

vivo, mude, se transforme. 

Se houve a negativação da receptividade, da corporeidade, da natureza, das 

sensações e intuição, a mulher ficou no lugar daquela que está ao lado destas "coisas 

todas" que devem ser represadas e controladas, mas todas estas possibilidades são 

humanas.  

A mulher ficou numa situação difícil, por ser aquela que figurava nos primórdios  

o que depois vem a ser o indesejável. 

Se por um lado não há algo como a natureza da mulher, assim como não há algo 

como a natureza do homem, há formas destes se relacionarem com seus corpos e 

construir cada um o psiquismo dentro destes de maneiras diferentes. Por outro lado, há a 

natureza humana, sendo próprio desta ter que lidar com a morte, a dor, o sentimento de 

vazio e o desamparo.  

 

Então à pergunta - “o que é específico da mulher?” -, poderíamos responder - sua 

forma específica de contato com o corpo, sua possibilidade de gerar e as construções 

psíquicas e fantasmáticas que daí advêm.  

 

Apresento alguns poemas que nos remete a este gozo que busca o outro, uma 

busca por um encontro, um encontro que busca.  
 

 
E por que haverias de querer...  
 
 
E por que haverias de querer minha alma 
Na tua cama? 
Disse palavras liquidas, deleitosas, ásperas 
Obscenas, porque era assim que gostávamos. 
Mas não menti gozo prazer lascívia 
Nem omiti que a alma está além, buscando 
Aquele Outro. E te repito: por que haverias 
De querer minha alma na tua cama? 
Jubila-te da memória de coitos e de acertos. 
Ou tenta-me de novo. Obriga-me. 
 
(HILST, 1992) 
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Eclipse  
 
Fantasia perdida  no meu sonho atravessa minhas paredes, pele e poros 
Palavras 
Sou perdida 
Vadia 
Cria 
Pede mais que lhe dou além 
Além da vida e da morte 
No momento que ambas se encontram, se eclipsam e confundem 
Deveste minha roupa, minha pele 
Bebe meu sangue 
Que importa morrer de viver. 
 
(FARIAS, 1998) 
 
 

Me abraça 
estou agora descalça 
Fiquei pequena 
Te vejo assim deus 
Meu superior 
O de sempre 
Então me pede 
Eu me agiganto 
Somos deuses 
Logo já não somos nada mais que humanos 
Imperfeitos 
Quero te engolir 
Como um pedaço 
Te canso, deixo exausto 
Reclamo por dentro 
Sorriu 
Tenho um deus mortal 
Sou mulher, deusa e criança 
Sou menina desvalida da vida 
Sou cria de mim 
Sou assim 
Sou várias, muitas 
Toda 
Não-toda 
Me recorta aos pedaços 
Sou a boca que beijas 
Sou uma parte do corpo da qual tu gozas 
Me abraça 
Sou pequena 
Me agiganto 
Sou deusa 
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Louca 
Santa 
Guardo em mim o Bem e o Mal 
 
(FARIAS, 2004) 
 
 

 
 
A meio caminho do encontro? Corpo-espaço, na voz de AMARAL; corpo pura 
abertura na voz de Gilka Machado: 
 
 
Teu corpo/meu espaço  
 
Teu corpo é raiz 
rasgando a terra nua 
do meu sexo 
 
Teu corpo é vertical 
onde os meus dedos tocam as distâncias 
 
Teu corpo é diálogo sem palavras 
O grito em ressonância 
no meu espaço 
 
(AMARAL, 1997) 
 
 
Fecundação  
 
Teus olhos me olham 
longamente, 
imperiosamente... 
de dentro deles teu amor me espia. 
 
Teus olhos me olham numa tortura 
de alma que quer ser corpo, 
de criação que anseia ser criatura 
 
Tua mão contém a minha 
de momento a momento: 
é uma ave aflita 
meu pensamento 
na tua mão. 
 
Nada me dizes, 
porém entra-me a carne a persuasão 
de que teus dedos criam raízes 
na minha mão. 
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Teu olhar abre os braços, 
de longe, 
à forma inquieta de meu ser; 
abre os braços e enlaça-me toda a alma. 
 
Tem teu mórbido olhar 
penetrações supremas 
e sinto, por senti-lo, tal prazer, 
há nos meus poros tal palpitação, 
que me vem a ilusão 
de que se vai abrir 
todo meu corpo 
em poemas. 
 
(MACHADO, 1928) 

 

A vinheta clínica trazida, mais os conhecimentos que fomos expondo até aqui, 

também possibilitam pensarmos na forma da mulher se relacionar amorosamente e 

sexualmente com um homem. Muito já foi dito sobre o tema, e caberia aqui apenas uma 

pequena digressão, para aqueles que quiserem se aprofundar na questão.  

O tema em si é fascinante, permite pensarmos como homens e mulheres amam e 

se relacionam, a partir de suas diferenças e semelhanças.  

LACAN dirá que a mulher (supondo que esteja situada na posição feminina) se 

relacionaria com o falo e com o outro Gozo. Aqui há uma abertura para falar da relação 

da mulher com Deus, assim como com um homem num lugar que pode levá-la a 

devastação. O que nos remete à forma da mulher viver o apaixonamento. Ora, brincando 

com as palavras, “eu poderia dizer que não é preciso dizer muito mais sobre isso, mas 

tudo ainda não foi dito.”  Eis que minha hipótese abre para pensarmos o quanto a  mulher 

ficou mais “à mercê” de viver o apaixonamento como uma devastação, por algumas 

questões. Por um lado, porque o falo está/esteve (falamos de uma passagem) do lado do 

homem, ele que o possui; por outro lado, justamente porque a negativação e recalque do 

feminino têm como uma entre outras tantas conseqüências que fomos vendo ao longo do 

trabalho, a negativação do outro Gozo. 

As mudanças que puseram o falo mais circulante entre homens e mulheres 

favoreceram à mulher  brincar que não o possui na sua relação com  o homem e, assim,  

não se perder nesta brincadeira. Na verdade, ninguém o possui e todos temos nossos 

momentos de brilho. Mas a negativação do gozo do Ser, do abandonar-se, do entregar-se, 
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do não estar centrada(o) ainda soa como ameaça, o que dificulta enormemente as relações 

entre as pessoas, entre o homem e a mulher. Mas a mulher, pelo lugar que ocupa na 

relação sexual e que  ocupou ideologicamente, por estar sobreposta ao feminino enquanto 

negativo, estaria, digamos, mais próxima ao “perigo” de viver a paixão como algo 

devastador. Por outro lado, o encontro positivo com o feminino abriria a possibilidade 

para realizar de uma forma não patológica tal vivência. 

Vamos à poesia, sentir tais reverberações nas vozes das mulheres, o amor que 

valoriza e atravessa, presentificação de uma forma de encantamento e gozo positivados. 

Temos o movimento de entrega e encantamento. 

 

Frutos e flores  
 
Meu amado me diz 
que sou como maçã 
cortada ao meio. 
As sementes eu tenho 
é bem verdade. 
E a simetria das curvas 
Tive um certo rubor 
na pele lisa 
que não sei 
se ainda tenho. 
Mas se em abril floresce 
a macieira 
eu maçã feita 
e pra lá de madura 
ainda me desdobro 
em brancas flores 
cada vez que sua faca 
me traspassa. 
 
(COLASANTI, 1993)  
 
 
Poema começado do fim 
 
Um corpo quer outro corpo. 
Uma alma quer outra alma e seu corpo. 
Este excesso de realidade me confunde. 
Jonathan falando: 
parece que estou num filme. 
Se eu lhe dissesse você é estúpido 
ele diria sou mesmo. 
Se ele dissesse vamos comigo ao inferno passear 
eu iria. 



 
 

135

As casas baixas, as pessoas pobres, 
e o sol da tarde, 
imaginai o que era o sol da tarde 
sobre a nossa fragilidade. 
Vinha com Jonathan 
pela rua mais torta da cidade. 
O Caminho do Céu.  
 
(PRADO, 1991) 

 

 

Meu corpo tua morada 

 

Vem construir tua morada em meu corpo 
Eu corto cebola na tua cozinha, 
Pensas orgulhoso ela é minha 
Tão bela, bela, ela é minha 
E eu te deixo ser meu posseiro 
Nem me importo com feminismos 
Eufemismos 
Falo, mesmo, meu dono 
Meu Falo 
Meu homem 
Nem me escandalizo 
Ai de mim, me gosto assim indefesa e cheia de vigor 
Nem temo mais nada 
Nem me apavoro 
Dou de ombros 
Pro amanhã dito tão incerto 
Me diz, te digo 
De que a vida é feita 
Te digo assim, te assopro no ouvido, meu amor é certo 
Vem, homem, que a demora devora o pouco tempo do qual a vida é feita 
 
(FARIAS, 2005) 
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CAPÍTULO IV - O CULTO À GRANDE DEUSA – UMA REFLEXÃO 

POSSÍVEL À LUZ DA TEORIA PSICANALÍTICA 

 

 
De posse dos conhecimentos traçados até aqui, vamos retomar o culto à grande 

Deusa à luz da teoria psicanalítica, mais precisamente da concepção winnicottiana da 

vivência primeira do ser humano.  

Antes de iniciarmos uma reflexão sobre o culto à grande Deusa e o conhecimento  

psicanalítico, é importante compreendermos minimamente o que move o ser humano de 

diferentes épocas a criar mitos, cultos e credos, a eleger e buscar uma base de sentido que 

impregnará sua forma de  ser no mundo.  

A ciência moderna sustenta a tese de que o Universo surgiu há bilhões de anos, 

quando um infinito e concentrado ponto de matéria explodiu (Big Bang). Para os 

chineses, o Tao é descrito como um rio em contínuo movimento ondulatório, em 

constante mudança. Ainda que a concepção do Tao abrigue mudanças e movimentos 

incessantes, o Tao em si não se modifica, pois  é desprovido de qualquer forma: "a mãe, a 

matriz do tempo, incluindo ambos ser e não-ser, o presente, o futuro e o passado 

desvanecido - o Grande Todo da duração contínua, espaço infinito e mudança infinita". 

(TZU apud KOSS, 2000, 20) 

            Para a Física, há um continuum espaço-temporal ou campo unificado de energia.  

No bramanismo indo-ariano, a totalidade é denominada brahman (palavra 

sânscrita, a raiz é brh: crescer, expandir) que, no hinduísmo posterior, equivale a Shakti 

(energia, força, poder). ZIMMER (1986) observa que Brahman tem sido o conceito mais 

importante e singular da religião e filosofia hindu desde os tempos védicos, não sendo 

uma palavra de fácil tradução nas línguas do Ocidente. (ZIMMER, 1989, 63). 

O substantivo brahman é neutro, refere-se ao Absoluto, transcendente e imanente; 

brahma (masculino) é uma personificação antropomórfica do criador, acrescenta que no 

sânscrito o gênero pode se referir a uma função, não se referindo necessariamente ao sexo 

físico. “Em geral, o gênero envolve atividade e avanço, o feminino passividade e recuo, e 

o neutro, uma condição marcada pelo estático e pelo absoluto. (Cf. ZIMMER, 1989, 146) 
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Contudo, apesar da realidade última ser inominável, sem atributos, origem de 

todas as energias da natureza, que criam todas as demais formas, o Absoluto é 

personificado para fins culturais, "atendendo à inclinação da imaginação e da emoção 

humana". (ZIMMER, 1989, 105) 

Segundo KOSS (2000), como somos incapazes de conceber racionalmente algo 

maior que nós e que nos inclui, considerando que a parte não pode abranger o todo, nossa 

tendência é personificar e mesmo  atribuir um gênero ao Absoluto como, por exemplo, 

Tao, Brahman, Deus. (KOSS, 2000, 22) 

Cabe ressaltar que a autora não desconsidera que há formas de apreensão do 

Absoluto que estão aquém ou além  da linguagem. Acrescenta que essa é a experiência e 

conhecimento dos xamãs, místicos e sábios de todas as eras e culturas. 

Considero que faz parte do ser humano essa busca de sentido em relação a sua 

origem e sentido último de sua vida. 

 

KOSS, afirma: 

 

 

"A percepção de uma realidade indivisível, subjacente a todas as coisas, é 

encontrada nas mitologias de todos os povos. É entendida como a realidade 

primordial da qual emergem todas as coisas e que as nutre e sustenta até o 

momento de voltarem a ela, pois dela nunca saíram."  (KOSS, 2000, 21)  

 

 

E, ainda: 

 

 

"A totalidade que tudo abarca e que, por definição, é infinita e abrangente, 

incognoscível e ilimitada, é um conceito encontrado tanto no pensamento 

científico-filosófico como no religioso-mítico". (KOSS, 2000, 19)  

 

 

Sabemos que o ser humano concebe em forma de pensamentos e abriga em forma 

de sensações o que é vivido pelo seu corpo e seu psiquismo. Tais formas e sensações 
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vividas ganham figuração (imagem), texto (linguagem), formam símbolos, mitos e assim 

constituem a tecedura da cultura. A "idéia" de Absoluto, entidade ou ser absoluto, tem 

como matriz a vivência primeira do ser humano, quando o bebê, a mãe e o meio eram o 

Absoluto. 

O ser humano pode ainda se sustentar e relacionar-se com o meio elegendo a 

ciência, a filosofia ou qualquer  outra modalidade que alicerce uma forma de leitura da 

vida e da morte. O que não anula a concepção religiosa, podendo esta estar paralela a 

outra concepção ou ainda aparecer na  forma de seu negativo (ateísmo).  

A concepção da Deusa, dos deuses, de um Deus único (em seus vários nomes), o 

culto à ciência e à tecnologia constituem movimentos que configuram a busca do ser 

humano à sua transcendência intrínseca, à sustentação de sua dependência do meio e à 

suportabilidade e significância da morte (ontologia/teologia). Tal busca pode ser 

compreendida como parte da natureza humana. O humano busca interpretar e relacionar-

se com o meio a partir de seu sentido de transcendência e de seu contato com o que esta a 

sua volta. Esta possibilidade de abertura do humano aparece desde o início da vivência do 

pequeno bebê junto à mãe e prossegue sempre em trânsito, assim como esteve presente 

desde os primórdios da humanidade e vem seguindo seu trajeto ao longo da nossa 

História. Compreensão esta que me incentivou a aliar as duas experiências/vivências ao 

longo deste trabalho. 

Vimos que nos primórdios da humanidade a figura de uma grande Deusa foi 

motivo de culto. A grande Deusa era vivida como parte da natureza, era presentificada 

por figuras de mulheres realçando o aspecto de criação e o aspecto de nutriz, doadora da 

vida e da morte e propiciadora do renascimento. Esta realidade  histórica  nos  revela  o 

conhecimento humano desde sempre acerca da nossa dependência do meio ambiente e da 

mãe. Vem reafirmar o conhecimento que a psicanálise nos traz sobre a vivência dos 

primórdios do pequeno infante, o que ocorre no início da vivência humana, ocorreu no 

início da nossa história da humanidade. 

 Tudo o que o ser humano criou foi para poder viver, a partir e apesar desta 

dependência, assim como para significar a vida e a morte.  

O primeiro ambiente do bebê, sabemos, é a mãe (WINNICOTT). Daí 

compreendermos porque a figura materna fica aliada à vida e à morte. A figura da 

mulher, sobreposta à figura materna, é uma construção psíquica que foi reforçada pelos 

caminhos que a história humana tomou na construção do patriarcado. Como vimos 
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(Capítulo - 1) sobreposição comparece igualmente na figura da grande Deusa, enquanto 

aquela que detém a potencialidade da vida, os mistérios da morte e da regeneração, assim 

como dos prazeres corporais. 

A psicanálise traz em diferentes autores o quanto é necessário para o bebê se 

separar desta mãe-ambiente para se constituir enquanto ser indivíduo. 

Na teoria freudiana o bebê o faz a partir da vivência angustiante que a passividade 

o leva. Temos o “for-da”. 35 Há ainda a concepção do amor incestuoso que levaria o 

menino e a menina à decepção por sua irrealização. No caso do menino, este  abdica desta 

mãe que para ele é tudo, o máximo do amor,   para  se preservar da perda do pênis e em 

última instância preservar a si mesmo, preservar-se da morte. A menina igualmente se 

sentiria frustrada neste amor e se voltaria para o pai na expectativa de um ganho  a mais 

de que supostamente esta mãe a teria privado (o falo).  

Em síntese, para LACAN nem o menino e nem a menina poderiam formar um 

todo com a mãe, completá-la e ser para ela o falo. Tal experiência, que pode ser vivida 

imaginariamente no plano psíquico, levada às últimas conseqüências, culminaria numa 

experiência enlouquecedora. Por isso, o bebê necessita afastar-se desta mãe, na verdade, 

afastar-se do risco da completude, de ser o falo. Temos a releitura lacaniana da 

experiência de castração. 

Nossos ancestrais viviam mergulhados na experiência do todo, ao estenderem-se 

na natureza e tê-la como um continuum de seus corpos. Aqui o culto ao falo em separado, 

não estava posto.  

Podemos hipotetizar ainda que nossos ancestrais solucionavam a dependência do 

meio e da mãe-doadora de uma outra forma, cultuando-a na figura da grande Deusa, ao 

mesmo tempo em que satisfaziam o anseio pela transcendência  e pela significância e 

suportabilidade da morte. 

WINNICOTT nos traz em sua teoria a concepção de três formas de realidade. A 

realidade subjetiva, quando “tudo é mim” e não há ainda a concepção de um EU. Neste 

início de todas as coisas, o bebê e sua mãe formam um continuum no tempo e no espaço. 

A mãe é vida e vivida pelo bebê. Seu amor é sentido através das sensações corporais que 

lhe chegam, o leite que quente chega, as trocas de fralda que trazem ao bebê sensações de 

                                                 
35 FREUD (1920) observa o seu netinho numa brincadeira com um carretel e uma linha. O pequeno brinca 
de jogar um carretel e quando este já não pode mais ser visto por ele diz “fort” (foi) e quando o puxa diz “da” 
(aqui está). FREUD compreende que o menino está buscando colocar sobre seu domínio a experiência das 
saídas e chegadas da mãe.(FREUD, 1920, 14-17) 
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alívio e prazer, o banho, o colo, pela trajetória que a mãe sustenta  para que seu bebê 

passe de um estado excitado para o de repouso. Enfim, sensações corpóreas que banham o 

corpo do bebê de consistência, sentido e prazer, e que constroem uma historicidade neste 

pequeno corpo. Podemos traçar um paralelo desta vivência primeira com a época da pré-

história em que a natureza e o ser humano formavam um continuum. É desta época que 

temos os registros arqueológicos que revelam uma vivência corpórea e espiritual entre os 

seres, a natureza e o ser humano. É nesta época que o feminino como criação, fonte de 

vida, morte e renascimento é configurado na forma da grande Deusa e seus diversas 

figurações. 

O bebê aos poucos, por meio dessa primeira vivência  entra em contato com os 

objetos do mundo e através destes vai construindo um “trânsito”, um espaço em que ele 

começa a habitar e aos poucos a separar-se desta mãe. Digo desta mãe, para me referir à 

mãe do tempo da relação subjetiva, a mãe que é bebê e a mãe que permite que o bebê seja 

ela. O objeto transacional é eleito não como um substituto da mãe, mas é este que 

alicerça a possibilidade do bebê fazer uma passagem da mãe a um espaço maior, onde 

ela/ele habita.36 Podemos compreender a confecção de  estatuetas femininas, das pinturas 

nas cavernas e de outras formas de expressão como sendo um  iniciar  do ser humano 

neste trânsito, como registros das formas de colocar esta experiência de 

transicionalidade no mundo. 

Na realidade intersubjetiva há a separação EU/NÃO-EU. O bebê começa a se 

relacionar com a mãe enquanto um outro. Esta experiência envolve agressividade, uma 

necessária destruição do outro enquanto objeto subjetivo. WINNICOTT fala da 

importância da sobrevivência deste outro para o desenvolvimento do bebê, pois só assim 

este poderá afirmar-se como separado e usar o objeto enquanto outro, separado dele, sem 

temer perder o outro devido a sua ação, a ação do seu amor primitivo. A sobrevivência do 

objeto é neste momento a capacidade da mãe receber o amor primitivo do filho sem 

retaliar e dando contornos a esta experiência. 

Na história da humanidade também assistimos a um afastamento da natureza, uma 

necessidade de se impor e opor-se a toda experiência que remete à dependência, à 

construção da concepção do Um e do indivíduo. 

                                                 
36 WINNICOTT nomeia e sinaliza o sentido daquele objeto escolhido preferencialmente pela criança e do 
qual ela não se separa durante um certo tempo, carregando consigo, poderíamos, num jogo de palavras, 
dizer que a criança vai transitando com seu objeto escolhido por onde vai, iniciando seu trânsito no mundo: 
tal objeto pode ser um pedacinho de pano, um ursinho, uma bonequinha de pano. 
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WINNICOTT escreve: 

 

“Há algo sempre difícil de ser lembrado; quão moderno é o conceito de 

indivíduo humano. Talvez a luta para alcançarmos esse conceito se reflita no 

primeiro nome hebraico para Deus. O monoteísmo parece estar muito 

vinculado à expressão EU SOU. Sou o que sou. (Cogito, ergo sum é 

diferente; o sum aqui significa que tenho um sentido de existência enquanto 

pessoa, que sinto em meu juízo que minha existência foi provada.”  

(WINNICOTT,1989 [1999], 43)37 

 

“Será que esse nome conferido a Deus (EU SOU) reflete o perigo que o 

indivíduo sente de estar alcançando o estado de ser individual? Se eu sou, 

então o caso é que consegui agrupar isto e aquilo e reivindiquei que isto sou 

eu, e que repudiei todo o resto; ao repudiar o não-eu, insultei o mundo, por 

assim dizer, e posso aguardar um ataque. Então, quando as pessoas 

chegaram pela primeira vez ao conceito de individualidade, rapidamente 

colocaram-na no céu e lhe deram uma voz que só um Moisés conseguiria 

escutar. 

Isto retrata de modo preciso a ansiedade à chegada de todo ser humano ao 

estágio EU SOU. Vocês podem ver naquele jogo do qual participavam na 

praia, ‘Eu sou o rei do castelo.’ Imediatamente vem a defesa contra um 

ataque esperado. “Você é um sujeitinho nojento’, ou então, ‘Desce daí, seu 

sujeitinho nojento’.”  (WINNICOTT, 1968 [1999], 43) 

 

 

Aqui WINNICOTT traz uma notória contribuição para a compreensão da 

complexidade que envolve a separação da mãe.  

WINNICOTT nos diz o quanto tal experiência pode trazer de ansiedade para o ser 

humano, porque se afirmar é colocar-se em perigo. Perigo desta suposta afirmação ser 

questionada por um outro. Perigo do ataque do outro que surge enquanto ser separado. 

                                                 
37 Grifo meu. 
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Podemos pensar que a afirmação do individualismo na nossa sociedade, paralela à 

construção do falo como poder, força e determinação, ficou sobreposta à figura 

masculina.  Por sua vez, a alteriadade, o outro ao qual temos que erguer defesa, ficou 

figurado na mulher. Na necessidade de afirmação do indivíduo como uno, sem fraturas, 

o feminino enquanto experiência que remete ao todo  fica registrado como fragilidade. 

No capítulo seguinte, vamos prosseguir nossa incursão à teoria winnicottiana,  

nos detendo na sua concepção do elemento feminino e do elemento masculino.  
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CAPÍTULO V – A POSSIBILIDADE DE SER E O FEMININO NA 

TEORIA DE WINNICOTT 
 

 

  
"Os conceitos de feminino e masculino carregam uma infinidade de conotações e 

necessitam de uma revisão profunda, para que possamos reformular nossa compreensão 
a respeito de nós mesmos. Uma mudança profunda nos pensamentos, percepções e 

valores que constituem nossa visão da realidade, deve incluir uma revisão destes 
conceitos, que até agora foram teorizados - em sistemas filosóficos, sociais, políticos, 

psicológicos, médicos - para servir de suporte à hierarquia patriarcal. 
Quero enfatizar que, quando falo de feminino, não me refiro exclusivamente às mulheres. 
Não falo de anatomia, mas de uma atitude diante da vida, possível de ser manifestada por 

todas as pessoas. Pelo fato de estarmos vivendo há tanto tempo imersos em uma cultura, 
na qual predomina absoluta a polaridade masculina, necessitamos revalorizar  a 

polaridade feminina, recuperando seus valores, para alcançar um equilíbrio, antes de 
transcender esta dualidade"  

 
(KOSS, 2000) 

  
 
 
Para compreendermos o conceito de elemento feminino puro em WINNICOTT é 

necessário estarmos em sintonia com várias de suas formulações. Isso se deve ao fato do 

elemento feminino propiciar o Ser que será a base do sentimento de self. Por sua vez tal 

base se dá no seio da relação primordial bebê-mãe (ambiente).  

É interessante lembrar o comentário de ABRAM (2000): ‘…WINNICOTT situa o 

elemento feminino, no centro da estrutura ambiente-indivíduo, o mesmo local em que 

posiciona a cultura e a criatividade.’ (ABRAM, 2000,  94). 

Podemos assim vislumbrar a importância de se estar afinado com a teoria 

winnicottiana para se poder chegar ao conceito de elemento feminino. WINNICOTT, em 

“O Brincar e a Realidade”, nos diz “não é possível enunciar o que chamo aqui de 

relações do elemento feminino com o seio, sem o conceito de mãe suficientemente boa, e 

insuficientemente boa.” (WINNICOTT, 1975, 116) 

Para abordamos o conceito de elemento feminino vamos percorrer a relação 

bebê/mãe-ambiente,  díade que neste momento nada mais é do que Una. 
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1- A mãe suficientemente boa e seu bebê  

  

WINNICOTT se preocupa em valorizar o trabalho que a mãe devotada comum 

desenvolve com seu bebê, a mãe suficientemente boa. Mas, quem é esta mãe 

suficientemente boa? A mãe suficientemente boa nada mais é do que uma mulher real e 

razoavelmente saudável, ou saudável  o bastante para poder se identificar com seu bebê. 

Ser o seu bebê e deixar que o bebê a seja.  

É algo que é simples e não é, identificar-se com uma criaturinha totalmente 

indefesa, desamparada  e com capacidades bastantes incipientes. Poderíamos dizer que é 

um encontro com o desamparo,  amparar o desamparo, mas isso do ponto de vista de um 

terceiro que olha a cena. 

WINNICOTT (1994) assinala como o desamparo que caracteriza o bebê  toca as 

pessoas, despertando reações, mas também reforça que se por um lado o bebê é indefeso, 

por outro carrega enorme potencial para viver e se desenvolver. (WINNICOTT, 1994 

[1968] , 91). Gostaria de assinalar esta questão como uma das marcas do diferencial de 

sua teoria; ao mesmo tempo que se ocupa da  fase da dependência absoluta do bebê, vê o 

bebê como potencialidade viva.  

Winniccott diz que, do encontro entre aquele que cuida e o bebê, pode-se dizer 

que há um confronto de desamparos, já que aquele que cuida também se vê desamparado 

em relação ao desamparo do bebê. (WINNICOTT, 1996, 91). É uma forma de falar sobre 

a precariedade da condição humana. Penso, porém, que a mãe para se identificar com o 

bebê não o vê com os olhos de quem vê o desamparo, apenas o desamparo. Se visse o 

desamparo personificado no bebê, como poderia ser a que ampara?  Na verdade, trata-se  

aqui de poder se identificar com a condição de quem apenas é e segue sendo. Estar 

identificada com seu pequerrucho é, ainda, a partir o lugar do bebê, poder atender às suas 

necessidades.  

Na maioria dos casos, a mulher teve nove meses para ir se preparando e nós 

humanos, de um modo geral, ficamos predispostos frente a um filhote. Mesmo um filhote 

de animal desperta em nós uma predisposição a cuidar, um encantamento. Penso que é 

possível ao ser humano se identificar com filhotes porque fomos um. WINNICOTT fala 

sobre o bebê que a mulher foi, dos cuidados com as bonecas, enfim, de tudo que ela 

vivenciou e viu sobre esta relação delicada. (Cf. WINNICOTT, 1994, 84) 
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Ela terá que manejar, cuidar, amamentar,  limpar  esse pequenino e para fazê-lo, 

sem que cada gesto seja uma invasão para ele, deverá estar “sintonizada” com ele. 

WINNICOTT nomeia o estado da mãe identificada intensamente com seu bebê de 

preocupação materna primária. Os antecedentes que a preparam para este estado são os 

que citei acima e para que tal condição ocorra é fundamental um amor genuíno. 

WINNICOTT utiliza o termo amor incondicional. Particularmente tenho certa ressalva 

com a palavra incondicional, sabemos que não existe o amor incondicional, ele sempre 

depende de algo que retorna daquele que é amado. Mas gosto de pensar que este amor 

está ligado a muitos fatores e que para ele estar lá quando chega o bebê, ele já estava 

desde antes. Talvez assim possamos compreender a palavra incondicional usada por 

WINNICOTT. Gosto de pensar no termo amor sincero. Um amor que já estava lá à espera 

daquele que chega, falo do lugar que uma mulher guarda no ventre desde muito antes. 

Lugar que vai se transformando durante o seu amadurecimento e que não está ligado ao 

filho como falo (aquele que irá completá-la imaginariamente), é algo além porque é um 

filho enquanto outro, a quem ela irá dar à luz, no sentido de fazer vir ao mundo, fazê-lo 

humano. O amor sincero pelo humano gerado desde si, que está ligado ao amor pelo 

humano e pela humanidade. 

Quanto ao bebê, o pequenino nada sabe sobre o seu desamparo, e é fundamental 

que assim seja, para que ele possa Ser. Ele tem uma sensação e algo (a mãe e o seio 

oferecido) faz um círculo em torno desta sensação e a concretiza ao ir de encontro a ela. 

Desta forma, o bebê vive a ilusão de que cria o que lhe é necessário.  

O pequeno bebê é um artesão das formas à sua volta e de si mesmo. O pequeno 

bebê é um deus. 

Mas o bebê só poderá criar o seio que lhe é oferecido na medida em que este pode 

lhe ser ofertado no encontro com sua necessidade e não como algo intrusivo. As intrusões 

seriam tentativas da mãe em acalmar os impulsos de seu bebê, de forma impetuosa e sem 

poder dar-lhe o tempo necessário para que ele possa vivenciar a ilusão da criação do que 

recebe como uma concepção sua. As invasões quebram o sentimento da continuidade do 

ser.  

O bebê e a mãe, estamos falando de um encontro, de dois seres distintos unidos, a 

mãe pela identificação primária e pelo amor, o bebê porque é a única forma de ser dele, 

ser o todo.  
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WINNICOTT chamará está fase de dependência absoluta, todos nascemos 

absolutamente dependentes e iremos caminhar rumo à independência,  sem nunca a 

alcançarmos totalmente. 

Outro conceito importante dentro da teoria winnicottiana e que é fundamental para 

a compreensão do que ocorre na fase da dependência absoluta é o conceito de holding.  

Nesta fase o holding que a mãe proporciona ao bebê se refere aos cuidados que vão ao 

encontro das necessidades do bebê. Nas palavras de WINNICOTT (1983): 

  

 

“Protege da agressão fisiológica. 

Leva em conta a sensibilidade cutânea do lactente: tato, temperatura,  

sensibilidade auditiva,  sensibilidade visual,  sensibilidade à queda  (ação de 

gravidade) e a falta de conhecimento por parte do lactente da existência de 

alguma outra coisa que não seja ele mesmo.  

Inclui a rotina completa do cuidado dia e noite, e não é o mesmo com dois 

lactentes, porque é parte  do lactente, diferentes, e dois lactentes nunca são 

iguais. 

Seguem-se também as mudanças instantâneas dia-a-dia que fazem parte do 

crescimento e do desenvolvimento do lactente, tanto físico como psicológico. 

(WINNICOTT, 1983 [1960], 48)  

  

 

WINNICOTT também utiliza um termo, belíssimo, a mãe devotada comum. 

Quando leio: a mãe devotada… algo de religioso e grandioso o termo me evoca. Mas esta 

é só uma sensação particular, WINNICOTT está se referindo à mãe que está identificada 

com seu bebê, ama seu bebê e acredita que o que é importante é a sua adaptação às 

necessidades dele. 

Como vimos, a adaptação da mãe às necessidades do seu bebê permite que o bebê 

viva o fenômeno da ilusão de que aquilo que foi concebido como necessário foi criado 

por ele. 

A possibilidade do bebê viver o fenômeno da ilusão (“o círculo”) permite que ele 

viva sua onipotência, o que  mais tarde será fundamental para que ele possa reconhecer  a 
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realidade externa como possível de ser um lugar habitado e onde ele poderá viver 

realizações.  

Vejamos como o fenômeno de ilusão possibilita ao bebê viver sua onipotência e 

criar. Num  primeiríssimo momento: 

  

 

“Imaginemos um bebê que nunca tivesse sido alimentado. A fome surge, e o 

bebê está  pronto para imaginar algo; a partir da necessidade, o bebê está 

pronto para criar uma fonte de satisfação, mas não existe uma experiência 

prévia para mostrar ao bebê o que tem de esperar. Se, nesse momento, a mãe 

coloca o seio onde o bebê está pronto para esperar algo, e se for concedido 

tempo bastante para que o bebê se sacie à vontade, com a boca e com as 

mãos, e, talvez com o sentido do olfato, o bebê “cria” justamente o que existe 

para encontrar. O bebê, finalmente, forma a ilusão de que esse seio real é 

exatamente a coisa que foi criada a partir da necessidade, pela voracidade e 

pelos  primeiros impulsos do amor primitivo” (WINNICOTT, 1982, 101) 

  

  

A experiência de ilusão deve se repetir inúmeras vezes. 

A criatividade primária é esta capacidade do pequenino já, desde sempre, estar 

‘prestes a dar vida a alguma coisa’. 

  

 

“Temos que dizer que o bebê criou o seio, mas não poderia tê-lo feito se a 

mãe não tivesse chegado com o seio exatamente naquele momento. O que se 

comunica ao bebê é: ‘Venha para o mundo de uma forma criativa, crie o 

mundo; só o que você criar terá significado para você’. A partir desta 

experiência de onipotência inicial  o bebê é capaz de começar a experimentar 

a frustração e até mesmo chegar, um dia, ao outro extremo da onipotência, 

isto é, de perceber que não passa de uma partícula no universo, um universo 

que ali já estava antes mesmo dele ser concebido por pais que tinham prazer 

um com o outro. Não é sendo Deus que os seres humanos adquirem a 
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humildade tão peculiar à individualidade humana?” (WINNICOTT, 1994 

[1968], 89-90) 

  

  

Uma leitura superficial de WINNICOTT poderia dar uma idéia de que é a mãe 

que faz tudo acontecer. Não é verdade, mas é fundamental  que ela facilite que as coisas 

aconteçam.  

As palavras escolhidas por WINNICOTT, na maioria das vezes, têm a felicidade 

de condensar algo que diz respeito à base de sua teoria. Como exemplo, citamos a 

nomeação ambiente facilitador. Nomeação feliz, porque condensa o pensamento de 

WINNICOTT ao se referir a um ambiente que propicia ao  bebê realizar sua 

potencialidade humana. Aqui temos um dos alicerces da teoria winnicottiana, pensar o 

bebê como potencialidade e não separado do ambiente. 

A comunicação entre mãe e bebê, num momento ainda tão primitivo, começa a se 

dar em termos de mutualidade. Mais uma vez lembremos que é fundamental que a mãe 

esteja em harmonia com seu bebê, vale dizer, identificada com ele. Quanto ao bebê, seu 

potencial para o crescimento é que estará em ação para que a experiência de comunicação 

se dê. WINNICCOT diz que a partir da décima segunda semana já é possível observar o 

comportamento do bebê  de levar o dedinho à boca da mãe enquanto é alimentado. Se tal 

possibilidade de comunicar-se   é possível neste momento,  significa que de alguma forma 

já ocorria uma comunicação de mutualidade entre eles. 

  

É interessante pensar que WINNICOTT (1975) escolheu o texto de 1971 

“Criatividade e suas Origens” para incluir o trabalho apresentado em 1966 “Os 

Elementos Masculinos e Femininos Expelidos encontrados em Homens e Mulheres”. 

Vemos que há uma ligação do conceito de criatividade primária,  o “bebê deus” e a 

mãe em estado de preocupação primária com o elemento feminino puro, uma vez que: a 

mãe em estado de preocupação primária possibilita que seu bebê crie e siga sendo. 

 O conceito de criatividade em WINNICOTT está intimamente ligado à sua 

concepção de Ser. O que está ligado à concepção do Ser está diretamente em oposição à 

idéia de submissão. 

Espontaneidade, criatividade  e o sentido do Ser estão, portanto, interligados. 
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Não é por acaso que Winniccott inclui em “Criatividade e suas Origens” o texto 

em que  nomeia o conceito de elemento feminino puro como o que possibilita o ser, a 

constituição do self, o ser, antes do fazer. 

  

“Tenho esperança de que o leitor aceite uma referência geral à criatividade, 

tal como postulamos aqui, evitando que a palavra se perca ao referi-la 

apenas à criação bem sucedida ou aclamada, e significando-a como um 

colorido de toda a atitude com relação à realidade externa” (WINNICOTT, 

1975, 95). 

 

  

Para WINNICOTT (1975), a criatividade é o colorido de toda atitude em relação à 

realidade externa. WINNICOTT não está se referindo à criatividade enquanto criação 

artística,  esta é apenas uma forma de manifestação. 

 

  

“É através da apercepção criativa, mais do que qualquer outra coisa, que o 

indivíduo sente que a vida é digna de ser vivida. Em contraste, existe um 

relacionamento de submissão com a realidade externa, onde o mundo em 

todos seus pormenores é reconhecido apenas como algo a que ajustar-se ou a 

exigir adaptação. A submissão traz consigo um sentido de inutilidade e está 

associada a idéia de que nada importa e de que não vale a pena viver a 

vida.” (WINNICOTT, 1975, 95)  

 

  

Compreendo que viver criativamente é, ainda,  estar se relacionando com o mundo 

subjetivo e externo, é criar uma intercâmbio entre eles, é sentir-se real e dotado de 

potencialidades neste intercâmbio. O contrário será o doloroso sentimento de se “estar à 

mercê”, submetido a: 

 

  

“Descobrimos que os indivíduos vivem criativamente e sentem que a vida 

merece ser vivida ou, então, que não podem viver criativamente e têm dúvidas 



 
 

150

sobre o valor do viver. Essa variável nos seres humanos está diretamente 

relacionada à qualidade e à quantidade das provisões ambientais no começo 

ou nas fases primitivas da experiência de vida de cada bebê.” (WINNICOTT, 

1975, 102 - 103)  

 

  

2 – O elemento feminino e a experiência de Ser 

 

  

De posse destes conhecimentos delineados até agora, vamos abordar o mundo 

subjetivo, o interior do Ser, a relação do elemento feminino e vejamos como a concepção 

de Ser em WINNICOTT está intimamente ligada à relação mãe-bebê em seus 

primórdios. 

  

  

“...nenhum sentimento de self surge, a não ser numa relação com o 

sentimento de SER. O sentimento de ser é algo que precede a idéia de ser-um-

com, pois ainda não existe nada, exceto a identidade. Duas pessoas 

separadas podem sentir-se como uma única, mas no que estou examinando o 

bebê e o objeto são um só. A expressão da identificação primária talvez tenha 

sido empregada exatamente para isso que descrevo. Estou tentando 

demonstrar a importância vital dessa primeira experiência para o começo de 

todas as subseqüentes experiências de identificação”  (WINNICOTT, 1975, 

114). 

  

  

Em vários momentos WINNICOTT assinala que o elemento feminino puro 

relaciona-se com o seio no sentido do bebê tornar-se o seio e ainda como esta experiência 

é a base de todas as subseqüentes. (WINNICOTT, 1975, 113) 

  

  

Vejamos  a importância desta vivência: 
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“O estudo do elemento feminino, puro, destilado e não-contaminado, nos 

conduz ao SER, e constitui a única base para a autodescoberta e para o 

sentimento de existir (e, depois, à capacidade de desenvolver um interior, de 

ser um continente, de ter a capacidade de utilizar os mecanismos de projeção 

e introjeção, e relacionar-se com o mundo em termos da introjeção e da 

projeção. (WINNICOTT, 1975, 117) 38 

  

  

A mãe suficientemente boa, capaz de se identificar com seu bebê, possui um seio 

que é, única possibilidade de permitir ao bebê desfrutar do sentimento de Ser. 

  

“Ou a mãe possui um seio que é, de maneira que o bebê também possa ser, 

quando bebê e mãe ainda não estão separados na mente rudimentar daquele, 

ou então a mãe é incapaz de efetuar essa contribuição, caso em que o bebê 

tem de se desenvolver sem a capacidade de ser, ou com uma capacidade 

mutilada de ser” (WINNICOTT, 1975, 116) 

  

O Ser em WINNICOTT e a continuidade do ser é precondição do sentimento de 

ser, sentir-se real e poder estar em relação consigo e com o mundo de forma criativa (não-

submetido). Como vimos, tal experiência é a base para o sentimento de existir que inclui 

a capacidade de desenvolver um interior, de ser um continente, de ter a capacidade de 

utilizar os mecanismos de projeção e introjeção e relacionar-se com o mundo. 

(WINNICOTT, 1975, 117). 

 

SAFRA, ao comentar a contribuição winnicottiana à psicanálise, diz que WINNICOTT: 
 
 
 

“Enfatizou a importância da presença do outro, no encontro originário que 

possibilita o sentido de si mesmo. Uma contribuição importante de seu 

pensamento à Psicanálise foi o de apontar que o trabalho com as questões 

psíquicas teria de ser precedido pelo acontecimento, que possibilita ao 

indivíduo um início de si. É preciso ser, para então desejar e relacionar-se.” 

(SAFRA, 2004, 40) 

                                                 
38 Grifo meu 
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Vamos prosseguir na teoria do amadurecimento de WINNICOTT para 

compreendermos o conceito de elemento masculino e assim sua relação com o elemento 

feminino. 

  

 

3 – O elemento masculino e o Fazer 

 

  

Como já dito, o elemento feminino propicia o Ser, e o elemento masculino o 

Fazer. Depois que o bebê diferencia o eu do não-eu começa a se relacionar com o outro 

como objeto de satisfação das pulsões, bem como objeto de amor. Antes ele e o outro 

formavam um, a relação se dava dentro da realidade subjetiva. (Capítulo – 4). Ao poder 

perceber a si e ao outro, o bebê começa a se relacionar em termos do elemento masculino 

e não apenas feminino. Vamos nos ater a esta passagem para um aprofundamento dos 

conceitos. 

A partir dos 6 meses de idade o bebê já é capaz de sentir que depende da mãe. 

Aos poucos a mãe poderá estar menos identificada primariamente com seu bebê, e 

isso será fundamental quando o bebê precisa que a mãe apreenda que ele  precisará tem 

de lidar com as frustrações que envolvem, entre outras coisas, os espaços de tempo e 

distância entre o que é pedido e o que chega. O bebê precisará gradualmente que a mãe 

“falhe” em atendê-lo com prontidão e deixe de responder a ele como na fase da 

dependência absoluta. O bebê estará entrando na fase da  dependência relativa. 

Aqui a “falha” da mãe é seu acerto, pois permitirá que o bebê experimente suas 

necessidades, o que contribuirá para o seu sentimento de self. É, de um outro modo, a mãe 

proporcionando que o bebê possa ser.  

Por parte do bebê haveria um impulso para essa possibilidade de separar-se. 

            É  só na medida  destes acontecimentos que o bebê pode chegar ao EU SOU. 

Momento crucial e perigoso, quando então precisará que alguém esteja lá para 

testemunhar e acreditar e, sobretudo amparar e conter nos braços essa primeira forma de 

ser individualizado. 
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Nas palavras de WINNICOTT: 

 

  

“Minha opinião é de que o momento do EU SOU seja um momento cru; o 

novo indivíduo sente-se infinitamente exposto. Esse momento, só pode ser 

suportado - ou, talvez, arriscado – quando há alguém envolvendo a criança 

em seus braços “ (WINNICOTT, 1993 [1955], 216) 

 

  

Como vimos, a relação do elemento feminino se dá no seio da relação bebê-mãe-

ambiente. Conforme o bebê constitui um eu diferenciado do não-eu, já é possível 

experimentar os impulsos, pois só então há um lugar para estes serem vividos. 

Penso que antes havia satisfação, mas não um indivíduo que vivia esta satisfação. 

Apenas continuidade de ser, vivências de satisfação e insatisfação, conforto e 

desconforto, descanso e excitação. 

Desta forma compreenderemos melhor o que WINNICOTT quer dizer quando 

afirma que o elemento masculino puro se relaciona no sentido da satisfação dos impulsos, 

diferentemente do elemento feminino  puro, que o que faz é possibilitar   o Ser. 

 

  

Segundo WINNICOTT: 

  

“Desejo dizer que o elemento que estou chamando de ‘masculino’ transita em 

termos de um relacionamento ativo ou passivo, cada um deles apoiado pelo 

instinto. É no desenvolvimento dessa idéia que falamos de impulso instintivo 

na relação do bebê com o seio e com o amamentar, e, subseqüentemente, em 

relação a todas as experiências que envolvem as primeiras zonas erógenas, e 

a impulsos e satisfações subsidiárias. Em contraste, o elemento feminino puro 

relaciona-se com o seio (ou com a mãe) no sentido de o bebê tornar-se o seio 

(ou a mãe), no sentido de que o objeto é o sujeito.” (WINNICOTT, 1975, 113) 

  

Neste momento na vida do bebê ocorre uma mudança do modo de relação do 

elemento feminino para o masculino. Penso que se inicia uma fase em que, durante um 
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determinado período, o elemento masculino poderá ser até mesmo preponderante na 

forma do bebê se relacionar, pois ele está descobrindo o mundo separado dele. Depois 

deste, se tudo correr bem, o elemento feminino e o elemento masculino, deverão seguir 

mesclados, ou seja, em continua interação na forma de ser e estar do indivíduo no mundo. 

O elemento feminino possibilita o  Ser e o elemento masculino propicia o Fazer. 

Depois do Ser, o Fazer. O Fazer sem o Ser é, posso dizer, uma função autômata. O 

indivíduo  executa, mas sem a possibilidade de se sentir real em suas execuções. O 

indivíduo executa, mas não realiza e não se realiza. 

É necessária uma dança entre os elementos. Mas, antes da dança, há que se 

poder conceber a  musicalidade do Ser, feita de sons, sensações corpóreas, vibrações, 

tonicidades, que depois serão abrigadas dentro do tempo e do espaço.  É o Ser se 

constituindo em sua peculiaridade e singularidade.  A mãe-ambiente é o espaço em que 

isto se dá, inclui o bebê e propicia que daí surja o Ser que ali já está em potencialidade. A 

mãe opera no registro do Ser, seu fazer é impregnado de Ser, o fazer puro é impeditivo da 

criação do Ser. 

Neste ponto quero explicitar que em WINNICOTT não há uma desconsideração 

pela pulsionalidade, mas esta ganha contornos e possibilidades dentro da abrangente 

vivência da potencialidade do Ser, do sentir-se real dentro do próprio corpo. 

Ainda que WINNICOTT opte pela termo instinto, há toda uma consideração pelas 

vivências instintivas, portanto, prosseguimos optando pelo termo pulsionalidade. 

  

  

“A excitação do instinto leva a criança, assim como qualquer outro animal, a 

preparar-se para a satisfação quando o mesmo alcança seu estágio de 

máxima exigência, surge a recompensa do prazer e também o alívio 

temporário do instinto. A satisfação incompleta ou mal sincronizada acarreta 

alívio incompleto, desconforto, e ausência de um período de descanso muito 

necessário entre duas ondas de exigências”  (WINNICOTT, 1990, 57). 

  

  

Há a insistência e períodos de descanso, a pulsionalidade exige e tem sua 

constância. 



 
 

155

A elaboração imaginativa das funções corporais é a concepção na qual se unem o 

que move em busca e a zona corporal do corpo que demanda.  Assim, WINNICOTT 

abriga em sua teoria  as zonas erógenas, já concebidas dentro da teoria freudiana, como 

também assinala a importância das vivências que abrangem  outras esferas corporais 

como, por exemplo, a da pele. 

  

Diagrama utilizado por WINNICOTT em “A Natureza Humana”, 

  

  

 
 

 

  

Ao comentar este quadro WINNICOTT nos diz: 

  

  

“Podemos verificar que, nas fases da experiência genital madura, o lado 

feminino da natureza humana apela ao pré-genital de uma forma que o lado 

masculino não necessita fazer”. (WINNICOTT, 1990, 61) 

  

  

Há a concepção da uma sexualidade  feminina e da sexualidade masculina, e estas 

fazem parte de realidades de formas de ser do indivíduo, conforme este se orienta em um 

ou outro dos pólos. Por sua vez, estas diferentes formas de expressão que o indivíduo 
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vivencia na sua conformação final a uma sexualidade feminina ou masculina estão 

abrigadas no Ser, no self enquanto unidade que tem uma forma própria de ser e estar no 

mundo. A forma como o indivíduo se orienta e satisfaz a sua pulsionalidade, que em sua 

forma de expressão utiliza-se da psique e do corpo, é que marcará sua sexualidade como 

feminina ou masculina. 

Cabe ressaltar que as formas de expressão da sexualidade e da identidade de 

gênero não correspondem ao conceito de elemento feminino puro e elemento masculino 

puro. O que pode ocorrer  é uma sobreposição da expressão da sexualidade ou da forma 

de ser masculino e feminino (aliada às concepções de identidade de gênero) aos 

elementos feminino e masculino. Na teoria também presentificamos esta sobreposição, 

não por acaso, já que ocorre na clínica. O que iremos verificar no próprio caso clínico que 

WINNICOTT traz e que dá origem aos termos elemento feminino e elemento masculino. 

Embora WINNICOTT separe a concepção do elemento feminino puro e do 

elemento masculino puro do sexo do indivíduo, a exemplo: “…existe uma quantidade 

variável de elemento feminino numa menina, e também num menino.” (WINNICOTT, 

1975, 118), há momentos em que tal sobreposição fica clara. Por exemplo: diz que fatores 

hereditários intervêm  e seria possível encontrar um menino com um elemento feminino 

mais intenso do que uma menina. Acrescenta que varia a capacidade das mães em 

transmitirem a desejabilidade do seio bom (que é), “temos que certos meninos e meninas 

estão fadados a crescerem   com uma sexualidade assimétrica, mais carregada no lado 

errado de sua provisão biológica.” (WINNICOTT, 1975, 118) 

A partir de tais afirmações, observo que WINNICOTT deduz que seria mais 

natural a menina (e futura mulher) abrigar um elemento feminino mais preponderante do 

que o menino. O que não deixa de ser intrigante, e tal questão fica mencionada para um 

futuro aprofundamento,  já que não é central para minha pesquisa no momento. 

 

   

4 – O elemento feminino e o elemento masculino 

 

  

No texto “Os Elementos Masculinos e Femininos Expelidos encontrados em 

Homens e Mulheres”, WINNICOTT (1975) pela primeira vez traz a formulação dos 
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elementos feminino e masculino. É a compreensão do caso clínico de um de seus 

pacientes que dá origem aos termos “elemento feminino” e “elemento masculino”.  

Durante a análise de um homem adulto, que já havia passado por outros trabalhos 

analíticos, analista e paciente chegam a um determinado ponto do trabalho em que 

WINNICOTT pode assinalar para o paciente o que ouvia dele, e diz: 

  

  

“Estou ouvindo uma moça. Sei perfeitamente bem que você é um homem, mas 

estou ouvindo e falando com uma moça. Estou dizendo a ela: você está 

falando sobre inveja do pênis.”(WINNICOTT, 1975, 105) 

  

  

A interpretação de WINNICOTT causa um efeito profundo, o que para ele é sinal 

que uma verdade sobre o modo de existência deste paciente foi atingida através de sua 

interpretação.  

Este paciente até então tinha seu elemento feminino dissociado. A mãe esperava 

uma menina (ele é o segundo filho). De alguma forma, através do trabalho analítico, 

WINNICOTT e o paciente podem compreender-formular que a mãe viu uma menina 

onde havia um menino e antes que o pudesse manejar como um bebê do sexo masculino, 

o segurou e manejou como um bebê-menina.  

Esta vivência não culminou numa homossexualidade, que seria a resolução 

edípica culminando numa escolha de um parceiro sexual-amoroso do mesmo sexo. 

Também não ocasionou uma inversão quanto a sua identidade de gênero. O paciente 

sentia-se um homem e se identificava predominantemente com um homem. Compreendo 

que a referência é a uma vivência dos primórdios, vivência que possibilita a base para a 

constituição do self e a posterior possibilidade de alcançar o sentimento de self. Não 

estamos aqui no território edípico, quando a criança já efetuou a separação eu/não-eu e 

parte para uma relação triangularizada. 

Esta vivência, pela época em que se deu na história do paciente, “podou” no seu 

Ser a futura possibilidade da  integralidade do sentimento do self. O que se refere ao self 

poder abrigar em si o elemento feminino e masculino em combinação e união.  

Podemos hipotetizar que o olhar da mãe para um menino como uma menina não 

perdurou até a fase edípica e, se o perdurou, alguém  o viu suficientemente como um 
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menino,  para que ele também assim se conformasse em sua identidade sexual. Podemos 

ainda hipotetizar que “a loucura da mãe”, que viu uma menina no lugar de ver um 

menino, não perdurou ao teste de realidade,  já que um bebê quando mais novo torna mais 

passível ao olhar do outro tal distorção.  

Seja como for, aqui o importante é assinalar que isto ocorreu no momento do 

pequeno bebê poder Ser, momento sagrado de encontro entre mãe e bebê, no qual o bebê 

é a mãe e a mãe se deixa ser pelo bebê. O que ocorreu foi justamente o contrário da 

vivência possibilitadora de uma integralidade de self. O que houve foi desencontro, já que 

a mãe entrou com um dado destoante da própria  realidade de Ser do bebê, ao tratá-lo 

como uma menininha, uma vez que ele era um menino. É esta intrusão que causa a 

dissociação do elemento feminino neste paciente. É a própria possibilidade de um ser 

integrado que se vê cortada. Neste, por ser um homem, há uma intrusão de uma menina 

com inveja do pênis que numa voz dissociada o impede de ter uma integralidade do 

elemento masculino e feminino.  

Após esta sessão, o paciente tem uma relação sexual satisfatória com a esposa e na 

próxima sessão queixa-se ao analista de estar doente, procurando um sentido para seu mal 

estar físico. WINNICOTT diz para ele: 

  

  

“Você se sente como se devesse estar contente por ter havido aqui uma 

interpretação minha que liberou um comportamento masculino. A moça a 

quem eu estava falando, contudo, não deseja que o homem seja liberado e, de 

fato, não está interessada nele. O que ela quer é o pleno reconhecimento de si 

mesma e de seus próprios direitos sobre seu corpo. A inveja do pênis que ela 

sente, inclui especialmente a inveja que sente de você como indivíduo do sexo 

masculino”. (WINNICOTT, 1975, 107) 

  

  

Podemos através deste caso clínico ter um exemplo da sobreposição de um 

simulacro de identidade de menina sobreposta à dissociação do elemento feminino 

possibilitador do Ser. Não há uma identificação do homem a uma menina ou mulher, pois 

esta “menina” está sobreposta ao elemento feminino dissociado nele. Pelo contrário, não 
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há nenhuma identificação, tampouco ele identifica esta menina nele, já que está 

dissociada. 

WINNICOTT, antes de nomear os novos conceitos de elemento feminino e 

elemento masculino ao elucidar este caso clínico, vê-se surpreso e poderíamos 

acrescentar, criativo. 

  

  

“Quando dei tempo a mim mesmo para refletir a respeito do que aconteceu, 

fiquei confuso. Não existia um conceito teórico novo, nenhum novo princípio 

técnico. De fato, eu e meu paciente já conhecíamos esse terreno. Entretanto, 

tínhamos algo que era inteiramente novo, algo novo em minha própria 

atitude e novo em sua capacidade de tirar proveito de meu trabalho 

interpretativo. Decidi render-me ao que aquilo pudesse significar para mim, 

podendo o resultado disso ser encontrado neste trabalho que apresento”. 

(WINNICOTT, 1975, 108) 

  

ABRAM (2000), no livro a “A linguagem de Winnicott”, no espaço dedicado ao 

verbete criatividade, comenta: 

  

“A tese principal do comentário apresentado por WINNICOTT a respeito dos 

elementos masculino e feminino vem a afirmar que o sentimento de self 

depende de um casamento desses dois elementos oriundos de uma 

determinada fase do desenvolvimento.” (ABRAM, 2000, 93) 

  

Como vimos, o elemento feminino está intimamente ligado a primeira experiência 

do bebê na relação  bebê-ambiente-mãe, quando ainda formavam um só. O sentimento de 

self é dependente desta experiência, assim como o bebê é dependente de sua mãe. 

 WINNICOTT, em sua preocupação ontológica, faz do elemento feminino puro a 

própria concepção do nascimento do Ser. 

Depreendo desta acepção de WINNICOTT que a capacidade de esperar, as idas e 

vindas da mãe, de criar o seio e a si, crer em algo que transcende a si mesmo e a 

possibilidade de ilusionar-se estão ligadas ao elemento feminino, uma vez que se 

constituem na relação primeira.  
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Para circunscrever um pouco este terreno do feminino enquanto espera, gostaria 

de trazer contribuição do psicanalista GURFINKEL, no seu texto "O Feminino e o 

Tecimento do Sonho". GURFINKEL nos conduz à seguinte questão: "O que o feminino 

transforma e introduz na passividade, reinventando-a de modo tão singular?". Para 

responder a tal questão, traz a história de Ulisses e Penélope. 39 Penélope, no seu tecer-

espera de Ulisses, e Ulisses, na sua atividade heróica  desejante de  ao final retornar aos 

braços da amada. Trabalhando o mito de Ulisses e Penélope ao longo do texto,  pergunta-

se:"O que espera Ulisses na sua atividade? O que faz Penélope na sua 

espera?"(GURFINKEL, 2002, 235)   

A partir destas perguntas penso: espera implica esperança. 

WINNICOTT, por ter trabalhado com casos fronteiriços e com casos em que há 

impossibilidade e/ou dificuldade do indivíduo se circunscrever no âmbito social   

(delinqüência), atribuiu à esperança uma importância vital na constituição subjetiva. A 

esperança é parente mais próxima da "crença em...". (WINNICOTT, 1983, [1963) 89).  

Ambas possibilitadas no acontecer que se processa no início da vida. Se o bebê 

adquire a capacidade de esperar na ausência da mãe e crer no ambiente poderá manter sua 

continuidade no tempo e espaço que assim poderão ser construídos com sentido. 

Podemos fazer um paralelo entre o feminino enquanto receptividade e a 

capacidade de criar um espaço de espera. No feminino está o interior de espera, 

potencialidade de criação, uma vez que é preciso o tempo de gerar antes que a obra seja 

propriamente feita (seja um bebê, um livro, um quadro). Paralelamente, e contrapondo-se 

(mas não precisa ser assim, podemos integrar ao invés de bipartir) temos o falicismo, a 

corrida fálica, com a desvalorização do feminino e super-valorização do masculino na sua 

face do produzir/adquirir fálico, ou seja, como marca do poder, como demanda do fazer-

produção, repetição, competição e acumulação de coisas e bens ou do próprio corpo 

"produzido", através de intervenções cirúrgica-estéticas ou esculpido minuciosamente em 

academias e por meio de intervenções medicamentosas. Na corrida fálica, em detrimento 

do tempo de espera e construção-concepção, é o imediatismo que prevalece, imediatismo 

do qual hoje na contemporaneidade somos todos "vítimas" fazedoras deste repetir. 

Penso os elementos feminino e masculino como modalidades de ser e estar no 

mundo, que precisam ser combinadas, fazendo parte da integração do sentimento de self.  

                                                 
39 Mito grego que nos é trazido através da Odisséia de Homero 
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O elemento masculino integrado ao elemento feminino constitui um fazer pleno 

de sentido, um fazer a partir da possibilidade  da ilusão que propicia que a desilusão seja 

vivida  diferentemente do colapso. 

Cria-se a possibilidade de um fazer a partir dos compassos de espera e alcance. 

Possibilidade que será parte integrante no indivíduo que pode assim acreditar (crer) na 

sua possibilidade de ser “fazedor”, mas nunca apenas um mero “fazedor” sem uma 

realização sentida como própria.  

Através da teoria psicanalítica e da experiência clínica e de posse destes diferentes 

conhecimentos delineados podemos pensar no fazer desconectado do ser, no elemento 

masculino dissociado do elemento feminino,  num fazer fálico cuja potência empobrecida 

baseia-se num poder e não numa potência. Num poder que desta forma muitas vezes tem 

por necessidade desprover o outro (visto imaginariamente como castrado) de potencial, 

uma vez que a dissociação é o que impera.  

Como já afirmei, a espontaneidade, a criatividade e o sentido do Ser estão em 

WINNICOTT interligados. Desta forma, a denominação de elemento feminino puro como 

o que propicia a condição do Ser se faz pertinente, por mais problemas semânticos que 

aparentemente possa nos trazer.  

 Vamos agora recorrer à leitura de STEIN (1999) que pode vir a nos auxiliar a 

melhor compreender os conceitos de elemento feminino e masculino de WINNICOTT, já 

que tais conceitos não são de fácil apreensão. Além disso, teremos a oportunidade de 

fazer  uma leitura poética através do olhar da autora.  

STEIN compreende a experiência humana com o cuidado de valorizar o que é 

próprio e peculiar de cada ser humano (seu Ethos).  

 

“Na acepção do termo, ethos exprime algo duradouro que regula os atos do 

ser humano, não se trata de uma lei imposta de fora ou de cima, antes, é algo 

que atua dentro do ser humano, uma forma interna, uma atitude da alma 

constante, aquilo que a Escolástica chama de hábito. Tais atitudes constantes 

da alma conferem à variedade de comportamentos uma determinada marca 

homogênea, e é através dessa marca que eles se manifestam externamente”  

(STEIN, 1999, 55). 
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A autora inclui nesta linha de pensamento o que compreende por uma natureza 

feminina, que corresponderia à mulher, e uma natureza masculina, que corresponderia ao 

homem. Não irei me basear nesta construção da autora no que se refere  às 

correspondências homem/natureza masculina, mulher/natureza feminina. Mas a leitura da 

autora nos remete a formulação do elemento feminino de WINNICOTT, na medida que 

descreve o que para ela seriam atitudes e tendências que refletiriam sua natureza 

feminina.  

 

STEIN observa: 

  

  

“A atitude da mulher tem em vista o pessoal-vivente e visa o todo. Cuidar, 

velar, conservar, alimentar e promover o crescimento: esse é o desejo 

natural, genuinamente maternal”.   (STEIN, 1999, 57) 

  

  

Compreendo que o que a autora tematiza como a atitude da mulher são formas de 

manifestação do elemento feminino em homens e mulheres, uma vez que o elemento 

feminino está ligado ao Ser. 

  

STEIN diz: 

  

 

“Seu dom e sua felicidade consiste em dividir a vida com outra pessoa, 

participando de tudo que lhe diz respeito, das menores e das maiores coisas, 

das alegrias e dos sofrimentos, mas igualmente dos trabalhos e dos 

problemas...Para a mulher...essa é uma atitude natural. Com sensibilidade e 

compreensão, consegue aprofundar-se em temas, que , de per si, lhe são 

estranhos e com os quais nunca se preocuparia se não fosse um interesse 

pessoal que a pusesse em contato com eles.”  (STEIN, 1999,58) 
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Além de bela, é interressante assinalar que essa citação nos remete à atitude do 

analista e à atitude da mãe, que propiciam, ao paciente e ao filho, Ser. Atitude que 

WINNICOTT associa ao elemento feminino, que propicia o cuidar, o velar, o alimentar, o 

acolhimento. 

Penso, a partir desta leitura da autora, que o elemento feminino, ao dar base para o 

bebê  possa Ser, propicia que o indivíduo (homem ou mulheres) possa abrigar em suas 

vivências  com os demais as possibilidades aqui atribuídas à mulher, a possibilidade da 

escuta aberta ao outro, o interesse pelas experiências alheias. Entendemos ainda que o 

elemento feminino é aberto à vivência mais pessoal,  já que é intrínseco ao Ser 

   

Numa outra belíssima reverência ao lugar materno, e agora se referindo a Imaculada, 

STEIN diz: 

 

 

“Ela o aguarda numa feliz expectativa, vela sobre sua infância, segue-o em 

seus caminhos, ora de perto ora a distância, de acordo com o desejo dele; 

segura em seus braços o filho morto; executa o legado após a sua partida.” 

(STEIN, 1999, 60) 

  

  

Podemos ver aqui uma clara separação da submissão tida como uma verdade da 

mulher e/ou um atributo legado a ela durante anos em nossa cultura, do que podemos 

compreender como o elemento feminino atuante na mulher, tal qual no homem.  

PRADO (2001) reflete em sua poesia muitas formas de apresentação do feminino, 

muitas vezes por meio da mulher que cuida, vela, reza, ama, deseja,  numa comunhão 

entre o sagrado e a rotina do dia-a-dia. Pela afinidade do que expomos, cito esta poesia de 

PRADO: 

 

  

Mural 
 
Recolhe do ninho os ovos a mulher 
nem jovem nem velha, 
em estado de perfeito uso. 
Não vem do sol indeciso 
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a claridade expandindo-se, 
é dela que nasce a luz  
de natureza velada, 
é seu próprio gosto  
em ter uma família, 
amar a aprazível rotina. 
Ela não sabe que sabe, 
a rotina perfeita é Deus: 
as galinhas porão seus ovos, 
ela porá sua saia, 
a árvore a seu tempo 
dará suas flores rosadas. 
A mulher não sabe que reza: 
que nada mude, Senhor. 
 
(PRADO, 2001) 

 

 

Procurei mostrar ao longo do todo trabalho, como na progressão da nossa cultura 

os elementos ligados ao fazer fálico foram por demais valorizados em contraposição ao 

feminino, ao invés de associados. Uma das conseqüências foi a destituição da 

potencialidade da mulher e desvalorização dos aspectos ligados a sua feminilidade. Além 

dos aspectos ligados à mulher, o feminino, assim como, podemos agora acrescentar, os 

aspectos ligados ao Ser, foram relegados ao ostracismo durante o andamento da 

civilização, rejeitados e referidos a um lugar segundo, tendo o Fazer, dissociado do Ser, 

predominado e sido predominante. O que penso claramente ser uma das razões do mal-

estar contemporâneo. 

No sentido de ampliar a nossa visão a respeito da dimensão do masculino e 

feminino e a repercussão de como o humano tem vivido estas dimensões na atualidade 

vamos recorrer ao psicanalista SAFRA. 

SAFRA amplia a concepção de elemento feminino e elemento masculino, tal 

como foi elaborada por WINNICOTT, ao trazer a estas formulações a dimensão 

ontológica e teológica. 

Assinala que o feminino não está apenas relacionado ao Ser, mas à origem, assim 

como  o masculino não se relaciona só ao Fazer, mas ao fim. 

Tal leitura está próxima a elaboração de WINNICOTT, uma vez que o elemento 

feminino está na origem do Ser e é com o elemento masculino que inicia-se a vida em 

relação, o que impulsiona o bebê  para além de sua vida subjetiva.  
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A contribuição de SAFRA é frutífera para se pensar a clínica e a 

contemporaneidade. 

 

Nas palavras de SAFRA: 

 

 

“Todo ser humano, em sua origem, necessita da experiência de ser e da 

possibilidade de colocar o próprio gesto em direção ao porvir para que um 

processo de singularização possa ocorrer. A interação entre estas duas 

posições, a feminina e a masculina, é o que possibilita o sentimento de si. O 

feminino estabelecido sem o masculino, na ausência de um gesto em direção 

ao que virá, leva o indivíduo a um dispersar de si no Cosmo, o que acarreta a 

confusão de si com a coletividade. Nesse caso não há processo de 

diferenciação, pois o gesto não se coloca como ruptura do que era. É uma 

simples continuidade. Assim o ser humano é, apenas, filho da  espécie. Por 

outro lado, o gesto sem a experiência do estar originário, portanto, sem a 

experiência do feminino, joga o ser humano em um fazer que tenta substituir 

o ser, surge uma individualidade sem notícia do Outro. Isso significa que ele 

não encontra em si raízes na tradição.” (SAFRA, 2004, 117-118) 

 

 

A formulação de SAFRA vem reafirmar a importância de ampliarmos o nosso 

olhar em direção ao feminino e ao masculino, bem como assinalar a importância da 

interação entre estes aspectos. 

Se por um lado  houve o recalque e a negativação do feminino, gerando na 

atualidade como última conseqüência que o ser humano seja lançado na experiência do 

não-ser, de um corpo desabitado ou como ser massificado por um sentimento de 

indiferenciação dos demais. Por outro lado, o masculino deturpado lança-nos na ação sem 

sentido, sem fim, sem real-ização. 

Desejo que o reconhecimento do recalque/negativação do feminino na nossa 

cultura e na psicanálise seja um dos passos para uma discussão maior na qual a prioridade 

seja refletirmos sobre as experiências disruptivas da contemporaneidade. 

De certa forma, criamos o que necessitamos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Vamos voltar à questão formulada no início deste trabalho: 

 

 

“ ...da negativa do feminino, o que podemos atribuir à cultura? No que tange 

compreendê-la como uma construção cultural. O que podemos atribuir a uma 

construção psíquica, que conseqüentemente resultaria nesta construção 

cultural?” 

 

 

Ao entrelaçar um pouco de nossa história ao conhecimento do humano através da 

psicanálise procurei refletir acerca do intrincamento da vida psíquica e da cultura. 

Nossa história enquanto humanos, tal como nossa história enquanto bebês que 

fomos, começa com o sentimento do todo, do “tudo é mim”. O ser humano elegeu objetos 

transicionais, criou a arte das cavernas, esculturas, cultos e mitos, em um período em que 

prevalecia o culto à grande Deusa. Posteriormente, ocorre o distanciamento do ser 

humano da natureza, o desejo de domínio e a posterior concepção de indivíduo se 

processa, tal como na nossa história enquanto indivíduos.  

A cultura é um espaço dinâmico da ação do humano no mundo. Cada indivíduo é 

influenciado pelo meio e o influencia, com seus fantasmas e medos, com sua potência e 

criatividade. 

Percorrendo, como o fizemos, um pouco da história e das concepções religiosas, 

acredito já podermos afirmar que a cultura (tal como a concebemos hoje) é erigida sobre 

o que podemos denominar o recalque e a negativação do feminino. Feminino 

compreendido como um elemento central da experiência do Ser, como experiência de 

continuidade entre o meio circundante e o ser humano, como abertura.   Nossa cultura 

erigiu o falo em detrimento do feminino.  O masculino idealizado, distorcido e dissociado 

do feminino, ficou falicizado.   O masculino dissociado foi valorizado enquanto força que 

afirma e constrói em cima de, em detrimento de, conquistando e dominando espaços, 

circunscrevendo-os e os cercando. Poderíamos falar em uma falicização da cultura. É a 

cultura do ter , fazer, aparecer, em seus diferentes desdobramentos e aspectos ao longo de 



 
 

167

nossa história. Participamos da negativação e recalque do que se  liga ao feminino, de 

tudo que não se fixa num lugar único e inquestionável, da fluidez, dos afetos, da 

sensorialidade, da intuição. Enfim, tudo que é consubstanciado ao devir humano. 

 

Nas palavras de BRITO (1996): 

 

 

“O paradigma moderno de poder como dominação do mundo e dos povos 

provocou três desvios na nossa cultura modernizada. O primeiro, redução na 

concepção do ser humano, visto como ser de necessidades e não de relações, 

de solidariedade e de comunhão. O segundo, a cultura moderna se 

assentando no poder, recalcou o feminino. ‘Feminino é a dimensão de 

interioridade, de cuidado, de respeito à vida e ao mistério do mundo, que 

todos devemos desenvolver’. O terceiro desvio está no desrespeito à 

alteridade (destruição de culturas) e à natureza (objeto especulativo).” 

(BRITO, 1996, 27) 40 

 

 

É interessante observar que, assim como houve uma sobreposição do feminino à 

mulher, houve uma sobreposição do falo ao masculino e do masculino ao homem. 

Construções sociais reais, concepções religiosas, a ordem econômica e política 

vivificaram estas sobreposições. Assim, a concepção de uma divindade moldou-se mais à 

imagem de um Deus masculino, que escolhe seu povo, o conduz, faz uma aliança baseada 

na descendência deste povo por meio dos patriarcas. Lembremos que um dos aspectos do 

monoteísmo  judaico-cristão é a redução da sexualidade à necessidade da descendência, o 

que cerceia a sexualidade e coloca a  mulher como portadora do desenfreamento perigoso 

que põe em risco a perpetuação do bem e do certo. Depois a razão ganha as graças divinas 

do senhor dos senhores e, sucessivamente, a ciência, a tecnologia. 

O próprio movimento histórico, o declínio do patriarcado e a retomada dos valores 

femininos em vários setores da sociedade nos falam da busca humana por uma maior 

integralidade do feminino e do masculino. Ao mesmo tempo, nos mostram em sua 

realidade que, se temos um movimento psíquico e histórico que recalca e negativiza o 

                                                 
40 grifo meu 
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feminino, o alinhamento deste à mulher é intrínseco ao psiquismo apenas em parte, pois a 

mulher pode e tem se libertado desta sobreposição.  

Vamos agora colher os dados que nos trazem uma compreensão do 

recalque/negativação do feminino. Conseqüentemente, alguns dos pontos levantados nos 

remetem a uma compreensão do medo da MULHER . 

 

 

1 – Medo da passividade e da dependência 

 

 

Em FREUD, podemos depreender que o medo da mulher e a negativa do feminino 

estão ligados ao medo da dependência nos textos em que o autor  afirma que a 

passividade em si é fonte de angústia e incita  ser transformada em atividade. 

Vimos, no capítulo dois, que há uma sobreposição feita por FREUD da 

passividade primeira (do bebê) à “passividade” a que a mulher tem que ascender para 

alcançar a feminilidade. Esta sobreposição, por sua vez, negativiza a receptividade 

própria que a mulher alcança na construção da sua feminilidade ao ligá-la à passividade 

dos primórdios. Mas, de um modo geral, não apenas a receptividade ligada à feminilidade 

é negativizada, mas o próprio lugar da receptividade. 

É ao longo da história que ocorreu a sobreposição da passividade à mulher e ao 

feminino. Estas “colagens”, da mulher à passividade, da passividade e da mulher ao 

feminino, da passividade à dependência, formam várias combinações. Estas combinações, 

por sua vez, seriam uma das causas do recalque e negativação do feminino em nossa 

cultura.  

BIRMAN (1999) parte desde a leitura acerca do receio do feminino (ele denomina 

feminilidade) que remete à experiência primeira de dependência a partir do desamparo. A 

primeira experiência humana nos recorda nosso desamparo é a dependência de um outro 

para nos constituirmos enquanto humanos.  Mas tal desamparo pode ou não ser 

negativizado. Positivado, é o propiciador da vida que começa em relação (ainda que não 

reconhecida por uma das partes, o bebê) e é o que nos torna humanos.  

Aqui nos aproximamos mais uma vez de WINNICOTT, quando este fala do medo 

da MULHER. 
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“...todo homem ou toda mulher que tem o sentimento de ser uma pessoa no 

mundo, e para a qual o mundo significa alguma coisa, toda pessoa feliz tem 

um débito infinito para com a mulher. Ao mesmo tempo, quando essa pessoa 

foi criança, ela não sabia nada a respeito da dependência; havia dependência 

absoluta. 

Eu enfatizaria, uma vez mais, que o resultado de tal reconhecimento - 

quando ele aparece - não vai ser a gratidão, nem elogios. O resultado vai 

ser a diminuição em nós mesmos de um medo. Se nossa sociedade retardar 

o reconhecimento pleno dessa dependência, que é um fato histórico no 

estágio inicial do desenvolvimento de cada indivíduo, haverá um bloqueio 

tanto no progresso quanto na regressão, um bloqueio que se baseia no medo. 

Se o papel da mãe não for verdadeiramente reconhecido, então permanecerá 

um medo vago da dependência. Ás vezes, esse medo toma a forma de um 

medo de MULHER, ou medo de uma mulher, e outras vezes vai assumir 

formas menos fáceis de reconhecer, mas que sempre incluem o medo da 

dominação.” (WINNICOTT, 1999 [1964], 119)   

 

 

O que podemos depreender desta formulação de WINNICOTT, além de seu 

cuidado em valorizar o papel da mãe devotada comum, é o alinhamento do medo da 

dependência que todos nós abrigamos, mais ou menos intensificado, ao medo da 

MULHER. Acredito que podemos sobrepor este medo da MULHER ao medo do 

feminino, ou seja, de tudo que não dá garantias e certezas, como o fluir, a receptividade, 

enfim, ao medo do feminino tal como concebo neste trabalho. 

WINNICOTT, diz: 

 

“Muitos estudiosos da história social pensaram que o medo de MULHER é 

uma causa poderosa do comportamento aparentemente ilógico dos seres 

humanos em grupo, mas esse medo de MULHER se transforma em medo de 

reconhecer a dependência. Por conseguinte, existem razões sociais muito 

fortes para que se estimule a pesquisa nos estágios mais precoces da relação 

mãe-criança.” (WINNICOTT, 1999 [1964], 120) 
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“...não é possível esquivar-se ao fato de que todo homem e toda mulher 

vieram de uma mulher. Tentativas são feitas para se livrar dessa situação 

incômoda. Há a questão da couvade, e no mito original do arlequim existe 

um homem que dá à luz. Frequentemente se encontra a idéia de que se nasce 

da cabeça; sem dúvida é fácil pular da palavra “concepção” para as 

palavras “concebido por”. 

“Entretanto, todo homem e toda mulher crescem dentro de um útero, e todos 

nascem, nem que seja através de uma operação cesariana. Quanto mais se 

examina isso, mais é necessário que exista o termo MULHER, um termo que 

torna possível a comparação entre homens e mulheres.”  

(WINNICOTTT, 1999 [1964], 192) 

 

“MULHER é a mãe não-reconhecida dos primeiros estágios de vida de todo 

homem e de toda mulher.”  (WINNICOTT, 1999 [1964], 193) 

 

 

Desta forma, WINNICOTT reafirma uma das hipóteses sustentada ao longo deste 

trabalho de que há uma sobreposição do medo da dependência à figura da mulher. Aqui, 

WINNICOTT explica esta sobreposição pela associação da figura da mulher à figura da 

mãe dos primórdios.  

Assinalamos que o medo da dependência relaciona-se ao desamparo. A 

negativação da passividade deriva deste medo, porém se desdobra ao ser sobreposta à 

figura da mulher. 

 

 

 

 

2 - O papel da mulher no coito relacionado às fantasias de castração e 

submissão 
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No capítulo dois, ao recordarmos o texto freudiano “O Problema Econômico do 

Masoquismo” (1924), verificamos que FREUD nomeia uma das formas de masoquismo 

de masoquismo feminino por ver uma similaridade entre as fantasias masculinas e uma 

atitude característica da feminilidade (ser castrado, ser possuída sexualmente e parir). 

FREUD sobrepõe assim a feminilidade à figura da mulher enquanto aquela que 

supostamente se submete de forma passiva.  Mas como vimos, as fantasias propriamente 

ditas remetem o homem a um lugar de uma criança que demanda punição, o que não se 

assemelha ao lugar de receptividade-ativa da mulher no coito ou ao dar à luz a um filho.  

Poderíamos assim fazer uma sobreposição às avessas da feminilidade à mulher de 

forma positivada, ao pensarmos o seu lugar no coito como o de uma receptividade-ativa e 

possibilitadora de prazer e o parir ligado ao criar. Por sua vez, a feminilidade positivada 

se alinharia ao feminino enquanto criação, receptividade e continência.  

 

 

3 - A sobreposição da mulher à natureza e ao sagrado – o culto à grande 

Deusa 

 
 

Vimos no primeiro capítulo que o ser humano se relacionava com o meio 

ambiente como seu continuum. Todos os elementos da terra e do céu eram sagrados. O 

ser transcendente, que gera a vida, que comporta os mistérios de vida e morte, era 

reverenciado nos primórdios em imagens femininas que presentificavam a grande Deusa. 

A terra e a grande Deusa eram vividas como fontes da vida.  

Ao trazermos a realidade do culto à grande Deusa presentificamos uma outra 

forma do ser humano lidar com o feminino. Ao longo do tecimento desta reconstrução de 

um fragmento da nossa história, compreendemos  que o culto à grande Deusa era uma 

forma de valorização do feminino enquanto criação e que este se sobrepunha, já desde 

outrora, à figura da mulher. 

Como mencionado, (Capítulo – 1) parece natural que o ser transcendente, que gera 

a vida, que comporta os mistérios de vida e morte, fosse vivenciado e representado nos 

primórdios por uma Deusa. Assim, a terra e a imagem da mulher foram colocadas de um 

lado, como promotoras da vida. Isso ocorreu devido à própria experiência humana. O ser 

humano partia assim da própria experiência para conceber e se relacionar com o mundo. 

Fazia parte da vivência do ser humano nascer de uma mulher, ser amamentado e criado 
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por ela, assim como ver os frutos da terra crescerem. Fazia parte da experiência humana 

ver o corpo definhar e não mais reagir à vida e, ao presenciar o nascer das coisas, criar a 

concepção do re-nascer destas.  Todas estas experiência relacionadas à mulher e ao 

feminino  não eram renegadas, e sim reverenciadas.  

O ser humano, ao longo de seu desenvolvimento, adquiriu novos padrões, criou 

instrumentos e desenvolveu o aprendizado que permitiu o controle sobre tantas coisas a 

sua volta. Conseqüentemente, a instrumentação que o fez cultivar a terra o fez desejar tê-

la como morada e dela ter um controle, apoderar-se dela, dominar, ter posses, necessidade 

de controlar e de se sentir o menos possível em desamparo.  

Ao compreendermos esse trajeto, percebemos que o ser humano, no seu 

evitamento da experiência de dependência, a re-negou e reafirmou a sua supremacia sobre 

todas as coisas como forma de defesa.  Se era tido que a Deusa, a mulher e a natureza  é 

que detinham o poder-força,  naturalmente era delas que o mesmo  teve que ser retirado, 

expurgado.  Teria sido assim que o sombreamento e a negatividade do feminino e da 

mulher se realizaram.  

Uma nova forma de ser e estar no mundo surge para o bem e para o mal, podemos 

dizer simplesmente  como um processo que teve que se dar e ocorreu desta maneira. Mas 

houve um preço, o preço da desvalorização da natureza, da mulher, a exploração da terra 

e, com isso, o desvalimento da própria natureza humana que não é constituída puramente 

de razão, mas também de batimentos cardíacos, de sangue que pulsa, de lembranças do 

carinho e aconchego do colo materno, de intuição, de  superstições e  de medos. E é  a 

tudo isso que o ser humano, homem e mulher, passam a negar, a recalcar, a expurgar, 

como um demônio as trevas, com o diferencial que o feminino (e a mulher associada ao 

feminino) permanece como o representante de tantos males . 

A grande Deusa faz parte de uma realidade histórica. Realidade submersa, 

recalcada. Como conseqüência, os atributos antes con-sagrados a ela, posteriormente 

ressurgem de forma patológica, como sintomas, como atributos das mulheres e do 

feminino de forma negativizada. O mesmo ocorre com os aspectos ligado à morte que 

antes não eram negativizados mas sim faziam parte de um todo, do círculo vida-morte-

renascimento. Posteriormente, o aspecto morte/destruição fica apenas como algo 

maligno, destrutivo por si e sem finalidade, a não ser ânsia de destruição e 

devoramento atribuído à figura da  mulher, enquanto sexuada, e à mãe,  enquanto 

aquela que pode engolfar para dentro seu rebento. O desejo de destruição que faz parte 
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do humano fica como atributo de um só sexo, centrado em um só personagem. Os 

homens fazem guerra com razão, com a razão, ironicamente, e como se não houvesse 

destrutividade neste ato. A destrutividade atribuída à mulher é uma desgraça inerente a 

ela e que dela emana, e que os homens devem temer.  É uma destrutividade louca e sem 

parâmetros, diferente da destrutividade dos heróis e de Deus, alicerçada com o objetivo 

moral,  de crescimento. 

As potencialidades, antes atribuídas ao feminino, são esvaziadas. O feminino fica 

como  lugar do horror ou do vazio. 

Ao  avançar na compreensão do culto à grande Deusa e na mudança de concepção 

de divindade, procurei deixar claro que esta mudança foi impulsionada pela própria forma 

que o ser humano se desenvolveu ao longo da história. Tal desenvolvimento, como 

vimos, alterou a forma do ser humano ver a si próprio, se relacionar com o meio e 

conceber o sagrado. Podemos pensar que estas novas formas são as que impulsionaram a 

mudança da concepção de divindade. Ao nos determos na compreensão das mudanças de 

relação do ser humano com o meio e de sua forma de viver o sagrado, nos deparamos 

com uma nova forma do humano ver a si mesmo, com a concepção de indivíduo.   Vimos 

que esta se alinha à hipervalorização do Um, do poder, do falo e do masculino. Por sua 

vez, o outro pólo desta hipervalorização nos remete à compreensão do recalque e 

negativação do feminino. Reconhecemos que neste início de século estamos presenciando 

movimentos em diferentes âmbitos que buscam uma re-valorização dos aspectos ligados 

ao feminino.  

Não se trata de mero acaso. Há uma premência do humano em buscar integrar 

diferentes aspectos que estão desligados na sua vivência atual e, entre estes, o feminino e 

masculino em comunhão.  

 

 

 

 

4 - Indiferenciação 
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 No segundo capítulo, vimos em FREUD uma outra configuração do feminino 

enquanto horror ao ser sobreposta à figura da mulher, pelo fato do corpo da mulher 

remeter ao interior materno, lugar outrora conhecido e de indiferenciação.  

A “presença”  do duplo participa do sentimento do sinistro, sentimento que remete 

ao retorno do indiferenciado. O duplo, pertencente a épocas iniciais da vida, antes da 

separação eu/não-eu. No conto de Hoffmann (Capítulo – 2) o “duplo” de Natanael 

aparece numa figura feminina, a boneca Olímpia. 

A figura da mulher, pela característica de ter um interior que pode abrigar um 

outro, pode se configurar como horror, ao remeter à fase de indiferenciação. 

 

 

5 – Medo da Castração 

 

 

No capítulo dois trouxemos alguns textos de FREUD nos quais o horror à mulher 

e a à feminilidade derivam do medo da castração. No texto “Tabu da Virgindade” (1918), 

ao procurar a compreensão para tal tabu, FREUD  conclui que se poderia dizer que a 

mulher é em todo o tabu. Diz de um horror básico e menosprezo à mulher que atribui a 

duas causas: a castração e a um medo do homem de ser enfraquecido pela mulher. Em 

“A Organização Genital Infantil” (1923), repete a fórmula ao dizer que o menosprezo e 

horror à mulher derivam do convencimento da falta de pênis. No texto “O Sepultamento 

do Complexo de Édipo” (1924), novamente reafirma que o encontro do menino com a 

falta de pênis da menina pode fixar duas reações  e determinar a maneira como o homem 

se posicionará em relação à mulher: “horror frente à criatura mutilada e o menosprezo 

triunfante perante ela”. (FREUD, 1924, 271). No texto “Sexualidade Feminina” (1931), 

afirma que no homem uma seqüela do complexo de castração o leva a um certo grau de 

menosprezo à mulher. No texto a “Cabeça de Medusa”, escrito em 1922 e publicado em 

1940, FREUD centra-se no registro da  castração como explicação da figura mitológica . 

A ausência do pênis é  motivo de horror, e as serpentes simbolizam a negação desta 

ausência, por isso sua multiplicação numérica. 

À mulher não falta o pênis, trata-se do pênis enquanto falo. A falta do pênis 

enquanto falo na mulher, por remeter a uma falta, é a causa do horror. Aqui temos o 

registro da feminilidade ligada à mulher enquanto falta e vazio. 
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Mas é ainda em FREUD que a feminilidade aparece enquanto enigma abrindo 

para outras discussões, que incluem a possibilidade de diferenciar a feminilidade e a 

mulher do feminino, ao mesmo tempo que possibilitam positivar o lugar da feminilidade e 

do feminino. 

 

 

6 - O enigma: ponte para futuras passagens do feminino negativizado para 

positivizado 

 

6.a - O feminino além-falo 

 

 

Como verificamos, FREUD vai além ao formular o conceito de feminilidade 

enquanto enigma e ao enunciar que um forte impedimento à análise é a recusa à 

feminilidade.  E, neste sentido, faz da compreensão do conceito pedra fundamental. 

É no “Rascunho M” (1897) que, pela primeira vez, afirma que o elemento 

essencialmente recalcado em homens e mulheres é sempre o feminino, afirmação que 

aparece amadurecida em  "Análise Terminável e Interninável" (1937), tal afirmação 

aparece amadurecida. 

Entendo que o FREUD denomina recusa à feminilidade está incluído no que 

trabalho como recalque e negativação do feminino. Temos a leitura do falo como o que 

recobre, em um extremo, o  inominável (por exemplo, a castração da mãe) e em outro 

nossa própria condição humana de sermos mortais, frágeis diante dos acontecimentos que 

nos ultrapassam de-fora/de-dentro, frágeis diante da morte, da doença, da necessidade do 

outro. 

BIRMAN nos remete a uma das novas formas  positivadas sob a qual o feminino 

aparece recentemente na psicanálise. O feminino aparece também nomeado como 

feminilidade, não colado à figura da mulher, mas sim como uma forma do ser humano 

situar-se em relação às coisas, a si, ao mundo. O feminino como registro em que o 

humano se relacionaria de uma forma não centralizadora, controladora e universal, como 

registro do que é particular, relativo, voltado para o  não-controle das coisas, implicado 

com a  singularidade. 
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Tal pensamento se alia às indagações acerca da subjetividade  centrada no registro 

fálico, na construção da subjetividade baseada no ter e dominar, no fazer e no poder e que 

entra em crise e busca outras formas de circulação.  

Estas questões nos esclarecem acerca da busca e abertura de tantos campos de 

questionamentos acerca do falo e da castração como únicos norteadores da constituição 

do sujeito dentro da psicanálise. Neste campo, WINNICOTT se destaca ao não centralizar 

a constituição do ser humano no falo, na castração e no Complexo de Édipo, e sim dentro 

das relações do pequeno recém-nascido com seu ambiente-mãe. Ao ofertar à psicanálise 

novos elementos a serem somados à concepção do humano, a enriquece e abre para 

pensarmos mais amplamente a condição humana. 

 Retomando BIRMAN (Capítulo – 2), vimos que o psicanalista alia sua leitura do 

conceito de feminilidade ao erotismo, ao compreender que é da incompletude que nasce o 

desejo. Tal concepção está na base do pensamento freudiano e da releitura deste por 

LACAN. Não me aprofundei em tal formulação, penso apenas que é uma das formas 

possíveis de se pensar o feminino. Não me detive em comparar as diferentes concepções 

do feminino entre os diferentes autores. Se assim o fizesse, aqui já poderia encontrar uma 

contraposição desta forma de BIRMAN traçar o conceito com o elemento feminino de 

WINNICOTT, uma vez que a formulação de WINNICOTT está ligada ao Ser e precede 

as relações de objeto nas quais entrarão em jogo a pulsão e o desejo. Para tal 

empreendimento, teria que abarcar toda a concepção de sexualidade em FREUD e em 

WINNICOTT, traçando seus paralelos e diferenças. 

A concepção de Birmam segundo a qual a feminilidade aparece como a outra face 

do desamparo, aproxima-se da minha concepção do feminino positivado. O feminino teria 

sido negativizado por ter sido aliado a experiências que remetem ao descentralizar-se, ao 

“perder-se”, “submeter-se”, como vimos. 

É necessário termos um olhar para o desamparo como o centro da experiência 

humana. É a partir do desamparo que se cria a primeira relação. É a partir da 

potencialidade do bebê que surge um Ser e, em seu desdobramento, o desejo. 

 

 

 

6.b -O gozo feminino 
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Como vimos, LACAN abre para pensamos outras formas do humano lidar e 

vivenciar o outro Gozo. 

A concepção lacaniana do outro Gozo denuncia que a lógica fálica e a linguagem 

não recobrem toda a riqueza do humano. Entrelacei tal conceito a algumas das questões 

trazidas ao longo do trabalho, como o culto à grande Deusa e a passagem ao monoteísmo, 

o que inclui a mudança da vivência das coisas do mundo como sagradas, a separação do 

sagrado e do profano, a sexualidade como pecado e a desvalorização do lugar da mulher; 

além da  vivência do corpo como algo que se carrega, ao invés do corpo como lugar em 

que se habita, o corpo como o que também somos. 

Trabalhei a hipótese de que a cultura ao alimentar a supremacia dos valores 

fálicos renegou o que poderíamos nomear como o outro Gozo, relegado a ser sentido de 

forma patologizante, como dor e submissão. Tal hipótese se entrelaça com muitos pontos 

já abordados, como a compreensão da recusa à feminilidade dita por FREUD, uma vez 

que tal recusa se refere a um entendimento do lugar de abertura e entrega como um lugar 

menor; com a questão da desvalia da mulher e a sobreposição desta ao feminino no 

negativo; a leitura que separa o corpo do que se é, que desvaloriza as sensações em 

detrimento da linguagem e do pensamento. Foi possível ver ao longo de todo trabalho que 

tais formulações foram construídas historicamente e se repetiram dentro do discurso da 

psicanálise. 

 

 

6. c - A busca da vivência do Ser 

 
 

Na minha busca em compreender tantas nuances que cobrem a questão do 

feminino dentro da psicanálise, me deparei com a formulação do elemento feminino em 

WINNICOTT. De pronto, pensei, eis que aparece em WINNICOTT o vértice da criação, 

do Ser, do mais intrínseco vinculado ao feminino.  

A idéia de recuperar parte de nossa História, notadamente sobre o culto à grande 

Deusa, já estava presente. Pensei: WINNICOTT retoma algo que estava lá, em algum 

lugar esperando ser nomeado. Assim como em seu paciente, o elemento feminino estava 

cindido, podemos dizer que na nossa cultura temos uma certa cisão do feminino, no que 

diz respeito à não integração com o elemento masculino.  
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Quando me refiro ao recalque do feminino na cultura e na psicanálise, refiro-me 

ao fato que este, enquanto positivado, fica à sombra, à margem, sem reconhecimento. 

WINNICOTT parece ter sentido uma certa dúvida quanto ao uso do termo 

feminino. Afinal, como vimos ao longo do trabalho, o termo está carregado.  

WINNICOTT, em nota de rodapé, chama a atenção para a escolha dos termos, diz 

que continuará a empregar tal terminologia (elementos femininos e masculinos) por não 

conhecer outros termos descritivos apropriados e que os termos ‘passivo’ e ‘ativo’ com 

certeza não seriam adequados, para continuar então tecendo sobre sua linha de 

pensamento recorre aos termos disponíveis. (WINNICOTT, 1971[1975],109). 

Poderíamos então nos perguntar:  por que esta terminologia? 

Sabemos que o uso das palavras nunca é neutro ou fruto de mero acaso. 

Ao longo da pesquisa foi possível verificar que o termo feminino ao ter sido 

ligado à mulher “serviu”para denominar o medo da submissão, da indiferenciação, da 

dependência, do desamparo.  

Em WINNICOTT o feminino retorna positivado. ao ser descolado da mulher e seu 

lugar sexual, o termo retoma sua força enquanto criação e potencialidade. 

Assim, a denominação de elemento feminino à condição do Ser faz muito sentido, 

por mais problemas semânticos que aparentemente possa nos trazer.  

Digo isto, pois vimos que há historicamente uma ligação do feminino à origem, à 

criação. Ligação esta que ficou oculta na medida que houve a negativação e recalque do 

feminino.  

Como já dito, na Introdução, utilize dados históricos e da teoria psicanalítica 

acerca do processo do recalque/negativação do feminino, porém é possível verificar que 

minha exposição é perpassada por uma leitura ontológica e teológica.  

Na verdade, o próprio percurso guiou a este caminho. Inicio por dados da nossa 

História (nossa origem). Sigo as pegadas deixadas pelos textos em que FREUD  trabalha 

a feminilidade, ligada a sexualidade e a mulher, mas que abre para um enigma. Enigma 

este que já reflete uma questão maior que diz respeito a como  lidamos com a nossa 

condição humana. Ao chegar a formulação do elemento feminino em WINNICOTT, a 

concepção de criatividade, do Ser, da origem, abrem para uma leitura do feminino  

ontológica, pois ligada à própria constituição humana. Questão interessante para um 

aprofundamento futuro. Penso que ao longo do trabalho tal posição esteve presente, uma 
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vez que as concepções do ser humano sobre sua origem e seu fim afetam a sua forma de 

ser e estar no mundo, a sua forma de vivenciar o feminino e o masculino.  

 

 

7 - Últimos pontos – arremate 

 

 

Ao longo do trabalho, lançamos um olhar sobre algumas das diferentes 

compreensões sobre o recalque e negativação do feminino na nossa cultura e na 

psicanálise. Verificamos que este processo é antes de tudo um processo histórico.  

Vimos que, não por acaso, em diferentes setores a discussão acerca da questão da 

mulher e do feminino vem sendo realizada e entrelaçamos esta emergência à necessidade 

do ser humano poder se posicionar e se relacionar com o mundo de uma nova forma. 

Quero assinalar que não  concebo uma idéia profética pela qual todos viveríamos 

melhor “destronando” o falo, as construções fantasmáticas que o cercam, a concepção de 

indivíduo e  do Um. Tal construção seria reducionista, por vários fatores: primeiro por 

desconsiderar o já vivido como ganho, o que percorremos faz parte da nossa história 

enquanto humanos e é a partir dela que podemos ir além; qualquer formulação que  parta 

deste ponto seria uma idealização, para não dizer um devaneio, e uma idealização do 

feminino e da mulher seria apenas uma construção imaginária às avessas; tal movimento 

por ganhar ares de absoluto seria algo pernicioso; por último gostaria de assinalar que por 

sorte tal concepção é da ordem do impossível já que a construção do indivíduo não 

apenas faz parte da nossa história, como faz parte da nossa constituição. 

Contudo, precisamos ir além, o isolamento. O não contato verdadeiro com o outro, 

entre outras questões, tem  trazido uma experiência de estilhaçamento e falta de sentido 

do viver. 

SAFRA, em “A Po-ética na Clínica Contemporânea”, escolhe alguns autores 

russos para falar sobre esta experiência. O povo russo viveu  inúmeras situações em que 

algo de fora, que não pertencia a seu modo de ser, foi posto como ideal. SAFRA cita a 

importação do cristianismo, da cultura européia e do Marxismo.  

 Ao falar do povo russo conta como antes de tais influências viviam em aldeias, 

como a vida de cada habitante dependia dos demais e da terra. Afirma: “O Ethos humano 

acontece nessa interdependência profunda entre os homens, a terra e a coisa…  Graças a 



 
 

180

esta concepção de vida, florescem inúmeros cultos na Rússia que reverenciam a mãe-

terra. (SAFRA, 2004, 29). 

Frase que ficou em mim ecoando, pensei no percurso que fiz, no meu ato de fazer 

referência à grande Mãe, em percorrer, de certa forma, o trajeto da psicanálise que, após 

centrar-se no mito paterno, retoma a importância da vivência dos primórdios, até suas 

últimas conseqüências, que é a busca do Ser. Porque é isso que a clínica contemporânea 

nos mostra, há não apenas falta, mas vazio; há uma lacuna e positivamente há uma busca. 

As questões fundamentais da condição humana: o sentido da manutenção da vida, o 

sexo, a diferença que é o outro, a morte e a busca da transcendência, estão sempre 

presentes. Mas, ao longo da história, criam-se diferentes formas/ imagens em busca de 

respostas e de sentido. Sumariamente, vimos que o humano tem se posicionado 

diferentemente em relação ao feminino e ao masculino na busca de sentido de si ao longo 

da história. Vimos que o feminino perdeu  sua força, sua positividade e o masculino 

falicizado, idealizado, muitas vezes sem valorizar o Fazer numa aliança com o que dá 

sentido, mas apenas como poder, domínio. Presentificamos na clínica homens e mulheres 

perdidos nesta busca do sentido de si.  

Ao finalizar, fica claro para mim, e espero para o leitor, que utilizei da busca da 

compreensão do feminino para trazer uma leitura de re-valorização da vida, da vida em 

comunhão. Perpassei muitos caminhos. Caminhos tortuosos, eu diria. Primeiro, 

resgatando um pouco da nossa história. Acredito que assim como na clínica, é sempre da 

nossa história que podemos partir. Passei pela psicanálise, através de alguns autores. Pelo 

feminino, colado à feminilidade e à mulher, enquanto desvalido. Lugar de vazio, de 

horror…de enigma. Enigma que tem nos feito pensar, falar, teorizar, BUSCAR. Buscar 

novas formas de se pensar e viver a teoria e a clínica, as relações com o meio, com os 

demais, com o Outro (na sua dimensão de transcendência) e a vivência do si mesmo. 

Acredito que cada ser humano pode se tornar um ser humano melhor, o que quer 

dizer com uma menor carga de sofrimento diante das dificuldades inerentes da vida e 

conseqüentemente se tornar uma pessoa melhor para a sociedade, se tiver nele integrado o 

elemento feminino e masculino. Se puder conjugar o Ser e o Fazer numa dança.  

Buscamos amar e ser  amados, ter certo reconhecimento em algum âmbito social, 

o que quer dizer, para algum grupo de pessoas. Buscamos criar, filhos, livros, teorias, 

uma colcha de crochê, um sapatinho de bebê, uma refeição para aqueles que amamos. E 

temos medo. Medo da morte que espreita, da dor do abandono, da doença, da desolação 
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de estarmos afastados de qualquer lugar em que possamos sentir fazer parte. Somos 

frágeis, fortes…somos humanos. Só integrando a atividade que busca um fim, a espera 

que o tempo contém durante a ausência, ora lutando, ora se deixando navegar é que 

podemos sentir que a vida vale a pena ser vivida. 

A busca pela revalorização do feminino abriga este espaço de gerar, conceber 

novas formas do viver, onde a entrega, a continência ao outro em suas diferenças, o olhar 

para a interioridade e a busca, não pela plenitude, mas pela vida em comunhão com o 

outro, mostram sua premência no nosso dia-a-dia enquanto pessoas. 

Para finalizar, gostaria de reiterar que, se por um lado, trabalhei o tempo todo com 

o conceito do feminino enquanto dimensão do humano, por outro, vimos que a 

desvalorização do feminino esteve aliada a mulher ao longo da história. 

Por isso, finalizo com palavras que nos remetem à experiência de ser mulher e ao 

tempo.  

 
 
 

 Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas  
Vivem pros seu maridos, orgulho e raça de Atenas  
Quando andam, se perfumam  
Se banham com leite, se arrumam  
Suas melenas  
Quando fustigadas não choram  
Se ajoelham, pedem, imploram  
Mais duras penas  
Cadenas  
 
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas  
Sofrem pros seus maridos, poder e força de Atenas  
Quando eles embarcam, soldados  
Elas tecem longos bordados  
Mil quarentenas  
E quando eles voltam sedentos  
Querem arrancar violentos  
Carícias plenas  
Obscenas  
 
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas  
Despem-se pros maridos, bravos guerreiros de Atenas  
Quando eles se entopem de vinho  
Costumam buscar o carinho  
De outras felenas  
Mas no fim da noite, aos pedaços  
Quase sempre voltam pros braços  
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De suas pequenas  
Helenas  
 
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas  
Geram pros seus maridos os novos filhos de Atenas  
Elas não têm gosto ou vontade  
Nem defeito nem qualidade  
Têm medo apenas  
Não têm sonhos, só têm presságios  
Lindas sirenas  
Morenas  
 
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas  
Temem por seus maridos, heróis e amantes de Atenas  
As jovens viúvas marcadas  
E as gestantes abandonadas  
Não fazem cenas  
Vestem-se de negro, se encolhem  
Se conformam e se recolhem  
Às suas novenas  
Serenas  
 
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas  
Secam por seus maridos, orgulho e raça de Atenas 

(BUARQUE, 1976) 

 
 
Palavra de mulher 
 
Vejo uma mulher pelo fio dos anos a temer 
O seu homem 
Pelo fio de tempo que enxergo atrás de mim 
Antes muito antes 
No tempo incontável de uma história antes da história 
Reclusa 
Ela e seu rebento choroso agarrado pelas ancas 
E toda a dor 
Da violência do seu homem 
Vejo uma mulher pelo fio dos anos a esperar 
Pelo seu homem 
Pelo fio de tempo que enxergo atrás de mim 
A esperar que a alegria voltasse a seu rosto pelo seu homem pelo fio do tempo 
vejo atrás de mim pelo seu homem  
E o rebento choroso agarrado em suas preces pelo fio do tempo 
Uma mulher reza pelo seu homem que parte para a guerra 
Ela chora e o rebento dentro do ventre sem ainda o ser 
 
Me molho em todas as lágrimas do fio do tempo da mulher 
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Vejo uma mulher chorosa esperando pelo seu homem que a trai pelo fio do tempo 
A rastrear passos em falso e toda a verdade que dói até não poder mais doer mais 
Nunca mais 
Sempre e seu rebento vivendo em seu rosto a dor indecifrável do que nada sabe e 
tudo compreende pelo fio do tempo é que vejo 
 
Me embaraço no fio do tempo de todas as mulheres de todos os tempos 
 
Vejo uma mulher descobrindo o amor que nunca teve por todo amor que sempre 
teve guardado 
Ele chega 
Ele vai 
E o fio do tempo a ameaçar se embaraçar dentro dela 
E todo amor que arde até mais que o tempo que arde 
É  tarde para tanto amor pelo fio do tempo 
E todo desejo no tempo do desejo eu vejo 
Vejo uma mulher desejar esperar pelo tempo 
Vejo uma mulher no fio do tempo se segurar 
O fio do tempo que se estende 
E a mulher a tentar brincar com fio do tempo como criança fora do tempo 
Pelo fio do tempo da espera que tece  
Palavra de mulher que vejo 
 
 
Vejo uma mulher no fio do tempo e um homem 
Nada mais 
 
Mas eis que ela que é dona da vida costura com o fio do tempo a vida dela 
Como quer 
Vejo a mulher a esperar a tempo de conduzir pelo tempo novo de realizar 
Vejo 
 
(FARIAS, 2005)
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