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RESUMO 

 

GONÇALVES, Lucélia Maria. Mulheres e seus destinos: um estudo psicanalítico sobre a 

maternidade e doenças neurodegenerativas s. 2019. 151 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – 

Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, 2019. 

 

Esse trabalho decorre do encontro com mulheres que escolheram ter filhos, apesar do diagnóstico ou 

risco de uma doença degenerativa. São mulheres acompanhadas pelo Laboratório de Genética 

Humana (LGH) da Universidade Federal de Rondônia, o qual se dedica a pesquisar pacientes com 

doenças raras, com ênfase às doenças neurodegenerativas. Focalizou-se nos relatos de mulheres a 

respeito da maternidade, tendo como ponto de partida o fato de serem afetadas ou terem o risco de 

serem afetadas por uma dessas patologias e, por consequência, existindo a probabilidade de seus 

filhos também serem portadores de uma doença incapacitante. Foram entrevistadas três mulheres-

mães no decorrer de um ano. Uma delas veio a falecer depois de semanas numa UTI devido a 

complicações da Ataxia Espinocerebelar, do tipo 2; uma segunda bastante jovem e com indicativos 

do diagnóstico de Doença de Huntington; e por fim uma mulher-mãe de três filhos, que embora tenha 

menos de trinta anos, é a principal referência de apoio para uma família que já apresenta cinco pessoas 

afetadas pela Huntington, cujos primeiros sintomas costumam se manifestar logo após a terceira 

década de vida, salientado que ela optou em não fazer o exame preditivo. De tal modo, este estudo 

teve como objetivo analisar os enlaces entre os efeitos do diagnóstico de uma doença 

neurodegenerativa e o desejo de ser mãe, tendo como suporte teórico para a análise das histórias 

dessas mulheres alguns conceitos de Sigmund Freud e Jacques Lacan que orbitam em torno da 

feminilidade e da maternidade. Concluiu-se que a maternidade para essas mulheres foi uma escolha 

balizada pelo desejo, independente do risco de perpetuação da doença na vida dos filhos. Assim, a 

maternidade pode ser para uma mulher, uma direção na construção de um saber sobre si enredado a 

relação com o Outro materno, portanto, busca-se uma invenção de sentido para a ausência da essência 

feminina para que também recubra o inapreensível e a proteja do horror da morte.  

 

Palavras-chave: Psicanálise. Maternidade. Doenças neurodegenerativas. Feminino. Gozo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

GONÇALVES, Lucélia Maria. Women and their destinies: a psychoanalytical study on motherhood 

and neurodegenerative diseases s. 2019. 151 f.  

Dissertation (Master in Psychology) - Federal University of Rondônia, Porto Velho, 2019. 

 

 

This dissertation stems from meeting women who chose to have children, despite the diagnosis or 

risk of a degenerative disease. They are women accompanied by the Laboratory of Human Genetics 

(LGH) of the Federal University of Rondônia, which is dedicated to research patients with rare 

diseases, with emphasis on neurodegenerative diseases. We focused on the reports of women about 

motherhood, starting from the fact that they are affected or at risk of being affected by one of these 

conditions and, consequently, there is a probability that their children also have a disabling disease. 

Three women were interviewed over the course of a year, all mothers, one of whom died after weeks 

in an ICU due to complications of Type 2 Spinocerebellar Ataxia; a second quite young and with 

indicative of the diagnosis of Huntington's disease; and finally a mother of three who, although under 

the age of thirty, is the main support reference for a family that already has five people affected by 

Huntington, whose first symptoms usually manifest after the third decade of life, emphasizing that 

she chose not to take the predictive test.  

Thus, this study aims to analyze the links between the effects of the diagnosis of a neurodegenerative 

disease and the desire to be a mother, having as theoretical support for analysis of the speech of these 

women some concepts of Sigmund Freud and Jacques Lacan that orbit around femininity and 

motherhood. It was concluded that motherhood for these women was a choice based on desire, 

regardless of the risk of perpetuation of the disease in their children's lives. Thus, motherhood can be 

for a woman, a direction in the construction of a knowledge about herself entangled in the relationship 

with the maternal Other, therefore, we seek a meaningful invention for the absence of the feminine 

essence, so that it also covers the incomprehensible and protect her from the horror of death. 

 

 

 

Keywords: Psychoanalysis. Maternity. Neurodegenerative diseases. Feminine. Enjoyment 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

A maternidade é um tema que orbita em torno das questões sobre a feminilidade e me instiga 

tanto pelos seus encantos quanto pelos seus desencantos. Por tal razão, quando fui delimitar e escolher 

a temática dessa dissertação passei a problematizar algumas questões que envolvem ambas, tendo 

como ferramenta de leitura os estudos psicanalíticos que passei a desenvolver desde a graduação, bem 

como as experiências como acadêmica profissional da psicologia.  

Nos estágios profissionalizantes no Núcleo de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná (PUC/PR), onde fiz minha graduação, passei pela experiência de atendimentos na clínica 

psicanalítica com crianças. Naquele lugar pude verificar que as questões trazidas por algumas 

mulheres-mães se relacionavam com as ambivalências, impasses e outras vicissitudes em torno da 

maternidade e da feminilidade cujos temas me convocavam a pensar em tais enigmas.  

No contexto da clínica alguns casos suscitavam interrogações acerca da condição feminina, 

da relação que o sujeito estabelece com o corpo, pela intimidade com o Real e o indizível da 

feminilidade. Afinal, o que quer um sujeito ao ser mãe? Ter filhos é o mesmo que ser mãe?  

A psicanálise, especialmente com os avanços trazidos por Lacan a partir das obras de Freud, 

revelam as impossibilidades de delimitar o desejo de uma mulher à maternidade, ou mesmo 

circunscrever uma questão à outra, ou seja, colocar num mesmo campo mulher, feminilidade e 

maternidade.   

As questões levantadas também se relacionavam ao lugar que um filho ocupa no desejo de 

uma mulher, aos excessos na relação entre a mãe e seu bebê e os efeitos para o sujeito dessa relação 

com o Outro que em alguns casos, transborda. Tais indagações apontavam para a importância do 

desejo do Outro na constituição psíquica, mas abria espaço para outros questionamentos: o que 

sustenta o desejo de ser mãe? Por que um sujeito quer um(a) filho(a) mesmo em situações de 

vulnerabilidade ou que possa transmitir graves limitações ou doenças incapacitantes para ele(a)?  

Todas as questões, sem respostas absolutas, despertavam meu desejo de saber.  

Essas interrogações persistiam, tanto na clínica com crianças, quanto em outros campos que 

trabalhei, como em instituições de assistência em saúde e outras do Poder Judiciário. Nesses lugares, 

havia a recorrência de casos de mulheres-mães com vários impasses em torno da maternidade e da 

relação com os filhos.  
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De tal modo, esta dissertação foi desenvolvida a partir da minha inserção no Mestrado 

Acadêmico em Psicologia da UNIR e no Laboratório de Genética Humana (LGH), onde essas 

indagações se ampliaram e despertaram o desejo de transformá-las em constructos teóricos. Tal grupo 

de pesquisa se dedica a pesquisar a genética das doenças raras, com ênfase àquelas de caráter 

neurodegenerativo. 

Essa pesquisa foi se desenhando por meio de visitas domiciliares realizadas aos pacientes 

acometidos pela doença de Huntington ou por ataxias espinocerebelares, as quais são incuráveis e 

incapacitantes, fruto de uma herança autossômica com 50% de chance de transmissão genética nas 

gestações. As manifestações e os enunciados de algumas mulheres-mães com histórico dessas 

doenças, despertou-me a escutá-las acerca da decisão de ter filhos e os impasses da experiência de 

maternidade que atravessa o horror da possibilidade de transmissão da doença aos filhos.  

Com base na minha formação, passei a escutar essas mulheres e a tentar compreendê-las a 

partir dos dispositivos psicanalíticos. Por estar num momento de formação em psicanálise, busquei 

aprofundar os estudos em Freud e Lacan, além de seus comentadores, como uma aposta para sustentar 

as consequências teóricas da pesquisa, pincipalmente, por considerar que a psicanálise se inscreve 

numa experiência da ética do desejo e traduz os modos como cada sujeito se relaciona com a falta e 

se coloca no laço social.  

Essas indagações me instigaram a transformá-las em produções teóricas considerando que 

uma mulher por não estar completamente no simbólico, não-toda submetida à lei da palavra, tem uma 

relação singular com o que escapa à realidade e ao inassimilável. Isto significa que a castração faz 

operar a divisão subjetiva de uma mulher, pela qual experimenta um outro gozo, suplementar ao falo. 

Em outras palavras, uma mulher nasce marcada pela privação de um símbolo que inscreva sua 

sexualidade, isto a coloca ao lado da falta e de um excesso, pelos quais cada uma lida com a ausência 

de uma definição de sua identidade e com o gozo especificamente feminino que nada sabe dizer. 

Assim, ainda que haja um conjunto massificado de mulheres, uma a uma inventa sua resposta para a 

questão feminina. Afinal, o que é ser uma mulher?  

Nesse ponto, a maternidade é uma das apostas de realização fálica e uma das soluções 

possíveis de experimentar e fazer borda ao gozo feminino. Além de ser a possibilidade de uma 

condição simbólica como uma resposta ao impossível de simbolizar que vai além das contingências, 

pois aponta para algo da ordem da estrutura. Portanto, é sobre o que sustenta a vontade de ser mãe, 

mesmo marcada por uma doença neurodegenerativa que essa pesquisa se desdobra. Com isso, esse 
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estudo tem por objetivo analisar os enlaces entre os efeitos do diagnóstico e o desejo de ser mãe, de 

modo a circunscrever os desdobramentos teóricos decorrentes da pesquisa em psicanálise.  

A aposta desse trabalho se configura com a escuta das histórias dessas mulheres-mães para 

além da doença, demarcando o lugar do sujeito de desejo. Uma vez que a medicina ao prever uma 

patologia pela análise genética produz o discurso que marca o sujeito e o reduz ao aparato orgânico, 

o diagnóstico pode significar um psiquismo apagado por um corpo objetivável e de constituição 

doente. E, justamente para não estabelecer leis e fórmulas que reduzem a maternidade ao aparato 

orgânico, a proposta é de empreender condições possíveis para a escuta daquilo que ultrapassa ao 

campo biológico.  

Mulheres e seus destinos são as consequências teóricas sobre a maternidade atravessada pelas 

doenças neurodegenerativas. O desejo não se inscreve pela genética, isto significa que a maternidade 

vai além de um destino anatômico e biológico de uma mulher, pois a partir de uma escolha regida 

pelo inconsciente, o que sustenta o desejo de ser mãe mesmo com o diagnóstico ou risco de uma 

doença incurável, se inscreve no campo da pulsão e do gozo. De tal modo, esta é a aposta deste 

trabalho que pretende produzir algum saber sobre a relação dessas mulheres com a maternidade e as 

incidências do inconsciente.   
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INTRODUÇÃO 

 

 

A maternidade é um tema que desperta interesse e curiosidade pelo enigma que a experiência 

comporta e desemboca no feminino. Além de ser debatido em diversos campos do saber é um tema 

caro e fundamental para a psicanálise porque envolve a relação do sujeito com a falta, com o desejo 

e com uma miríade de questões. Quando se trata de uma mulher e da mãe, há inúmeros discursos 

tanto na tentativa de dizer o que é ser mulher, quanto para tentar adjetivar as significações sobre a 

maternidade. 

Inicialmente, um ponto que precisa ser destacado é o fato de que com a elaboração desse 

estudo  foram realizadas as pesquisas em plataformas digitais e  bancos de dados, porém não foram 

encontradas publicações ou referências tanto na psicanálise quanto em outras abordagens teóricas da 

psicologia que discutissem, especificamente, a experiência da  maternidade em mulheres com 

doenças neurodegenerativas raras (DNR). Sobretudo, as publicações encontradas sobre as DNR se 

restringiam à biologia e a genética. Assim, esse trabalho foi elaborado a partir de um retorno à Freud 

seguindo as contribuições lacanianas sobre a travessia da menina à mulher e a sua relação com a 

maternidade em contraponto com as DNR.  

A psicanálise situa a maternidade a partir do advento do desejo que se inscreve no campo das 

pulsões e da linguagem. Para Freud (2010 [1931]), a maternidade se organiza em torno de uma 

equação falo-bebê como uma saída feminina do complexo de Édipo e envolve uma satisfação fálica 

para superar a inveja do pênis.  Enquanto em Lacan (2008 [1972-73]), essa equação aponta para uma 

limitação porque a maternidade não resolve a sexualidade feminina, pelo contrário, relança a questão 

sobre o que é ser mulher. Tornar-se mãe implica em encarnar o Outro da demanda, isto é, naquela 

que interpreta e significa às ações do bebê, pois supõe que ali há um sujeito de desejo e a partir disso, 

confere um lugar para a criança em seu discurso desejante. Em outras palavras, a mãe é aquela que 

constrói um modo particularizado no laço com seu bebê e comporta um saber sobre seu rebento 

enredado em sua trama inconsciente (LACAN, 1995 [1956-57]).  

Lacan adverte que as mulheres ao mesmo tempo em que estão submetidas ao Édipo e à 

castração, deles escapam. Algo escapa ao simbólico e resta o inominável, fazendo com que as palavras 

sejam insuficientes para dizer sobre o feminino. Nesse sentido, o Édipo é uma metáfora que traz 

notícias da constituição subjetiva em que há uma separação entre a linguagem e o corpo, Real e 

simbólico, pelo qual se impõe a divisão subjetiva que faz com que a mulher tenha uma relação 
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privilegiada com o impossível, isto é, a mãe e a mulher giram em torno de outra lógica, não somente 

a fálica (LACAN, 2008 [1972-73]).  

Lacan destaca que há um desencontro com a feminilidade na maternidade, pois ter um filho 

não garante o feminino na mulher. A maternidade é um dos modos de acesso a uma realização fálica, 

mas não se reduz a ordem fálica, há um mais além que faz operar a divisão subjetiva que aponta 

outros modos de gozo e convoca a um saber fazer com o inominável do feminino. Portanto, uma 

mulher não equivale a ser mãe e, tornar-se mãe, não define uma mulher. Ser mãe é um exercício 

balizado pelo desejo e aponta para o impossível de dizer sobre o feminino.  

A psicanálise ensina que a maternidade não se define pela biologia ou instinto, tampouco pelo 

mapeamento genético, por tal razão, considera o aparato biológico, mas o aborda a partir do registro 

pulsional. O corpo que interessa a psicanálise é afetado por palavras marcado pelo significante que 

produz efeitos de sintoma e de gozo. Nessa via, a maternidade convoca a um saber inconsciente, pois 

por uma condição desejante um filho ocupa um lugar na subjetividade de uma mulher, visto que o 

desejo se impõe e ultrapassa o que está na ordem natural. Mais ainda, a maternidade é atravessada 

pela fantasia do sujeito e se articula ao desejo.  

Nesta dissertação abordo a maternidade na leitura psicanalítica em articulação aos impasses 

da doença genética, especialmente com as famílias atendidas pelo LGH, entre as quais tinham 

membros com a Doença de Huntington em estágio avançado e uma família com o histórico de vários 

óbitos de familiares com Ataxia espinocerebelar. Nesses casos, entre os trabalhos feitos pela equipe 

está a orientação dos demais familiares sobre a patologia, como se manifesta e as vicissitudes a partir 

do desencadeamento dos primeiros sintomas.  

Das questões que surgem, destaca-se a preocupação com a prole e a “genética defeituosa”, 

como disse uma das pacientes. Muitos, ao saberem da doença ou quando algumas pessoas da família 

são afetadas, já têm filhos. Com isso, aparecem reações muito distintas, como querer fazer logo os 

exames, incluindo a prole nessa ação (mesmo que os filhos nem mesmo tenham alcance do que está 

se passando). Por outro lado, há outros que não querem nem tocar no assunto e muito menos entrar 

em contato com os pesquisadores, os quais passam a representar um sinal de um horizonte tenebroso 

no porvir. Pela mesma razão, muitos se afastam dos familiares adoecidos.  

Como se trata de uma doença genética, uma questão também inevitável e que passa pelo 

aconselhamento genético é sobre os aspectos reprodutivos. Tratando especificamente da Doença de 

Huntington que é autossômica e de caráter dominante, costuma ser explicado que a probabilidade de 

transmissão numa fecundação é de 50%. Por tal razão, muitos querem fazer logo o teste para afastar 
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a angústia de que os filhos (já gerados ou futuro) venham ter. Outros, porém, conforme já relatado, 

preferem nem mesmo conversar. E, entre aqueles que foram orientados, de algum modo são tocados, 

o que significa que levaram em consideração as informações repassadas, ou, pelo menos, num dado 

momento serão ignoradas. Cada um encontra uma saída para lidar com a “genética defeituosa”. Foi 

o que aconteceu com duas das mulheres dessa pesquisa, as quais decidiram não realizar os testes 

preditivos e, “esqueceram” do uso do contraceptivo, segundo suas palavras, e engravidaram.  

Outro caso foi a paciente que já havia perdido os irmãos, primos e sua mãe, que era portadora 

de um tipo de ataxia espinocerebelar e decidiu ter um bebê com a “garantia” que teria sido dada por 

um médico e pelo líder da sua igreja de que o filho seria saudável. Assim, apostou numa “promessa” 

incerta e engravidou. Foi a entrevistada da pesquisa que viu seu quadro piorar após a gestação e foi 

se definhando cada vez mais rápido, a ponto de depender totalmente dos cuidados do seu marido, o 

qual antes dela entrar em coma, já havia levado a nova namorada para a casa deles. Nos últimos dias 

em sua casa, Sara se deparou com a cena do esposo e a namorada em ato sexual ao lado de sua cama 

e saber que seu filho, um menino de menos de 5 anos, estava sob os cuidados de uma outra mulher 

que ocupava os espaços da vida que havia construído, deflagrou as complicações da doença. 

 

Diante dessas vicissitudes, certamente, a angústia emerge. Como ensina Lacan (2005 [1962-

63]), este é o afeto que não engana, então, qual a solução encontrada por essas mulheres para lidar 

com o mal-estar produzido por um diagnóstico ou pelas orientações genéticas que aponta para a 

degenerescência? A maternidade foi a saída para lidar com a marca mortífera do corpo biológico? 

A minha hipótese, a princípio, era de que uma mulher ao estar às voltas do diagnóstico da 

doença genética ou com o risco de desenvolvê-la, exposta ao confronto com a degenerescência, não 

somente dela como também de seu filho, poderia recuar na escolha de ter um filho ao se deparar com 

a experiência de desamparo e impotência causado pela condição da patologia. No entanto, uma 

suposta proibição desperta o desejo, pelo qual o sujeito dividido regido pela lógica do inconsciente 

se manifesta pela via de articulação de significantes onde o desejo desliza. Entre o “esquecimento” e 

o controle do corpo biológico, o desejo se impõe ao corpo pulsional. Entre o diagnóstico e o desejo 

de ter um filho, há uma “garantia” do Outro cuja promessa é um filho incluído fora da marca genética, 

pois “o inconsciente não conhece a biologia” (SOLER, 2005, p. 16).  

Dentro desse contexto, ao fazer uso dos casos que ora foram apresentados de forma sumária, 

destaco que a psicanálise como uma prática discursiva passou a ser a aposta para a escuta do sujeito 

do inconsciente para abordar o corpo e a maternidade a partir da lógica pulsional. Contudo, antes de 
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detalhá-los irei apresentar no primeiro capítulo as especificidades do trabalho do Laboratório de 

Genética Humana (LGH), as políticas públicas para as pessoas com doenças raras e alguns aspectos 

clínicos sobre as doenças neurodegenerativas abordadas neste texto. 

O segundo capítulo, proponho-me a abordar as especificidades de uma pesquisa em 

psicanálise que subverte a lógica de outras formas de investigação acadêmica, as quais marcam os 

impasses em lidar com os discursos singulares que esboçam sujeitos divididos, afetados pelo 

inconsciente e seus modos de gozo. Também apresento os caminhos percorridos para a realização 

desse trabalho, fundamentalmente, a articulação entre a pesquisa em psicanálise e o saber demandado 

pelo discurso universitário.  

No terceiro capítulo, apresento algumas das importantes formulações psicanalíticas sobre a 

maternidade e as vicissitudes que comporta essa experiência, partindo das elaborações de Freud e de 

Lacan, com aproximações e distanciamentos entre a mãe e o ser mulher.   

No último capítulo, dedico a analisar a singularidade dos casos que desenharam essa pesquisa, 

articulando-os aos aportes teóricos que compuseram esse trabalho.  
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1. AS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS RARAS (DNR) 

 

 

 

“Viver é o meu código e o meu enigma.  

E quando eu morrer serei para os outros um código e um enigma. 

Despenhadeiros. 

Eu não sabia que o perigo é o que torna preciosa a vida. 

A morte é o perigo constante da vida.” 

 (LISPECTOR, 1999[1978], p. 154). 

 

 

1.1 O Laboratório de Genética Humana da Unir 

 

O Laboratório de Genética Humana (LGH) é uma unidade de pesquisa vinculada ao Núcleo 

de Saúde da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), formada por um grupo de pesquisadores, 

com professores e estudantes de graduação e pós-graduação. 

A equipe de pesquisadores composta por vinte profissionais das áreas de Psicologia, 

Medicina, Biomedicina, Enfermagem, Serviço Social e Biologia tem desenvolvido pesquisas acerca 

da genética de patologias raras, especialmente, as neurodegenerativas, como a Doença de Huntington 

(DH), Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), Alzheimer Precoce (AP) e Ataxias Espinocerebelares 

(AEC). Uma das metas do laboratório é realizar o mapeamento das DNR nos estados que compõem 

a Amazônia Ocidental, sobretudo de Rondônia, sul do Amazonas e do Acre. Trata-se de um 

mapeamento de pacientes que apresentam os sintomas de patologias que são alvo de seus estudos, 

incluindo os testes preditivos para obtenção do diagnóstico em pacientes assintomáticos, sobretudo 

os que têm pessoas afetadas na família. Tais atividades se articulam ao acompanhamento pelo serviço 

social e atendimento psicológico.  

A partir dos projetos de pesquisas foi criado o programa de extensão universitária ‘Cuidando 

dos Raros”, cujo objetivo é acolher as famílias durante o processo de pesquisa e ao identificar as 

demandas que exigem intervenções de uma rede de assistência jurídica ou de saúde pública, articular 

ações e direcionar aos respectivos dispositivos. Até o terceiro trimestre de 2019 havia 

aproximadamente 60 famílias sendo atendidas, distribuídas entre a capital de Rondônia, municípios 

do interior deste estado, algumas localidades do sul do Amazonas e do Vale do Juruá no Acre.  

O diálogo interdisciplinar que se estabeleceu entre a equipe do LGH e os profissionais da 

saúde pública tem viabilizado o acesso aos pacientes que buscam atendimentos pelo SUS, 

independente da confirmação imediata do diagnóstico. A intenção é criar “equipes sentinelas” que se 
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constituiria como um eixo articulador entre a pesquisa e o tratamento dos pacientes. Dessa forma, os 

profissionais da rede ao receber o paciente com diagnóstico ou ao identificar sinais e sintomas de uma 

das doenças notificam o LGH para que sejam realizados os devidos direcionamentos.  

Depois da notificação, a equipe do LGH realiza contato com o paciente ou familiar, muitas 

vezes por telefone, quando é apresentado os serviços prestados. Se houver a aceitação do paciente em 

participar da pesquisa, a equipe de professores e acadêmicos se deslocam até a residência e são 

realizados os primeiros procedimentos. 

No LGH, a prática de comunicação e orientações genéticas tem sido articulada ao atendimento 

dos profissionais da rede pública que atendem o caso acompanhado pela equipe da universidade no 

contexto da pesquisa. As informações diagnósticas e resultados dos testes preditivos são realizados 

em conjunto com o médico responsável pelo atendimento, seja no Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPSI) ou da Unidade Básica de Saúde (UBS).   

No que se refere ao acompanhamento, a ambiência não se restringe as paredes do laboratório, 

havendo atendimentos domiciliares e em outros espaços que sejam possíveis de realizar os 

procedimentos com os pacientes, os quais se iniciam com o relato do paciente sobre sua história de 

vida e da doença. Nesse momento, as especificidades de cada campo do saber desenvolvem suas 

funções. Enquanto os biólogos elaboram o heredograma para desvendar a sequência genealógica que 

apresenta a repetição genética da doença, profissionais e estudantes da enfermagem e da medicina 

fazem coleta de material genético e avaliam aspectos gerais da saúde do paciente, psicólogos 

promovem a escuta do sofrimento do sujeito afetado e também de seus cuidadores, e o serviço social 

verifica quais benefícios a família recebe ou tem direito a receber.  

Após essas primeiras intervenções, os pacientes são acompanhados regularmente e as ações 

são articuladas aos dispositivos de saúde locais. Esses serviços, quando são realizados em Porto 

Velho, segue-se com os atendimentos domiciliares tendo em vista que a maioria dos afetados 

encontram-se acamados ou em estágio de perda dos movimentos, como também, vivem em condições 

de baixa renda e de acesso precário aos dispositivos, pois habitam na zona rural ou em áreas 

periféricas distantes. 

Nos casos dos pacientes e familiares que residem fora da capital, a equipe do LGH aciona os 

profissionais da saúde do município correspondente e os encaminham para seguirem sob os cuidados 

da rede pública, mas sem perder de vista a articulação dessas ações, pois há um período em que os 

profissionais retornam para avaliar as condições e agravos da doença.  



22 

 

Além disso, os projetos de extensão se estendem à preparação de profissionais da saúde 

orientados ao atendimento de pessoas com DNR. Em alguns municípios, como Porto Velho, Cacoal 

e Vilhena foi estabelecido parcerias com as Secretarias Municipais de Saúde e faculdades privadas, 

com a proposta de preparar profissionais para o atendimento, identificação dos sinais da doença e 

criar condições para o acesso ao tratamento.   

A partir dessas ações que abrangem a pesquisa e extensão, as questões que se pretende discutir 

nesse trabalho surgiram com os atendimentos das famílias afetadas pela doença de Huntington e 

ataxia espinocerebelar.  

 

 

1.2 Doenças neurodegenerativas raras e o aconselhamento genético 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) utiliza como critério para definir as doenças raras 

(DR) aquelas que entre cem mil sujeitos afeta menos de 65 pessoas. Em torno dessa indefinição das 

DR, no âmbito do sistema de saúde, adota-se como critério a prevalência ou o número de pessoas 

afetadas, considerando a ampla diversidade de sinais e sintomas que variam de acordo com a doença 

e de pessoa acometida (SOUZA et al.; 2019, BRASIL, 2015).  

A European Organization for Rare Disease, uma organização não governamental para 

acompanhamento de pacientes afetados por DR, apresentou um relatório destacando que até o ano de 

2005 havia mais de sete mil tipos de doenças raras, sendo a maioria crônica, incapacitante e de 

etiologia genética. Isto significa que, aproximadamente, entre 8% da população mundial apresenta 

alguma doença rara e que, apesar de não haver um catálogo exato do número de doenças raras, estima-

se entre seis a oito mil tipos delas (SOUZA et al., 2019; BRASIL, 2015). 

As Doenças Neurodegenerativas Raras (DNR) são patologias incuráveis e consistem no 

padrão de herança autossômica dominante, ou seja, a geração vindoura de uma família acometida por 

uma DNR tem a possibilidade de transmissão, na probabilidade de 50% das gestações. Nesses casos, 

o diagnóstico é traçado pelo histórico familiar, pelas manifestações sintomáticas típicas e com a 

realização de exames genéticos para a comprovação. Oitenta por cento (80%) delas decorrem de 

fatores genéticos e as demais de fatores ambientais, infecciosas, imunológicas, entre outras. Além 

disso, a OMS aponta que o diagnóstico de doenças degenerativas raras (DNR) em todo mundo devem 

dobrar nos próximos 20 anos, sobretudo em função do envelhecimento da população. Inclusive, 

destaca que 95% das pessoas acometidas não possuem e não possuíram tratamento específico e 
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dependem de uma rede de cuidados paliativos estruturada para lhes assegurar melhores condições de 

vida (BRASIL, 2015). 

Na segunda metade do século XX a medicina apoiada pelo desenvolvimento tecnológico 

agrupou novos recursos diagnósticos e terapêuticos para abordagem dessas doenças. A partir do 

Projeto Genoma Humano, especialmente na década de 1980, foi possível realizar a análise genética 

para prever patologias que poderiam se manifestar futuramente ou mesmo identificar predisposições 

genéticas de determinadas doenças. Assim, os diagnósticos pré-sintomáticos surgiram com o objetivo 

de prevenir e tratar as doenças genéticas (SALLES, 2010). 

O diagnóstico das DNR é realizado em laboratórios especializados, por meio de testes 

moleculares que prevê o diagnóstico em pacientes com sinais e sintomas da doença ou testes 

preditivos que possibilitam a identificação genética ainda em portadores assintomáticos. Nesses 

casos, o paciente deve ser acompanhado por equipe multiprofissional, por um programa de 

aconselhamento genético (AG) e suporte psicológico antes e depois do diagnóstico.  

As possibilidades de tratamento são por meio de medidas paliativas que visam amenizar os 

sintomas decorrentes da doença para oferecer melhores condições aos pacientes e cuidadores. 

Envolve o uso de medicamentos, entre os quais os psicofármacos, mais o emprego de específicas 

técnicas de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, entre outras. No Brasil, a Portaria 

081/2009 do Ministério da Saúde regulamentou a Política Nacional de Atenção Integral a Genética 

Clínica e instituiu o acesso e atendimento especializado de pessoas com anomalia congênita ou 

doença genética. A insuficiência dessa política levou, no ano de 2011, ao manifesto público das 

associações e movimentos sociais das famílias de pessoas com doenças raras, o qual foi crucial para 

a implementação da Portaria 199/2014 (MOREIRA et.al, 2018). 

Tal Portaria, além de agenciar ações de promoção, prevenção e detecção precoce, prevê uma 

rede de serviços que possa garantir o tratamento por meio dos cuidados paliativos. Em 2014 passou 

a vigorar acrescida das modificações da Portaria nº 981/2014 que instituiu incentivos financeiros de 

custeio, especialmente para oferta de atenção diagnóstica e terapêutica. Com os desdobramentos 

dessa política, em 2016 o Ministério da Saúde habilitou sete estabelecimentos como referência no 

tratamento às doenças raras, dentre eles em Porto Alegre, Santo André/SP, Rio de Janeiro, Curitiba, 

Anápolis/GO, Recife e no Distrito Federal. 

Um dos grandes centros de pesquisas sobre doenças genéticas, mas com enfoque no 

desenvolvimento neuromuscular é o Centro de Genoma Humano da Universidade de São Paulo 

(CEGH-USP), no qual se realiza testes genéticos e desenvolve estratégias para tratamento de 
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condições genéticas ou adquiridas, especialmente com o recurso de células-tronco. Tal serviço 

oferece além do diagnóstico, atendimento psicanalítico. 

Nesse mesmo sentido, o LGH oferece atendimento psicológico por meio de sua equipe ou 

pelo Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da Unir. No que se refere ao diagnóstico dos pacientes, o 

LGH faz a análise das amostras genéticas e, a partir disso, a equipe informa sobre as alterações 

encontradas ao médico da rede pública que acompanha o caso. Essas informações são transmitidas 

ao paciente pelo médico em conjunto com a equipe do LGH. Muitas vezes, quando o paciente solicita 

o laudo, o resultado da análise genética é encaminhado para outros laboratórios que possam emitir 

esse documento, pois o LGH está somente habilitado para apresentar os resultados da pesquisa 

genética.  

Caroline Santa Maria Rodrigues et al. (2011) apresentaram os resultados de uma pesquisa 

realizada por meio de um Programa de Teste Pré-Sintomático implementado em um Hospital 

Universitário no Sul do Brasil, executado entre 1999 e 2009, com 184 pessoas com risco para uma 

doença degenerativa. Os resultados apresentaram 11,9% com predisposição para a Doença de 

Huntington. O programa ocorria inicialmente com o aconselhamento genético feito por um médico 

geneticista, seguido por dois encontros com uma psicóloga para a realização de avaliação psicológica 

com testes psicométricos, emprego do Inventário de Depressão de Beck (BDI), Escala Beck de 

Ansiedade (BAI) e Testes projetivos de Rorschach. A quarta sessão se configurava por uma discussão 

dos resultados das técnicas e exame psicológicos e, se caso o paciente concordasse, coletava-se a 

amostra de sangue para a execução do teste genético.  

A divulgação do resultado seria pelo mesmo médico geneticista que realizou o 

aconselhamento genético, considerando que ao paciente era solicitada a presença de um 

acompanhante. Porém, o resultado também poderia ser transmitido ao paciente em particular. Os 

dados eram mantidos em arquivos protegidos e nos casos em que o paciente abandonava o processo, 

a equipe não o procurava, buscando respeitar a sua decisão. No entanto, os resultados apresentados 

nessa pesquisa apontaram dos 184 participantes, apenas 100 decidiram se submeter aos testes 

psicológicos e nenhum retornou para o prosseguimento das intervenções.  

 Wertz et al. (2003, p. 72) afirmam que os resultados de testes preditivos podem afetar os 

planos de vida, especialmente se a doença for grave e não houver “disponibilidade de sistemas de 

suporte para pessoas com a desordem". Os autores sugerem que os serviços genéticos devem ser 

incluídos no planejamento familiar e propõem ao casal que pretende ter filhos deve procurar um 

centro especializado para verificar eventuais riscos de transmissão de genes defeituosos para novas 
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gerações, de modo que ao decidirem terem filhos, ou não, tenham ciência das probabilidades e dos 

cuidados a serem tomados previamente. Enfatizam que tais serviços deveriam estar integrados aos 

cuidados pré-natais, incluindo as avaliações de risco social e ações de promoção de saúde. 

Devido a essas questões apontadas no parágrafo anterior, existem impasses e debates sobre a 

realização de testes preditivos, com temas de discussões no campo da ética e do aconselhamento 

genético, justamente por desafiar a expectativa das pessoas no que se refere a reprodução, a qual 

interfere em projetos de vida, na constituição familiar, na linhagem, desejo de filhos entre outras 

questões (SALLES; 2010; GUEDES; DINIZ, 2009; CORRÊA; GUILAM, 2006).  

Rejane Paiva (2006) destacou em sua tese de doutorado que o teste-preditivo é fundamental 

para 70% dos pacientes na decisão de ter filhos. A pesquisa realizada com 13 pacientes que fizeram 

os testes preditivos apontou que 38% tinham o risco genético para doença de Huntington e 62% para 

ataxia espinocerebelar. O estudo indicou que os casos dos pacientes que tinham filhos, o resultado 

implicava em obter informações sobre a doença para que os filhos pudessem planejar o futuro sabendo 

do risco de cada um, principalmente, para procurar formas de exercer a paternidade e a maternidade. 

Ao contrário, para aqueles que não tinham filhos, o teste era justamente para decidir entre ter ou não. 

Mais ainda, os pacientes com filhos não demonstraram sentimento de culpa relacionadas à possível 

transmissão da doença aos filhos, mas aqueles que não tinham filhos referiram que provavelmente se 

sentiriam culpados.  

As análises dos efeitos psicológicos dos testes preditivos realizadas por Meiser e Dunn (2001) 

apontam que menos de 20% das pessoas com risco genético para a DH requerem os testes. O interesse 

nos testes preditivos se relacionou com o número de familiares afetados e início precoce da doença, 

sendo a razão mais importante para a realização do teste o planejamento do futuro e a condição para 

preparar os filhos sobre a possível herança genética. 

De acordo com o dicionário Aurélio, o termo risco tem seu significado na língua portuguesa 

como a possibilidade de perigo (FERREIRA, 2008). No campo da medicina passou a ser utilizado a 

partir de 1950 com as investigações etiológicas das doenças neurodegenerativas e se instituiu como 

uma categoria reguladora da saúde maternoinfantil. “Em algumas gestações, a atribuição do risco se 

traduz por um status, conferido à mulher, enquanto mãe de risco: espera-se dela uma série de 

comportamentos ligados a determinado papel materno” (ROBLES; 2015 p.140). Desse modo, o que 

se apresenta como prevenção é um meio de abranger os fatores estatísticos e epidemiológicos, como 

proposta biopolítica na regulação sanitária de comportamentos e de natalidade. Nesse ponto que se 

inscreve a proposta do aconselhamento genético. 
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O aconselhamento genético (AG) surgiu nos Estados Unidos em 1947 proposto pelo médico 

Sheldon Reed no atendimento às famílias com doenças genéticas. A proposta nasceu com o objetivo 

de esclarecer e explicar os traços genéticos raros em determinadas famílias. Reed criou o AG por não 

haver definição em meios de assistência e modos de transmitir as informações (FETT-CONTE et.al, 

2013).  

O AG se define como um processo de comunicação que implica na interpretação do histórico 

clínico e familiar para a avaliação da probabilidade de ocorrência ou recorrência da doença genética. 

Na prática é considerado os aspectos socioculturais, educacionais, as crenças, as prioridades e medos 

dos familiares envolvidos. Além disso, os esclarecimentos devem ser feitos de forma clara e de acordo 

com as características da família, especialmente sobre a hereditariedade, exames disponíveis, 

modalidades de tratamentos, as medidas preventivas e escolhas reprodutivas para que os pacientes se 

adaptem a nova condição (FETT-CONTE et al., 2013). 

Na saúde pública, o AG tem sido uma prática sustentada pelo princípio da neutralidade na 

relação entre o profissional e as decisões do paciente acerca da informação genética. A transmissão 

das informações engloba os eixos de “promoção do bem-estar e da garantia de direitos individuais e 

sociais desde a reprodução biológica, com a discussão sobre riscos e probabilidades de nascimento 

de crianças com determinados traços genéticos, até cuidados precoces relativos a doenças genéticas 

de expressão tardia” (GUEDES; DINIZ, 2009, p. 248). 

As duas formas de AG se definem pelo prospectivo e está relacionado à prevenção do 

aparecimento da doença, especialmente, realizado antes da gravidez e direcionado às pessoas com 

predisposição genética. O aconselhamento pré-natal ou retrospectivo é realizado no período 

gestacional, sobretudo, quando há familiares afetados com o objetivo de evitar possíveis repetições 

genéticas (GUEDES; DINIZ, 2009; CORRÊA; GUILAM, 2006). 

Dessa forma, a vida desses pacientes se organiza em torno da doença, de modo que o 

revestimento discursivo que envolve o corpo biológico se relaciona ao controle social, desde a 

reprodução à sexualidade feminina. Embora seja uma medida para reduzir as condições agravantes 

da doença, a questão que se coloca a partir disso é o lugar do sujeito do inconsciente, tendo em vista 

que por meio da herança genética o paciente é reduzido ao mero somatório corpo-doença. 

A torção dessa lógica se impõe nesse estudo, pois o campo da psicanálise é o da pesquisa do 

inconsciente privilegiado pela clínica do sujeito de desejo, no qual a escuta direciona a um saber sobre 

o desejo que desemboca na maternidade, mesmo com o atestado da degenerescência. Aliás, existe o 

desejo de ser mãe ou algo da história do sujeito se inscreve e aponta para a maternidade com uma 
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saída para lidar com o que ultrapassa o corpo biológico? Nessa via, articular a psicanálise ao campo 

da genética é uma aposta e um desafio que se destaca como uma possibilidade de dar lugar a palavra 

e o sofrimento do sujeito que não se reduz ao orgânico. 

 

 

1.3. Doença de Huntington  

A doença de Huntington descrita ainda no século XIX, precisamente em 1872, pelo médico 

George Huntington, teve seu gene identificado somente em 1983, sendo a primeira doença genética 

hereditária a ter seu gene mapeado. Contudo, mesmo com estudos posteriores, persistem muitas 

imprecisões, especialmente quanto ao padrão de efeitos que essa síndrome pode provocar em suas 

vítimas (MOHAPEL; REGO, 2011). 

A doença se manifesta numa tríade de sintomas motores, cognitivos e psiquiátricos que 

progridem rapidamente até a morte do paciente. Acomete tanto homens quanto mulheres, em todas 

as gerações em que há um dos pais afetado, pois há 50% de chances de transmissão para cada filho. 

A DH se caracteriza por um quadro clínico de movimentos involuntários, perda da coordenação 

motora e imobilidade geral, com a deterioração cognitiva devido a degeneração do sistema nervoso, 

se manifestam as alterações de humor e transtornos psiquiátricos que progridem ao estado de 

demência. A manifestação ocorre na idade adulta, entre os 30 e 40 anos, porém pode manifestar-se 

precocemente, em idade juvenil. O tempo médio de vida varia entre 15 a 20 anos, porém alguns 

pacientes viveram de 30 a 40 anos com a doença (BITTENCOURT; LIMA; MOREIRA, 2010; 

MOHAPEL; REGO, 2011; COSTA et.al, 2013).  

Os sintomas motores caracterizados pela coreia ou movimentos involuntários ocorrem com 

uma redução na agilidade motora, a perda do equilíbrio que provoca quedas, as dificuldades na 

deglutição e na fala. Se destacam a perda da mobilidade e rapidez visto que nas tarefas complexas, o 

paciente é incapaz de manter os passos e não há flexibilidade para desempenhá-las. Os sintomas 

cognitivos destacam-se a perda da memória e orientação no tempo e espaço que progridem ao estado 

de demência. Dentre as alterações psiquiátricas, a depressão é uma das características mais comuns, 

além do transtorno obsessivo-compulsivo, irritabilidade, impulsividade, ansiedade, agitação, apatia e 

isolamento social. 

A doença se apresenta em três estágios. Inicialmente, os pacientes conseguem trabalhar, 

dirigir e mantém a independência. As manifestações sintomáticas são sutis, pois os movimentos 
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involuntários são pouco perceptíveis, as mudanças na coordenação motora e a dificuldade de pensar 

os problemas complexos são mínimas e, eventualmente, o humor é depressivo e irritável.  

No estágio intermediário, os pacientes não conseguem manter suas atividades laborais ou 

domésticas, nem dirigir e cuidar das finanças. Ainda conseguem se alimentar, cuidar da higiene 

pessoal e fazer algumas outras atividades com a assistência de outros. Podem ocorrer dificuldades de 

deglutição, perda de peso, do equilíbrio e as quedas. 

No estágio avançado, os pacientes chegam a condições incapacitantes, pois ficam acamados 

e incapacitados de falar. Tornam-se dependentes de todas as atividades diárias, a coreia fica mais 

severa e pode alterar para a rigidez e distonia. Além disso, as manifestações psiquiátricas são mais 

difíceis de serem reconhecidas e tratadas (BITTENCOURT; LIMA; MOREIRA, 2010, COSTA et 

al., 2013). 

Há catorze famílias acompanhadas pelo LGH com o diagnóstico da DH1, das quais há pessoas 

já afetadas, com diagnóstico genético e outras com sintomas e diagnóstico clínico. E como se trata de 

uma doença de manifestação tardia, na maioria dos casos há a possibilidade de muitos dos membros 

serem portadores, inclusive com prole, estabelecendo uma situação de muita angústia. Numa das 

famílias acompanhadas pela qual essa pesquisa se circunscreve, a origem genética vem da linhagem 

materna, cuja matriarca veio a óbito em decorrência das complicações da doença. Dos dez filhos, seis 

não apresentam sintomas e ainda não realizaram testes preditivos, mas há quatro afetados entre o 

estágio intermediário e avançado da doença. Dos assintomáticos, duas mulheres concordaram em ser 

acompanhadas pelo LGH e o irmão, primogênito, não é afetado pela DH, tem uma deficiência 

cognitiva e segue sob acompanhamento da equipe  

Guedes e Diniz (2009, p. 248) enfatizam sobre as possíveis repercussões psíquicas e sociais 

após a obtenção do diagnóstico genético da DH. A “depressão, tentativas de suicídio, dilemas ligados 

às decisões reprodutivas, dificuldades nos relacionamentos afetivos, bem como discriminação no 

mercado de trabalho e nas empresas responsáveis pelo fornecimento de planos de saúde ou seguros 

de vida” são alguns fenômenos que se apresentam após o diagnóstico. Levando isso em conta, as 

informações e orientações ofertadas pela equipe do LGH se restringem as atividades de pesquisa. 

Mas, alguns familiares ao serem informados sobre as vicissitudes da doença, apresentam um 

movimento de resistência e, muitas vezes, de recusa aos cuidados da equipe e contato com os demais 

familiares. Nos casos atendidos, não há relatos ou tentativas de suicídios, porém as manifestações 

psiquiátricas são mais proeminentes.   

 
1 Dados de 2019. 
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Ilustro com o caso de uma das filhas de uma paciente que se encontra em estágio avançado da 

DH e procurou a equipe para realizar o teste preditivo. “Quero saber se tenho a doença porque se eu 

tiver vou me cuidar para não ter filhos”. No entanto, por ser menor de dezoito anos, dependia da 

autorização de seu pai e do consentimento da irmã gêmea para a realização do teste. Desistiu de fazê-

lo e não quis seguir com o atendimento psicológico após algumas sessões.  

Jorge Forbes (2011) em sua tese de doutorado, afirma que o diagnóstico de uma doença 

degenerativa provoca no paciente uma reação raivosa ou de negação associado a resignação e 

compaixão pela família. Acrescento que na prática o que verdadeiramente se transmite é da ordem do 

discurso biomédico que tece uma rede de vigilância sobre os corpos. No que se refere ao corpo 

feminino, se observa a culpabilização da mulher grávida pela condição de saúde e de 

responsabilização pela gestação de um feto saudável. 

Nesse ponto, ouso destacar que o significante “risco” é uma marca que atravessa as escolhas 

subjetivas que inclui o ter ou não ter filhos. Isso constitui numa rede discursiva em torno da família 

que passa a regular a vida social e sexual da mulher na tentativa de controle, inclusive, do exercício 

da maternidade. Entretanto, desejo é algo não natural que nasce de um vazio constituinte, não se 

controla, pois cada sujeito se manifesta com uma resposta diante da falta. Nesse sentido que a 

psicanálise surge como uma prática que recolhe os efeitos inconscientes produzidos pelos 

significantes que pululam nesses discursos.  

 

 

1.4. Ataxia Espinocerebelar  

 

A ataxia espinocerebelar (AEC) foi descrita por Pierre Marie em 1893. Desde então, sugiram 

outras variações da doença que correspondem a um gene específico. Cada gene há um limite superior 

de repetições de CAG (codifica o aminoácido glutamina) que está dentro da normalidade, com o 

aumento dessas repetições incide a causa da AEC. “A característica das mutações mais frequentes 

que desencadeiam AEC é o aumento do número de repetições de uma determinada sequência de 

nucleotídeos acima do encontrado em pessoas sem histórico da doença” (FREUND, 2007). 

As AEC têm uma incidência de um a três casos para cada cem mil habitantes. Entretanto, tem 

várias classificações que se agrupam de acordo com as características clínicas e cada uma se manifesta 

com sintomas adicionais de acordo com as regiões cerebrais afetadas. Com o avanço dos recursos 

tecnológicos e da biologia molecular foi possível identificar mais de trinta tipos de ataxias 
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hereditárias. No Brasil há uma prevalência da AEC tipo 3 denominada doença de Machado-Joseph. 

Mas, nesse estudo enfatizo a ataxia espinocerebelar tipo 2 por ser o diagnóstico do sujeito da pesquisa, 

porém há poucos estudos devido à baixa incidência de casos. 

De modo geral, a AEC se constitui pela degeneração progressiva do cerebelo que acarreta em 

distúrbios oculares, alterações na marcha e equilíbrio provocando o risco de quedas. Essas quedas 

induzem a imobilidade e medo de lesão que causa o a dependência da cadeira de rodas. Vale ressaltar 

que os sentidos e a capacidade cognitiva se mantêm preservados (MARTINS; RODRIGUES; 

OLIVEIRA, 2013). 

Alguns estudos destacam que há uma correlação entre a origem étnica e a prevalência das 

diferentes mutações que causam os subtipos de ataxias, pois há uma frequência de alelos 

característicos de cada população. A AEC tipo 2 é chamada de ataxia de Holguín devido os casos 

relatados na província de Holguín, em Cuba, onde a prevalência é a mais elevada do mundo, sendo 

esse subtipo de AEC (15%) a mais frequente entre todos os países (FREUND, 2007). 

Na AEC 2, os sintomas se manifestam entre os 30 e 50 anos de idade, porém há registros de 

casos em que o início dos sintomas ocorreu antes dos 20 anos e depois dos 60 anos. O quadro clínico 

da doença é progressivo e a sobrevida é de 10 a 20 anos após o início dos sintomas. Os sintomas 

persistentes são a disartria (dificuldade de articulação da fala), dismetria (ausência de orientação 

temporal-espacial), severo tremor postural, espasmos musculares e faciais, lentidão dos movimentos 

oculares e diminuição dos reflexos do corpo. Com a evolução da doença aparecem a disfagia 

(dificuldade de engolir alimentos) e distúrbio de esfíncter (YAMANE et.al, 2015).   

Aline Andrade Freund (2007) destaca em sua tese de doutorado que entre as AEC quando a 

transmissão é paterna há um número mais elevado de repetições genéticas nos filhos. Com isso os 

sintomas são mais graves e podem manifestar a doença antes do que ocorreu com o pai. Portanto, 

quanto mais grave e mais cedo a doença se manifesta, maior é o número de repetições.  

No LGH, até meados de 2019, havia sete famílias com diagnóstico de AEC, com pessoas 

afetadas em mais de uma geração. Dentre eles está incluído a história de Sara que colaborou com esta 

pesquisa, sendo diagnóstica com AEC2 advinda da linhagem materna. Tanto Sara quanto seus dois 

irmãos foram afetados, cuja sobrevivência deles - após o aparecimento dos primeiros sintomas - foi 

entre seis e dez anos. A seguir, apresento os caminhos que essa pesquisa foi se desdobrando em face 

às histórias das famílias e atividades desenvolvidas no LGH.  
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2. PSICANÁLISE, PESQUISA E O SUJEITO DO INCONSCIENTE. 

 

“Quem vive sabe, mesmo sem saber que sabe”  

(LISPECTOR, 1998 [1977], p. 12) 

 

 

Em face das inquietações provocadas pelas histórias dessas famílias afetadas pelas doenças 

neurodegenerativas, sobretudo ao escutar os relatos das mulheres-mães a partir das visitas 

domiciliares, optei por focalizar a pesquisa na questão da maternidade sob a sombra de um destino 

que pode ser de muito sofrimento, como é possível ver nessas falas: “Quero saber se tenho a doença 

porque se eu tiver, não quero ter filhos”, “eu tive filho porque se eu tiver a doença, ele que vai cuidar 

de mim”; “não pensei na doença, eu me apego em Deus”, “Se meu filho tiver essa doença, vai ser 

muito triste”, “não tenho condições de cuidar da minha filha”. 

Foram conteúdos importantes que despertaram o interesse em avançar na pesquisa, pois além 

de ser um desafio, também seria enriquecedor recorrer aos constructos teórico-metodológico da 

psicanálise para discutir as questões trazidas pelas mulheres-mães atravessadas pela dimensão do real 

da limitação da doença rara, em um saber psicanalítico que decorre das incidências do inconsciente.  

A abertura para esse estudo se instituiu com os impasses e as dificuldades da equipe em 

conduzir o trabalho com determinados sujeitos, pelo fato de que as orientações sobre a herança 

genética e os métodos contraceptivos que pudessem coibir a perpetuação da doença não foram 

suficientes para impedir que as mulheres engravidassem, pois o enigma do desejo se impôs e a 

manifestação do inconsciente certificou que o Eu não é o senhor da própria casa, como advertiu Freud 

(2010 [1917]).  

A partir disso, a aposta em articular a psicanálise ao campo da genética me fez retomar as 

postulações de Freud (2019 [1919]) no texto Caminhos da terapia psicanalítica quando ele insiste 

que se deve recusar a transformar o paciente que busca ajuda em propriedade, pelo qual se impõe os 

ideais para a satisfação profissional. Ele destaca:  

 
Não podemos impedir que recebamos também pacientes que são tão instáveis e 

incapazes de viver que nesse caso precisamos unir o influenciamento 

[Beeinflussung] analítico com o educacional [...] Mas isso, a cada vez, precisa ser 

manuseado com grande cuidado de preservação, e o paciente não deve ser educado 

para ser semelhante a nós, mas para a libertação e a concretização de sua própria 

essência (FREUD, 2019 [1919], p. 198-199).  
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Nessas condições, a minha inserção ocorreu a partir de uma diferença, a qual se constitui como 

cerne desse trabalho. Não se trata de aconselhamento genético ou uma forma de psicoterapias que 

operam com as técnicas e instrumentos para o estudo do comportamento humano. Neste trabalho, 

trata-se de apostar na psicanálise como meio de incluir a escuta do sujeito marcado por um 

revestimento discursivo em torno de uma herança duvidosa ou que esteja “condenado” à doença.  

Em sua advertência ética, Freud vislumbrou a inserção da psicanálise às instituições públicas, 

nas quais a tarefa a ser feita é adequar a técnica às novas condições. Portanto, oferecer a escuta e o 

lugar ao sujeito foi o caminho para se ter o acesso ao que escapa ao mapeamento genético, mas se 

manifesta na estrutura simbólica do inconsciente atravessado pelos efeitos discursivos em torno da 

“genética defeituosa”. 

No Brasil, a Clínica de Psicanálise do Centro de Genoma da Universidade de São Paulo – 

USP, atende as pessoas que buscam o diagnóstico, prognóstico e tratamento no Genoma, 

prioritariamente pacientes afetados por doenças neuromusculares de origem genética. A clínica 

orientada pelo psicanalista Jorge Forbes tem como proposta de abrir espaço para a palavra para 

acolher o sofrimento, de modo que a potência do diagnóstico se perca a ponto de o paciente se 

responsabilizar e se reinventar frente às condições da doença (FORBES, 2011).  

No LGH há uma questão complexa no que se refere aos atendimentos direcionados a doenças 

altamente incapacitantes, especialmente da doença de Huntington (DH). Os pacientes afetados pela 

DH em estágio avançado sofrem com a perda marcante das capacidades cognitivas de pensamento, 

memória e julgamento, principalmente com a perda da fala, um fator que impossibilita o atendimento 

psicológico ou psicanalítico. Desse modo, a maioria das intervenções direcionadas a esses pacientes 

em estágio crônico são assistenciais, realizadas pelos profissionais da enfermagem, fisioterapia, 

nutrição, serviço social e medicina. As intervenções possíveis ao campo da psicologia ou da 

psicanálise são dirigidas aos familiares e pacientes em estágio inicial da doença.  

Embora houvesse a abertura da equipe em estabelecer interlocuções possíveis, minha inserção 

nesse campo foi marcada por inquietações, afinal como eu poderia me servir do campo da genética 

na pesquisa? Foi no decorrer da pesquisa que essa questão foi se desdobrando e esses tensionamentos 

indicavam um ponto crucial no trabalho, pois se tratava do impasse que me atravessava em sustentar 

uma pesquisa no campo da psicologia em articulação com a genética, mas que não se tratava de 

responder aos métodos de uma ciência positivista.  

A pesquisa em psicanálise, embora se articule a outros campos do saber, se inscreve em uma 

outra lógica que não se pauta na verdade como lugar de saber. Ao contrário, na medida em que se 
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inclui o sujeito do inconsciente se instaura a experiência da ética do desejo em que se coloca o saber 

no lugar da verdade, ou seja, o saber que está no sujeito e no corpo afetado pela linguagem. 

O campo da psicanálise é primordialmente da pesquisa com o inconsciente em consonância 

com a clínica de cada sujeito. Nesse sentido, a principal via dessa pesquisa se contrapõe, até certo 

ponto, aos objetivos da ciência psicológica, mas indica o método próprio da pesquisa em psicanálise. 

Em outras palavras, é um trabalho que implica em um desejo de saber que endereça ao saber 

inconsciente do sujeito e não a um saber definitivo e generalista.  

Desse modo, o sujeito excluído do discurso médico, reduzido ao aparato anatomofisiológico 

é o que interessa a psicanálise por estar às voltas com o desejo e o corpo pulsional. É esse que me 

debruço na produção de um saber, advertida pelo desejo em provocar interrogações, sobretudo, de 

tecer condições para que a palavra tenha lugar e o discurso psicanalítico circule produzindo efeitos. 

Por outro lado, talvez tenha sido ambicioso articular a pesquisa em psicanálise à genética, pois 

há um distanciamento e uma diferença radical que marca esses campos de saber. Enquanto a 

psicanálise opera com o saber que comporta as manifestações do inconsciente e não se comprova 

pelas vias biotecnológicas, mas se prova no corpo com os efeitos da linguagem; a genética é regida 

pelo discurso pautado no valor de verdade decorrentes de comprovações orgânicas como resposta 

para o enigma da vida. Porém, foi justamente o desmoronamento da certeza de que a doença 

impossibilitaria a insistência do desejo que esse estudo interroga os efeitos produzidos pelos 

revestimentos discursivos sobre o sujeito.  

A pesquisa psicanalítica se circunscreve ao saber inconsciente, pois nos casos que ultrapassam 

o conhecimento da ciência médica em que o sujeito não se submete ao padrão imposto, a lógica que 

opera é regida por um outro saber. Logo, a pesquisa se desenhou entre aproximações e 

distanciamentos a esse campo onde foi possível estabelecer interlocuções de saberes com os 

profissionais que investem no trabalho com as doenças raras, especialmente aos pacientes atendidos 

que puderam experimentar os efeitos da experiência com a palavra. Com isso, me situei nesse campo 

atravessado por impasses, impossibilidades e a possibilidade da direção de um trabalho que entra na 

contramão das medidas previstas de atendimento, mas se fundamenta com a proposta da psicanálise 

em endereçar à uma via possível na produção de saber que decorre das incidências do inconsciente. 

A psicanálise ao acolher o sujeito marcado por uma doença incurável que sofre diante dessas 

contingências, abre espaço para um discurso sobre as formas possíveis de engajamentos suportáveis 

com vida, mesmo com o atestado da degenerescência. Menciono o texto de Luciane Loss Jardim 

(2003), no qual a autora destaca que a psicanálise deve acompanhar os avanços da ciência, pois tais 
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transformações se colocam como novos modos de relação entre o ser humano, o seu corpo e a sua 

saúde. 

O corpo é certamente uma das fontes de sofrimento, portanto é fato que a psicanálise tem uma 

íntima relação com o mal-estar e o sofrimento psíquico, por isso não desconsidera o aparato biológico 

e suas funções; mas o aborda por meio de outro registro. 

 
[...] ela evidencia e formaliza, como aliás é de sua vocação fazer, o que todo mundo 

sabe pela experiência, mas disso não tira em geral, nenhuma consequência: que a 

experiência que temos no nosso organismo, de suas exigências, proezas, debilidades 

ou doenças, nós só a temos através do campo da significação, do sentido, ou seja, 

pelo fato de que, por sermos falantes, somos marcados pela linguagem, pelo 

significante, mesmo no mais extremo nível de intimidade que possamos estabelecer 

com nossos órgãos e com nosso corpo (ELIA, 2007, p. 46).  

 

Com essa advertência, sublinho que os avanços da ciência produzem regulações sociais e à 

medida em que ocorre o deciframento do corpo biológico pelas biotecnologias, constroem-se novos 

discursos e modos para lidar com a saúde, com a vida e a morte, especialmente, a partir de um 

diagnóstico genético. Nesse aspecto, isto convoca a psicanálise a ser o ponto de ruptura, a fazer furo 

no discurso que engessa em uma condição biológica e exclui o sujeito de desejo.  

Propor a escuta psicanalítica na interface entre a ciência e o sujeito, permite inscrever novos 

enigmas como possibilidade de ressignificação do sofrimento no psiquismo, pois a psicanálise 

transporta o olhar para além daquilo que é objetivável, especialmente por não se reduzir as descrições 

de fatos e contingências, mas por endereçar para a subjetividade do sujeito. Nesse ponto, considero 

que ao abordar a experiência da maternidade por outro registro pode-se situar o sujeito a um lugar 

que seja possível fazer amarrações com o que resta dessa marca mortífera. 

Embora, enquanto psicóloga pudesse responder pela metodologia imposta como tratamento e 

direcionar a pesquisa pela via do aconselhamento genético, há um distanciamento em que me situo 

de um lugar advertida pelo desejo de saber. Com isso, a proposta dessa pesquisa em psicanálise 

comparece como uma aposta a sustentar em ato a elaboração de um saber não-todo, que atravessa 

meu percurso, me implica e coloca em trabalho, seja na escrita do que foi possível extrair dessas 

histórias ou na relação com o saber inconsciente. Justamente por experimentar os efeitos da 

experiência psicanalítica que há uma condição possível para falar sobre a psicanálise, tendo em vista 

os efeitos da análise pessoal, pela própria relação com o inconsciente e por ser atravessada por um 

desejo de saber.  
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Interessa-me destacar o termo proposto por Luciano Elia (2009, p. 35) como “pesquisante” 

por vislumbrar essa passagem de uma posição à outra, entre um analisante em sua experiência com o 

próprio inconsciente à pesquisador que se desdobra a indagar as manifestações do sujeito no laço 

social. Dito de outro modo, empreender a pesquisa em psicanálise se traduz na produção de algum 

saber, um modo de dizer em que há algo do estilo de quem o escreve, ou seja, é um trabalho que não 

é sem sujeito. Portanto, endereçar uma demanda ao saber universitário me implica e convoca a 

responder em ato por uma travessia de elaboração de um saber que testemunha a incidência do 

inconsciente, este que é o campo dessa pesquisa.  

A psicanálise traz a dimensão simbólica da linguagem, com o convite a fala convoca a 

transformação da palavra e a associação livre, por sua vez, o seu método próprio se constitui pela 

escuta do sujeito afetado pelo inconsciente e seus modos de gozo. Portanto, o saber está do lado do 

paciente. Não há exatidão, não é algo verificável por meio de experimentos, predições e aplicações 

de leis de generalização. Pelo contrário, a partir do que se extraí desse saber que não se sabe que sabe 

sobre a própria história se produz efeitos na relação com o Outro. Na pesquisa, os recortes dos 

conteúdos manifestos se transformam nas consequências teóricas, pelo qual o campo de investigação 

se refere a lógica inconsciente via linguagem.  

Para discutir sobre a pesquisa em psicanálise se faz necessário apontar sua especificidade na 

universidade, afinal é nesse âmbito que a pesquisa se desdobra. Com a questão que se impôs no início 

da pesquisa, para tentar respondê-la recorro a Freud (2010 [1920-1923]) no texto Psicanálise e teoria 

da libido, no qual ele define a psicanálise como uma disciplina singular que não é fruto de 

especulações, mas da experiência clínica. Além de ser um método de investigação do inconsciente. 

fundamenta-se como uma técnica para direção de tratamento das neuroses e como teoria a respeito 

da constituição e funcionamento do psiquismo. Assim, empreender a pesquisa em psicanálise é 

apostar na hipótese do inconsciente.  

Destaco em Lacan (1998[1965], p. 873) no texto A ciência e a verdade a afirmação de que o 

sujeito com a qual a psicanálise opera é o mesmo sujeito da ciência, “no entanto, que se deve fazer 

uma demarcação”. Tal demarcação é apontada desde Freud em que esse limite se define pela pulsão, 

a fronteira entre o psíquico e o somático, retomado em Lacan como o limite entre o simbólico e o 

real.  

Em seu escrito, Lacan denuncia a impossibilidade de o homem, objeto de estudo, ser 

objetivado por qualquer ciência, uma vez que “o homem da ciência não existe, mas apenas seu 

sujeito” (LACAN, 1998[1965], p. 873). Em outras palavras, embora a ciência circunscreva a verdade 
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no lugar do saber, há uma dimensão do impossível que escapa e justamente nesse ponto que a 

psicanálise opera, fazendo uma torção lógica pela qual coloca o saber no lugar da verdade. O saber 

inconsciente é o que faz furo na verdade propagada pela ciência, pois a manifestação do sujeito de 

desejo ultrapassa as explicações objetiváveis.  

A ciência e a religião são dois elementos que precisam ser destacados visto que além de 

atravessarem as questões dessa pesquisa, se traduzem em discursos que regem os laços sociais, 

inclusive, as representações sobre a maternidade.  

Ainda no texto A ciência e a verdade, Lacan diferencia a posição que a religião, a ciência e a 

psicanálise conferem à verdade. Na religião, a verdade é entregue à Deus como a causa do desejo do, 

assim o religioso corta o acesso a sua verdade. Desse modo, a religião atribui o sentido ao mal-estar 

e ao desamparo do sujeito justificando-o como determinação divina. 

A ciência, por sua vez, explica os fenômenos por meio de um objeto empírico [...] da verdade 

como causa, ela não quer saber nada (LACAN, 1998[1965], p. 889). Significa dizer que a ciência e a 

religião excluem o sujeito e por esse aspecto, a psicanálise não se rende a nenhum desses dois campos. 

Nesse ponto, por mais que seja o mesmo sujeito em questão e em comum para todas elas, há uma 

divisão entre saber e verdade que cada um desses campos se situa.  

A razão pela qual me detenho à proposição freudiana articulada com as ideias de Lacan é por 

considerar que o desejo como objeto não natural não se quantifica, tampouco se prova com 

experimentos e, justamente, por ir na contramão da lógica da religião, da ciência e do capitalismo, a 

psicanálise opera enquanto resistência a esses discursos.  

Por sua vez, a psicanálise é uma experiência diante da ética do desejo, colocando a verdade 

que se inscreve no inconsciente como uma bússola que orienta o sujeito. Assim, não segue a 

padronização da ciência, embora na universidade esteja submetida aos princípios que regem uma 

pesquisa científica, como, por exemplo, o uso do termo de consentimento livre e esclarecido2, mas 

em termos metodológicos responde por outra lógica. A psicanálise é, portanto, uma experiência ética 

que se sustenta por um rigor científico de seu método próprio que certifica seus efeitos nos laços 

sociais.  

Nesse aspecto, algo a ser sublinhado se refere a especificidade da psicanálise no campo das 

ciências ditas humanas. Por seu método próprio, sua técnica e sustentação teórica se revela como um 

tratamento ao mal-estar e ao sofrimento, por sua vez, opera ao acolher o sujeito dividido entre o saber 

e a verdade. A ausência de garantias revela sua especificidade ao se tratar da realidade psíquica, por 

 
2 Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Rondônia sob o número 1.849.777 
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essa lógica não responde aos métodos empíricos, mas produz efeitos de uma verdade para o sujeito. 

Por tal razão, segue na contramão de outras formas de psicoterapias que visam a adaptação aos ideais 

científicos.  

A psicanálise coloca em jogo o saber, deslocando-o do lugar da verdade para um saber outro 

que constitui o cerne do que há de singular na subjetividade humana. Assim, se interessa pela radical 

diferença em cada sujeito, pois, é exatamente esse aspecto particular que se rebela ao saber guiado 

pela verdade absoluta, ou seja, o Real do sujeito se rebela à todo saber que o engessa em uma 

condição. 

De fato, o distanciamento com a ciência positivista indica aquilo que não se pode provar por 

meio de recursos tecnológicos, mas ultrapassa o objetivável com as incidências do saber inconsciente. 

A psicanálise como método de investigação dos processos psíquicos se inscreve no discurso científico 

ampliando as discussões acerca dos fenômenos que atravessam o laço social e abre espaço para o 

campo da pesquisa, no sentido de retomar questões que se impõem para além do espaço privado do 

consultório.  

Por outro lado, o discurso psicanalítico interroga o que é transmitido como verdade, 

legitimando seu lugar na universidade. Uma vez que os fundamentos psicanalíticos tem um rigor 

científico, quando aplicado aos fenômenos da civilização produz efeitos que reverberam em outros 

campos do saber. Assim, há um ponto a ser considerado que é a sua presença na universidade em que 

inúmeros trabalhos atestam sua condição de argumentação científica e, portanto, produz avanços 

teóricos e reinvenções de práticas que são pressupostos de um modelo científico.  

André Lopes (2009, p. 138) em seu texto Psicanálise e universidade: conexões possíveis 

salienta que a pesquisa psicanalítica funda-se naquilo que o discurso psicanalítico faz com que retorne 

sobre a psicanálise e, consequentemente, sobre o psicanalista, constituindo em um trabalho que 

permite a articulação entre a teoria e a prática “não para lança-las em uma relação dual e sem furos, 

mas, antes, sempre as remetendo à sua dimensão real”. Significa, então, que é um trabalho que implica 

uma investigação que também atravessa a própria relação do pesquisador com à sua verdade 

inconsciente. De certo modo, se na ciência o saber deixa fora o pesquisador, na psicanálise sua 

inserção no campo de pesquisa coloca o sujeito em posição de sustentar o discurso psicanalítico 

atrelado à causa de seu desejo. Portanto, é um trabalho que inclui o sujeito, suas faltas e seus furos. 

A pesquisa em psicanálise é um campo de produção em que ao acolher a dimensão do real 

possibilita interrogar a padronização de manifestações que são singulares ao sujeito da pesquisa. 

Nessa via, pretende-se discutir “a relação do sujeito com o saber e a relação do sujeito com a dimensão 
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da vida que escapa ao saber, ponto limite do sentido” (MAURANO, 2006, p. 209). Desse modo, trata-

se primordialmente da pesquisa com o inconsciente que, por outro lado, envolve o próprio 

pesquisador e sua relação com o saber.  

Lacan (1992 [1969-70) no Seminário, livro 17 – O avesso da psicanálise adverte que o 

discurso da psicanálise não se transmite como qualquer outro saber. O psicanalista tem uma posição 

que antes deve consistir em transmitir o que está posto em questão que tem um certo saber na 

sociedade. Nesse ponto que a pesquisa em psicanálise se atrela, pois onde há um furo pelo qual o 

saber se dirige e faz operar como causa do desejo, implica o pesquisante em suportar se extrair de 

qualquer saber prévio para responder de um lugar que o saber está do outro lado, para sustentar a 

ética que comporta essa dimensão do impossível.  

Acerca disso, Luiz Carlos Nogueira (2004) considera a psicanálise como uma experiência 

original que introduz uma novidade na nossa cultura. É, justamente, por sua diferença, por fazer-se 

aberta, sem ambições terapêuticas, sem intenção de dar conta de ideais morais que traz contribuições 

para a cultura, pois se aproximar disso estaria fadada ao fracasso. A psicanálise opera onde a ciência 

fracassa, por isso está presente no mundo, tem produzido seus efeitos no laço social por meio de sua 

inserção na universidade e no campo científico, principalmente porque tem por sua vocação a 

resistência aos discursos totalitários. Assim, segue na insistência do desejo que contraria à lógica de 

funcionamento social e da ciência. 

A universidade é o lugar que favorece a pesquisa em psicanálise que vem em aposta de 

articulação à vários campos clínicos, entre eles o campo da genética. Por sua vez, é uma experiência 

que acontece no “Um a Um” e justamente por isso seu objeto é o sujeito do inconsciente afetado pela 

linguagem, no qual cada caso é tomado como se fosse o primeiro. 

Nessas condições, uma pesquisa em psicanálise se desdobra entre duas variantes: o desejo de 

cada sujeito em direção ao saber e o objetivo que se quer alcançar com uma pesquisa dirigida ao saber 

universitário. Nesse aspecto, se estabelece a relação proposta por Lacan entre a psicanálise em 

intensão e extensão. Uma vez que as duas caminham juntas, implica em uma produção “dentro” pelos 

efeitos da própria análise em que se segue na direção do saber como falta e o desejo de transmitir esse 

desejo de saber como falta no saber. Isto sugere que a psicanálise no mundo vai além da apresentação 

de resultados esperados pela comunidade científica, de sua transmissão ou testemunho de um 

percurso, trata-se, de presentificar a ética do desejo no laço social e sustentá-la em ato. 
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2.1 O método psicanalítico de pesquisa 

 

Os desdobramentos que configuraram a criação do método psicanalítico se relacionam desde 

o trabalho com a hipnose. Freud além de ter sido aluno de Bernheim, pesquisador do assunto, fez 

estágio em Paris no Hospital Salpetrière com Charcot. Entretanto, Freud (2016 [1893-95]) em Estudos 

sobre a histeria destaca que com esse método percebera que a supressão do sintoma se alterava à 

medida que a autoridade do médico sobre o paciente se enfraquecia. Inconformado com o tratamento 

de sugestão, passou a se interessar pelo método catártico para reformular a prática hipnótica, 

sobretudo a partir do tratamento de Anna O, paciente de Joseph Breuer. 

Um aspecto especial do tratamento de Anna O. se desenvolveu quando a paciente pediu que 

ao invés de ser hipnotizada, a deixasse falar. Freud relatou que Anna O. designou a especificidade do 

tratamento como a cura pela palavra usando originalmente a terminologia em inglês (talking cure). 

Esse ponto inaugural da psicanálise desemboca nos fios condutores do método psicanalítico, no qual 

Freud além de constatar as incidências do inconsciente expresso no corpo, é convocado a uma escuta, 

identifica o fenômeno da transferência e formula a regra fundamental, a associação livre. Assim, ao 

introduzir a técnica da associação livre em que o analisando é convocado a falar sem pensar e sem 

juízo prévio, a institui como a via possível para a investigação do inconsciente manifesto em suas 

formações, como no trabalho dos sonhos, sintomas, chistes e atos-falhos.  

O próprio furo no saber leva Freud a insistir no desejo que faz nascer a psicanálise. A falha 

no saber médico que não encontrou a etiologia dos sintomas histéricos se atualiza em cada proposta 

científica de obturar a falta no saber, por isso que a psicanálise resiste, se introduz e circula no campo 

da ciência, uma vez que confere o lugar ao sujeito de desejo e reconhece o valor da palavra.  

Marco Antonio Coutinho Jorge (2005, p. 65) enfatiza que “a psicanálise opera através de um 

único meio, a palavra do analisando, Lacan estabelece na obra de Freud a relação ineludível entre as 

diversas formações do inconsciente e a linguagem, por meio da qual elas necessariamente se 

manifestam”. Freud, desde os primeiros escritos, destaca que a psicanálise ensina o valor basilar da 

palavra provando com sua prática os efeitos transformadores diante da possibilidade de traduzir o 

sofrimento em narrativas. 

A pesquisa com o método psicanalítico requer a presença do psicanalista, essencialmente, no 

tocante da escuta do sujeito e na interpretação dos enunciados que se recolhem que resultarão nas 

consequências teóricas que, por sua vez, o autor colocará algo de si. Aqui, destaco que a formação do 

analista é sempre inacabada e permanente, pois esta não decorre da formação acadêmica. Isto 
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significa que implica a travessia do pesquisante nos estudos teóricos sobre temáticas que lhe causem, 

além de supervisões de sua prática clínica e sua própria análise pessoal, a qual, pode produzir efeitos 

da emergência de um desejo de saber inerente a experiência psicanalítica. 

Me interessa sublinhar que a pesquisa em psicanálise endereçada a um saber universitário não 

forma um analista, mas possibilita o analista em formação a direcionar o desejo em causa e sustentar 

a elaboração de um saber de sua própria autoria. Com isso, destaco a afirmação de Ana Cristina 

Figueiredo (2009, p. 195) no texto Sobre a pesquisa e a produção de saber que “a pesquisa segue na 

via do pesquisador interrogando o instituído para produzir um saber que só pode ser contingente, 

exploratório, provisório. Um saber barrado, mas nem por isso menos formalizado”.  

Acerca disso, nas palavras de Elia (2009) é na posição de analisante que se pesquisa, pois na 

pesquisa em psicanálise se está como sujeito dividido movido pelo desejo de saber que leva a 

interrogar o saber constituído. Por outro lado, Figueiredo e Minerbo (2006, p. 262) ressaltam que para 

a pesquisa com o método psicanalítico, a presença do psicanalista é incontornável, especialmente, 

porque a própria pesquisa é obra do psicanalista. Os autores chamam de pesquisa com o método 

psicanalítico uma atividade em que se constituem e se transformam “objetos”, “pesquisadores” e 

“meios” ou “instrumentos” de investigação (conceitos, técnicas etc.). Mais ainda, requer a 

transformação do objeto no sentido de que haja a produção de saber. 

Diante disso, me faz considerar que a pesquisa com o método psicanalítico implica a passagem 

de uma posição à outra, ou seja, de girar em torno entre ser movida pelo desejo de saber com as 

questões extraídas da prática clínica e de um percurso, elaborando um projeto de pesquisa, mas de tal 

modo, resulta em um trabalho, fruto dos desdobramentos traduzidos por meio da  função que se ocupa 

ao sustentar a ética do bem dizer em que se coloca o sujeito, sua fala, suas manifestações como eixo 

de trabalho que resulta em produções teóricas. De certo modo é preciso se extrair para que se possa 

falar em psicanálise, em outras palavras, a pesquisa com o método psicanalítico depende de uma 

posição subjetiva semelhante ao do analisante em trabalho analítico, porém, enquanto autor se trata 

de sustentar algum saber extraído na transformação do saber psicanalítico e sustentá-lo em ato.  

O fazer psicanalítico deve partir de elementos fundantes no que se refere à pesquisa, pois o 

espaço que perpassa a experiência não depende de estrutura física, mas que haja condições possíveis 

para recorrer ao método psicanalítico sustentado e regido pelos fundamentos primordiais da 

psicanálise, bem como um dispositivo de estrutura discursiva. Em outras palavras, desde que se 

sustente a ética da psicanálise é da experiência psicanalítica que se trata, independente do setting que 

se estabeleça (ELIA, 2009). 
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Santos (2000, p. 98) sublinha que a exigência por ser um dispositivo de estrutura discursiva 

revela a estrutura própria à experiência como condição para a atenção flutuante, “essa recomendação 

feita por Freud de que o analista acompanhe a associação livre do paciente pelo deslizamento da 

cadeia, sem se prender ao sentido ou significado do que está sendo dito, porém atento ao 

encadeamento associativo”.  

Nesse aspecto, toda pesquisa psicanalítica é necessariamente uma pesquisa clínica porque 

“implica que o pesquisador-analista empreenda sua pesquisa a partir do lugar definido no dispositivo 

analítico como sendo o lugar do analista, lugar de escuta e sobretudo de causa para o sujeito” (ELIA, 

2000, p. 23). 

Partindo desses pressupostos, o método psicanalítico se pauta na suposição de que o 

inconsciente é o fundamento de todo fato psíquico e isso sugere verbalização (entrevista), escuta, a 

análise, transferência, intervenção (ainda que a imposta pela consequência do encontro), sendo assim, 

a pesquisa com o método, apesar de sua especificidade, não se difere (SAURET, 2003). 

Freud (2019 [1912]) no texto Recomendações ao médico para o tratamento psicanalítico 

sublinha que relatos ao pé da letra são menos importantes, pois o que interessa ao campo da 

psicanálise é a realidade psíquica e como sua técnica pode produzir efeitos à medida em que se maneja 

o processo conduzido, ou seja, a transferência.  

O conceito de transferência foi introduzido por Freud (2016 [1905/1901]) no texto Análise 

fragmentária de uma histeria como fenômeno fundamental no processo de análise e um elemento 

central na teoria psicanalítica. Nesse texto, Freud a define como um investimento afetivo do paciente 

endereçado à pessoa do analista, por meio da qual são atuadas as experiências do tempo infantil que 

se articulam com o romance familiar, explicitado pela metáfora do complexo de Édipo. 

  
[...] são novas edições, reproduções dos impulsos e fantasias que são despertados e 

tornados conscientes à medida que a análise avança, com a substituição – 

característica da espécie – de uma pessoa anterior pela pessoa do médico. Colocando 

de outra forma: toda uma série de vivências psíquicas anteriores é reativada, mas não 

como algo passado, e sim na relação atual com o médico (FREUD, 2016 

[1905/1901], p. 312). 

 

Interessou-me trazer essa passagem, inclusive, para salientar que além do inconsciente ser 

atemporal, a transferência está presente em todas as relações e por sua vez, aponta para a repetição. 

Freud destaca um caráter compulsivo da repetição que se apresenta na transferência, o qual se 

constitui como um obstáculo ao próprio tratamento: “é lícito afirmar que o analisando não recorda 

absolutamente o que foi esquecido e reprimido, mas sim o atua. Ele não o reproduz como lembrança, 
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mas como ato, ele o repete, naturalmente sem saber que o faz” (p. 149). Em outras palavras, o 

analisando não recorda o que foi esquecido e recalcado, mas atua em suas manifestações, ou seja, a 

repetição se apresenta como aquilo que não se quer ver, mas se presentifica em ato, visto que aquilo 

que não pode ser rememorado retorna de outra forma, por meio da repetição, sem que o sujeito o 

perceba. 

Com o ensino de Lacan o conceito de transferência é circunscrito como a suposição do suposto 

saber creditada ao analista e esse endereçamento traz como efeito o amor. No entanto, Lacan adverte 

que por não ocupar o lugar de suposto saber é que o analista dirige a análise e não o paciente, 

principalmente, opera do lugar do vazio, de objeto causa de desejo (LACAN, 2009 [1953-1954]; 2008 

[1964. 

Sobre isso, o efeito do sujeito suposto saber é o amor de transferência, isto inscreve a abertura 

do inconsciente, mas também seu fechamento. Aquilo que se instaura numa relação transferencial 

trata-se de um encontro faltoso, em que ao mesmo tempo traz notícias de algo que já se perdeu, numa 

lógica própria aponta para um resto da história do sujeito, ou seja, o que se faz ou fez com isso 

(LACAN, 2009 [1953-1954]; 2008 [1964]). 

No que diz respeito a esse trabalho, a transferência foi a condição para que essa pesquisa se 

estruturasse. Embora, não caracterizasse um tratamento psicanalítico propriamente dito, considero 

que dois dos casos apresentados, no decorrer das limitadas entrevistas houve o estabelecimento da 

transferência como uma implicação subjetiva em que se instaurou a sustentação de uma fala e um 

discurso que possibilitou o acesso aos significantes que singularizavam a história do sujeito. É fato 

que na pesquisa, o manejo da transferência se estabelece com o processo de escrita, principalmente, 

em relação aos autores que pudessem nortear a leitura e a fundamentação teórica desse estudo. 

Todavia, nesse trabalho, apresento o que foi possível de ser recolhido e relatado da escuta do sujeito, 

levando em conta que uma paciente veio a óbito antes da conclusão da pesquisa e a outra mudou-se 

para outro estado.  

Assim, destaco que o primeiro elemento na pesquisa psicanalítica diz respeito ao laço entre o 

sujeito e o pesquisador, porque para que se estabeleça é primordial que a transferência se efetive, 

pois, é esse fenômeno que caracteriza e inaugura a clínica psicanalítica. Nesse sentido, a transferência 

é o elemento preponderante para que uma análise se instaure e a psicanálise enquanto método “deve 

incluir a transferência entre as condições estruturantes (e estruturais) da pesquisa” (ELIA, 1999, p. 

36).  
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Além da transferência, a pesquisa em psicanálise depende, primordialmente, da escuta do 

sujeito, pois é por meio dela que a teoria freudiana se fundou e tem sido pela produção de saber que 

dela decorre que a psicanálise tem se sustentado. Nesse ponto, o aforismo lacaniano o inconsciente 

estruturado como linguagem supõe a constituição do sujeito do inconsciente engendrada pela 

linguagem e a fala, as quais tecem as tramas, histórias e suas ficções em termos de discurso deixando 

marcas e traços que constituem uma rede de significantes. Sendo assim, a pesquisa em psicanálise é 

a pesquisa do inconsciente, pela qual se articula a teoria ao que se manifestou determinado pela ação 

dessa instância. 

A este propósito, desde o início, Lacan destaca a originalidade freudiana e considera que os 

processos psíquicos são submetidos à dimensão psíquica da linguagem. A escuta do sujeito se articula 

à atenção flutuante, uma vez que a associação livre é a técnica em que o sujeito é convocado a falar 

livremente, portanto, é um movimento marcado por pensamentos recalcados que ordenam as cadeias 

associativas em que os significantes se apresentam e manifestam o desejo.   

A especificidade da pesquisa com o método psicanalítico se aproxima à prática clínica. 

Miriam Debieux Rosa (2010, p. 186) enfatiza que a análise dos dados deve ser orientada pela escuta 

e transferência instrumentalizada no que se refere ao texto. A autora salienta que “a escuta, na clínica, 

tem como base a teoria e a atenção à fala do analisando”. Na pesquisa o processo é semelhante, só 

que, ao invés da fala, trabalha-se com o texto escrito. Desta forma, o que se extraí da escuta da 

manifestação do inconsciente tece o enredo da história do sujeito em direção da escrita analítica, o 

que sugere o próprio manejo da transferência do pesquisador com a teoria e com o que foi recolhido 

da escuta flutuante. Os efeitos dessa escuta somente se fazem operar porque no campo transferencial 

é possível efetuar intervenções, pois os laços se estruturam e se fundam pela transferência.  

Da mesma forma que a clínica, na leitura dirigida pela escuta, o pesquisador deve identificar 

os significantes, falhas e tropeços apresentados no discurso e traduzido em texto. Na mesma 

perspectiva, a transferência instrumentalizada é o que move o pesquisador à leitura dos dados, pela 

qual é impelido pela sua subjetividade na análise da pesquisa. A partir dessa experiência o 

pesquisador efetua uma transformação metapsicológica em que o resultado retorna à própria 

psicanálise, no sentido de que restitui algum saber ao campo psicanalítico que faz seu discurso 

circular e produz efeitos em outros saberes. 
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3. PSICANÁLISE E ALGUMAS QUESTÕES ENTRE A FEMINILIDADE E A 

MATERNIDADE 
 

 

“O destino de uma mulher é ser mulher”  

(LISPECTOR, 1998 [1977], p. 84). 
 

 

A sexualidade, a maternidade, a feminilidade e a diferença sexual são temas caros para a 

psicanálise por traçar o eixo central da obra freudiana. Desde o início de sua obra, Freud buscava 

estabelecer a gênese da constituição psíquica em torno da sexualidade reprimida ao final do século 

XIX. Ele contextualizava sua prática clínica e ousava elaborar os desdobramentos do que escutava 

das mulheres nas entrelinhas. Havia uma sistematização de suas elaborações teóricas-científicas, num 

esforço em descrever a lógica que estrutura e organiza a sexualidade no ser falante. Para chegar à 

teoria da sexualidade feminina, Freud faz um percurso teórico em que elabora o conceito de falo, a 

dissimetria do complexo de Édipo e os efeitos da castração nos sexos.  

Ao escutar as histéricas evidenciou o enigma da feminilidade designado por ele como o 

“continente negro” (FREUD, 2019 [1926], p. 240). Além de narrar o modo como as mulheres 

poderiam enunciar suas verdades com as manifestações de seu corpo, ao reconhecer valor conferido 

a palavra e a linguagem, legitimava o lugar do desejo e marcava a entrada feminina na cena social ao 

serem colocadas como objeto de investigação. De início, ele sinaliza a obscuridade sobre a 

sexualidade feminina, indicando o enigma em torno da mulher e da feminilidade, elencando essa 

temática em todo percurso de sua obra.  

O propósito desse capítulo é discutir as questões que concernem à maternidade e sua relação 

com o feminino. Assim, abordo os discursos produzidos no decorrer dos tempos acerca da mulher e 

sua relação com a maternidade. Em seguida, apresentarei a concepção freudiana sobre o primado do 

falo na diferença sexual e desdobramentos em torno do enigma da feminilidade. Retomo em Lacan a 

discussão sobre a estruturação edípica, a transmissão da falta e os modos de gozo na maternidade. 

Por fim, farei considerações sobre as vicissitudes da maternidade atravessada pelas doenças 

degenerativas fazendo contraponto com o gozo em Lacan e a pulsão de morte em Freud.   
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3.1 Os discursos sobre a mulher e a maternidade 

 

A mulher, desde as primeiras elaborações de Freud, é uma questão para a psicanálise. O 

mistério que envolve o feminino e escapa a simbolização indica a impossibilidade de decifrar o que 

vem a ser uma mulher que, por vezes, foi associada à maternidade como resposta ao enigma. Nos 

séculos XVIII e XIX, os discursos produzidos pela cultura europeia defendiam que as mulheres 

seriam definidas por sua anatomia.  

Em contrapartida, esses discursos se divergiam quando propunham a educação da “natureza 

feminina” para que as mulheres pudessem cumprir o destino que as esperavam. A esses aspectos, a 

feminilidade era compreendida como algo natural, articulada ao estatuto do corpo e a capacidade 

procriadora sustentada pelos ideais cristãos, porém, o equívoco em disciplinar a natureza feminina já 

indicava que a mulher é um sujeito de desejo (KEHL, 2007, p. 48). 

A concepção sobre a mulher e a maternidade atrelava-se a um dom supremo que certificava o 

estatuto da feminilidade, ou seja, ser mulher, ser fêmea, seria sinônimo de ser mãe; de uma obrigação 

ou um destino. Um exemplo disso se encontra em uma das obras de Jean-Jacques Rousseau 

(1999[1712]) que sustentava as influências históricas na função natural de mãe, sendo a maternidade 

defendida como parte de uma vocação feminina que além de ancorar o amor materno a um ideal 

social, designava como deveria ser a conduta da boa mãe. Para ele, a maternidade se resumia a um 

dever indiscutível, pois a mulher havia uma condição que lhe era destino, ou seja, haveria um instinto 

materno. Diante dessa condição, surgiram as preocupações com a educação feminina em que se 

privilegiava o amor materno como próprio da natureza.  

Em torno da figura feminina há vários sentidos construídos historicamente, por exemplo, ao 

ser associada a imagem de Eva e Maria, respectivamente, se articula a imagem da mulher ao pecado, 

a pureza e a santidade. Inclusive, as dores do parto eram consideradas como sinônimo de punição, 

mas também uma purificação, determinada por uma sentença de Deus, “multiplicarei grandemente o 

teu sofrimento na gravidez; em meio à agonia darás à luz filhos” (GÊNESIS, 3:16). Além dessa 

punição, a conduta da mãe seria avaliada por meio do filho como herança divina, ou seja, o filho seria 

recompensa da mãe “só depende dela que seu filho seja um grande homem ou um criminoso” 

(BADINTER, 1985, p. 271).  

De certo modo, as sutilezas ou o escancaramento desses discursos emaranhados à cultura, a 

ciência e a religião persistem, inclusive, por meio de uma de rede de vigilância que visa a 
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responsabilização e culpabilização da mulher-mãe em manter o controle do corpo e da sexualidade 

para não se trazer a vida, um filho doente ou desajustado às normas sociais. 

Esses discursos atravessaram o século XIX e trouxeram em seu bojo um ideal sobre a 

maternidade como uma experiência supostamente “feliz e gratificante”, apesar das ambivalências, 

dores e sofrimentos que comporta. O fato é que a maternidade pode ser uma experiência conflituosa 

para uma mulher tendo em vista as repercussões psíquicas que atravessam a relação mãe-bebê, relação 

de cada mulher com o corpo e com as suas parcerias amorosas. 

Acrescento que foi com o movimento feminista, a partir da década de 1960, que se desenhou 

um marco histórico para as mulheres-mães protagonizarem algumas das mudanças sociais com a 

popularização de métodos contraceptivos mais seguros, constituindo para as mulheres a possibilidade 

de ter prazer com menos risco de uma gravidez indesejável.  

Ao colocar a maternidade em pauta, além de propor um diálogo sobre as questões sociais, se 

circunscreveu um espaço de reivindicação da autonomia do corpo feminino e das decisões sobre o 

aborto que situa uma dimensão outra sobre o ser mulher, enquanto um sujeito e dona do próprio 

corpo. Nesse tempo, a obra de Elisabeth Badinter trouxe uma leitura sobre a maternidade que não se 

define por um destino social ou biológico. Em toda a sua obra, a autora interroga o que ultrapassa o 

biológico, o social e o religioso, pois considera que o amor materno é construído. Com isso suscita 

questões que ultrapassam às categorias de gênero e contrariam o discurso biologizante que naturaliza 

a maternidade, reduzindo-a ao fator orgânico e ao instinto. 

As contribuições de Badinter produz um furo nos discursos produzidos em torno da 

maternidade, de modo que a função materna é colocada em questão, pois não se reduz ao sexo de 

quem a sustenta. “Qualquer pessoa que não a mãe (o pai, a ama etc.) pode ‘maternar’ uma criança. 

Segundo, não é só o amor que leva a mulher a cumprir seus ‘deveres maternais’. A moral, os valores 

sociais, ou religiosos, podem ser incitadores tão poderosos quanto o desejo da mãe” (BADINTER, 

1985, p. 16). 

Nesse ponto, o próprio movimento feminista na década de 1960 ampliou a discussão social 

sobre o papel da mulher para além das questões de gênero em que a maternidade foi tomada como 

uma escolha e não mais como uma determinação pautada nas designações biológicas, sociais e 

religiosas. Essas questões ao serem problematizadas desmontam os ideais baseados nesses 

parâmetros, especialmente, o instintivo. Isto permite concluir que o advento da revolução sexual 

impulsionado pelo movimento feminista, com a criação dos métodos contraceptivos, a mulher passou 

a ser vista como um sujeito e não reduzida à natureza, pois se constituíram modos de pensar a 
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maternidade a partir de uma decisão, viabilizando a possibilidade de escolha sobre o que fazer com o 

próprio corpo.  

Na contemporaneidade, observo, principalmente, nas redes sociais que há uma tentativa de 

padronização da maternidade como um modelo permeado de determinados comportamentos, os quais 

reforçam o mito do amor materno e o ideal de maternidade. Isto, além de tiranizar as mulheres, gera 

sofrimentos e adoecimentos que podem se desdobrar na vulnerabilidade psíquica de uma mulher, 

sobretudo, tendo em vista que o encontro da mãe com seu bebê pode ser vivenciado com inúmeros 

conflitos. Isso me faz pensar que esse é o tempo do protagonismo feminino, mas também dos efeitos 

do ilimitado nas configurações familiares e nos laços sociais. Com isso, a psicanálise ensina no que 

se refere ao sujeito humano, não há nenhuma relação entre maternidade e instinto.   

A psicanálise, por sua vez, nasce da insistência de Freud em escutar as mulheres e seus 

impasses com a feminilidade, pois havia – e ainda há - um fracasso da própria ciência em dizer sobre 

o que atravessa o corpo de uma mulher. Embora, a elaboração freudiana tenha sido interpretada com 

muitos equívocos, principalmente, ao conceito de penisneid que muitas vezes é utilizado 

inadvertidamente para apontar como uma teoria machista, porém o que se apresenta é a constatação 

da impossibilidade de decifrar o enigma da feminilidade, por isso, ele recomenda consultar a 

experiência das próprias mulheres, aos escritores e ao avanço da ciência (FREUD, 2010 [1933]). 

Acrescento ainda, que as proposições freudianas certificam que a recusa à feminilidade é 

inerente à vida psíquica humana (FREUD, 2019 [1937]), com isso é possível antecipar que o 

machismo é a expressão do repúdio ao feminino na cultura. Isto significa que tanto os homens quantos 

as mulheres estão estruturalmente destinados a atravessar essa recusa para estabelecer um pacto 

civilizatório. Por tal razão, acolher esse infamiliar é consentir que na mulher há um vazio que 

circunscreve a radical singularidade cujo mistério se apresenta como enigma e ultrapassa a norma 

fálica. 

A proposta freudiana de que a maternidade comparece como substituição da falta inscrita no 

corpo feminino supõe que há uma equação fálica como resolução da ausência de pênis na mulher, 

assim um bebê está em equivalência simbólica para tamponar o furo e os impasses com o feminino 

(FREUD, 2010 [1933]). Significa dizer que a maternidade é uma resposta possível à feminilidade, 

mas o fato é que a maternidade não recobre o feminino na mulher, sendo esse pressuposto que Lacan 

vai atestar anos mais tarde e destaca que só é possível tecer considerações sobre a mulher e a 

maternidade na experiência de uma a uma (LACAN, 2008 [1972-73]).  
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Dito de outro modo, um bebê ocupa um lugar na subjetividade de uma mulher situado em uma 

equivalência simbólica e não necessariamente para suplantar a ausência de pênis, mas por haver um 

gozo implicado na maternidade que produz outros desdobramentos psíquicos que revela o cenário 

fantasmático dessa mãe-mulher (LACAN, 2008 [1972-73]).  

Nos últimos cem anos, com a entrada da mulher em ambientes que eram exclusivos dos 

homens, houve uma diversificação nessa aposta de realização fálica. Na contemporaneidade, as 

mulheres se desdobram em diferentes modos de gozo entre ser uma mulher, mãe e profissional. A 

maternidade é uma das experiências que uma mulher ou mesmo por quem não é pode exercer a função 

de transmissão da linguagem. Todavia, ainda que ter um bebê seja desejável para uma mulher é 

possível que isso compareça como algo futuro, após outras realizações. Muitas vezes, a realização 

profissional ocorre antes de ter um bebê e isto situa a mulher em posição simétrica com os homens, 

mas não as impedem de girar em torno da condição feminina. Portanto, é preciso considerar que a 

maternidade pode vir a ser para uma mulher, uma experiência de realização fálica como propôs Freud, 

mas, antes de resolvê-la, reatualiza a condição feminina diante da castração (JERUSALINSKY, 

2014).  

Seguindo nessa trilha, retomo em Freud suas elaborações acerca do falo e da castração, os 

quais são operadores decisivos na construção da feminilidade como também se ancora ao desejo que 

sustenta a vontade de ser mãe. 

 

 

3.2 O falo e a castração 

 

Nos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud (2016 [1905]) faz um percurso teórico 

que visa estabelecer a diferença entre a sexualidade infantil e a adulta à medida em que desenvolve o 

conceito de pulsão, o complexo de Édipo, a castração e as primeiras elaborações em referência ao 

conceito de falo. Nesse texto inaugural, Freud afirma que a sexualidade não é totalmente determinada 

pela biologia. Ao atestar que a sexualidade está presente desde a tenra infância destaca seu caráter 

pré-genital por considerar que o prazer genital só poderia ser atingido na puberdade. Nesse texto ele 

vai enfatizar a dinâmica pulsional, à medida em que destaca que tanto o menino quanto a menina 

atravessam os estádios do desenvolvimento libidinal da mesma forma. 

Freud vai destacar que para além do corpo materno, o próprio corpo da criança é tomado como 

objeto de satisfação pulsional, sem que esteja relacionado a uma necessidade. As primeiras satisfações 
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autoeróticas são experimentadas por meio das funções vitais (boca, ânus e pênis/falo) e são modos de 

expressão da sexualidade. Essas primeiras experiências de satisfação são ligadas ao corpo materno, o 

seio e onde a mãe inscreve as marcas no corpo do bebê que se constituem em zonas erógenas.  

Essas marcas no organismo estabelecem a comunicação entre o corpo e o mundo externo 

sendo uma relação mediada pela linguagem. Freud propõe a relação do sujeito com o corpo, a partir 

de operações lógicas denominadas como fases do desenvolvimento marcadas pelas fixações em zonas 

erógenas. No primeiro momento se estabelece o tempo em que a zona oral é marcada pela relação da 

criança com o seio materno e pelo prazer em sugá-lo. No segundo momento, a zona anal se relaciona 

as fezes que são colocadas como objeto de troca que vem simbolizar a ambivalência de afetos no ato 

de reter e expelir. Ao final, se inscreve a fase fálica, momento que ocorre a descoberta da diferença 

dos sexos. 

Ao circunscrever a fase fálica, Freud traz as formulações da diferença em termos anatômicos, 

entre ter ou não o pênis e aponta para o amor edípico. Nesse momento, a diferença sexual é ignorada, 

tanto a menina quanto o menino estão em igualdade. Quando se refere a universalidade do pênis se 

refere à negação da diferença sexual que se impõe a meninos e meninas. Assim, a fantasia infantil se 

constrói a respeito do suposto pênis da mãe, se relaciona a dependência da criança, seja do amor e da 

potência materna.   

Freud constatava que as experiências e as curiosidades sexuais infantis são elementos da 

própria sexualidade humana. Mas, diante das lacunas das teorias de 1905, duas décadas depois, no 

texto A organização genital infantil: uma interpolação à teoria da sexualidade (1923), fez correções 

e acréscimos nos quais estabelecia a diferença entre a sexualidade infantil e a adulta. Assim, postulava 

que já na infância há o movimento de erogenização dos genitais em que as crianças descobrem os 

órgãos sexuais femininos. Nesse sentido, a curiosidade do menino e da menina ao constatar a 

presença/ausência do pênis, inscreve o registro da diferença sexual e a noção da falta. Mas, para 

ambos os sexos somente o órgão masculino é considerado. 

  
 [...]A principal característica dessa “organização genital infantil” constitui, ao 

mesmo tempo, o que a diferencia da definitiva organização genital dos adultos. 

Consiste no fato de que, para ambos os sexos, apenas um genital, o masculino, entra 

em consideração. Não há, portanto, uma primazia genital, mas uma primazia do falo 

(FREUD, 2016 [1923], p. 152). 

 

Freud modificou sua tese acerca da universalidade do pênis e propôs que haveria a primazia 

do falo como organizador da sexualidade. Ele empresta o termo falo de alguns costumes das culturas 

antigas, por exemplo, no mundo etrusco antigo, egípcio, grego e romano, a representação fálica era 
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frequentemente ilustrada nos muros, joias, paredes para simbolizar a fertilidade e a força (COSTA, 

BONFIM, 2014).  

O falo é concebido como símbolo que se associa ao pênis, porém como um representante de 

valor no inconsciente. Na dialética da castração, o que está em jogo é a relação do sujeito com falo e 

não com o órgão. Isto supõe o reconhecimento de um valor atribuído àqueles que tem uma 

determinada designação corporal, de modo que se revela para a menina e para o menino, como um 

só sexo, pois a diferença anatômica não é significada e a realidade do inconsciente somente reconhece 

o órgão masculino. A partir dessa denegação a criança constrói suas teorias sexuais e ficções que se 

seguem na vida adulta. Por isso, Freud afirma que a sexualidade adulta resulta da disposição perverso-

polimorfa na infância (FREUD, 2016 [1923]).  

Quando Freud articulou o falo à sexualidade, por meio dos complexos de Édipo e da castração, 

explicou como meninos e meninas se relacionam com a diferença sexual e estabelecem diferentes 

modos de lidar com a falta. Assim, ele alega que a menina não constata a ausência do pênis supondo 

que ainda crescerá, pois há um só sexo e o falo está para ambos. Todavia, a imagem da ausência do 

pênis na menina levaria o menino a concluir que ela o tinha, mas perdeu; ou que fora cortado.  

 
[...] essa ausência, acreditam ver um membro, atenuam a contradição entre o que 

viram e o que esperavam, mediante a evasiva de que ele é ainda pequeno e crescerá, 

e aos poucos chegam à conclusão emocionalmente significativa de que no mínimo 

ele estava presente e depois foi retirado. A ausência de pênis é vista como resultado 

de uma castração, e o menino se acha ante a tarefa de lidar com a castração em 

relação a ele próprio (FREUD, 2016 [1923], p. 154). 

 

A constatação da diferença anatômica traz como consequência o complexo de castração 

instaurada pela falta do pênis e produz saídas diferentes. A criança deve se confrontar, seja pela 

ameaça da castração ou pela constatação de sua ausência. Essas operações produzem as 

consequências psíquicas no menino que desembocam na dissolução edípica e pela identificação com 

o pai, encontra o estatuto de virilidade que se articula ao masculino. Para a menina, a castração produz 

o efeito de preparação para a entrada no complexo de Édipo, pois a castração implica em um não-

saber diante do reconhecimento da ausência do pênis. Isto, a coloca em um trabalho a mais, pois não 

há um objeto que possa garantir sua conformação anatômica e ao sentir-se privada, busca meios de 

compensar o que a faz sentir em desvantagem.  

No que se refere a elaboração de Freud (2016 [1924], p.183) em A dissolução do Complexo 

de Édipo, o menino em sua angústia de castração renuncia ao desejo incestuoso pela mãe e recalca as 

fantasias edípicas. Já a menina, ao identificar a semelhança corporal com a mãe e ausência de suporte 
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fálico, busca-o no pai, mas por não poder identificar-se com ele, volta-se para a mãe e substitui o 

desejo de ter um pênis pelo desejo de ter um bebê. Em outras palavras, a castração indica uma 

ausência e lhe resta uma busca compensatória que visa superar o que não se tem para inscrever algo 

que a defina como mulher. Neste sentido é possível pensar que o Édipo produz as insígnias ao homem 

e não a mulher.  

Freud fala em três saídas edípicas que se referem a negação da castração e, consequentemente, 

da sexualidade. A repulsa geral e o abandono da sexualidade, indica uma saída neurótica de inibição 

sexual. A segunda saída é a tomada de uma posição masculina pela mulher designada por complexo 

de masculinidade, em que há a fantasia inconsciente de ser um homem, encaminha para a escolha 

homossexual, sendo essa escolha relacionada a etiologia da histeria. A terceira saída corresponde a 

feminilidade em que a menina substitui o desejo do pênis por um bebê consoante a uma equivalência 

simbólica (FREUD, 2010 [1931]).  

Por outro lado, o complexo de castração incide em uma dívida simbólica para o menino, 

enquanto que para a menina instaura uma divisão: a mudança de objeto de amor (da mãe para o pai) 

e a mudança de zona erógena (clítoris para a vagina). Por isso, o primado do falo é a própria 

constatação para ambos os sexos da presença/ausência de um representante de valor que se manifesta 

em modos distintos na relação com o sexual. Nos meninos se impõem a dúvida que os impelem em 

direção de outras informações e construções das teorias acerca daquilo que vê enquanto ausente. Nas 

meninas, há o reconhecimento daquilo que não tem, nunca teve, mas quer ter, ou seja, ambos se 

deparam com a diferença sexual, certificam a ausência de um signo que represente o sexo feminino e 

isso se inscreve na ordem da falta.  

O que se coloca em pauta é um valor que pode ou não ser investido, porém, também pode ser 

destituído. Acerca disso, a menina não teme a castração porque já foi castrada, enquanto os meninos 

temem a possibilidade de que aconteça. Nesse sentido, o complexo de castração aponta para a 

masculinidade no menino e fomenta a busca pela feminilidade na menina, esta que por já ser castrada 

se refugia no Édipo na esperança de reverter a condição.   

É nesse sentido que Freud elege a sexualidade como um conceito fundamental para a 

psicanálise por ser um dos traumas psíquicos e mais além disso a inscreve no campo de uma fantasia 

regida no limite entre o psíquico e o físico. Desse modo, quando se trata da diferença humana no 

tocante as questões da sexualidade infantil, meninos e meninas compartilham da mesma constituição, 

mas há um momento em que as meninas se tornam mulheres e isto corresponde a travessia edípica.  
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Essa fantasia de perda tem seu lugar na subjetividade, pois, outrora, a criança ocupou o lugar 

de falo para a mãe, mas dele foi destituído. O falo passa a ser definido como o objeto que falta e a 

elaboração psíquica da diferença sexual indica o que se pode perder, mas também apresenta a ausência 

de algo que possa significantizar o que vem a ser a mulher e o enigma da feminilidade. Portanto, a 

argumentação de Freud situa o falo como ordenador do campo das pulsões e elemento de papel 

decisivo na lógica psíquica.   

 

 

3.3 Feminino e masculino: destinos da pulsão 

 

Até aqui foi possível sublinhar com as contribuições dos Três ensaios que muito além da 

anatomia são nas veredas da própria travessia edípica que a criança constrói as identificações entre 

masculino e feminino. Até certo momento do desenvolvimento sexual, ambos os sexos estão em pé 

de igualdade, mas em outro ponto, as meninas tornam-se mulheres. Considerando que a sexualidade 

infantil é fálica, os polos masculino/feminino são abordados por Freud como saídas pulsionais, ou 

seja, entre o medo de perder e a inveja de não ter o que perder, se distribuem o sexo masculino e 

feminino.  

Nesse texto, Freud (2016 [1905]) destaca que a libido é predominantemente masculina, tanto 

pela tendência à atividade quanto pelo desconhecimento da diferença sexual regida pela primazia do 

falo, de modo que no inconsciente só há a representação do masculino. Na fase fálica, por exemplo, 

a menina adota uma postura ativa como o menino, mas há uma revolta contra a passividade que se 

expressa nas brincadeiras de boneca, nas quais a menina representa a relação com a mãe. 

Com essa premissa, ele propõe três sentidos em relação ao masculino e feminino: primeiro, 

se referem, respectivamente, a atividade e passividade pulsional; segundo, correspondem a 

determinados caracteres biológicos associados às glândulas especificas em cada sexo na produção de 

espermatozoides e a óvulos, por seus fins reprodutivos. E por fim, aos conceitos sociais que 

determinam e regulam os comportamentos de cada sexo. 

Freud (2016 [1905]), destaca que a diferença entre passividade e atividade são os únicos 

elementos que interessam a psicanálise, pois por serem componentes da subjetividade revela a 

bissexualidade constitutiva. Nesse sentido, tanto os homens quanto as mulheres dispõem desses 

empuxos, considerando que a busca pela satisfação pulsional se mobiliza pela atividade. Mas, ainda 
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que esteja em posição passiva, como objeto, há um caráter de atividade em jogo, no sentido de que 

há um componente masculino no sexo feminino.  

Dessa forma, a feminilidade é uma produção secundária da libido e se caracteriza como um 

dos destinos do complexo de Édipo, mas implica em um trabalho a mais. É nesse sentido que para 

Freud, a feminilidade se constitui a partir de uma elaboração psíquica diante da diferença anatômica, 

pois a anatomia inscreve a mulher na ordem de uma falta. Uma vez que essa lógica produz as 

repercussões psíquicas, cada um deles vivenciará seu sexo, seja masculino ou feminino e buscará 

modos distintos de satisfação pulsional Enquanto para o menino, o objeto viril é subjetivado ao modo 

de “ter”, pela menina é subjetivado como “não tenho”. 

Para Freud (2010 [1933]), a feminilidade corresponde à posição de passividade, ao lado da 

atividade relacionada ao masculino. A passividade associada a sexualidade feminina se traduz pelo 

retorno à agressividade a própria pessoa, assim, o autor propõe o masoquismo como autenticamente 

feminino. Enquanto, a atividade se expressa como traço masculino no exercício sexual, na posição de 

domínio e manifestações agressivas que exteriorizam a pulsão de morte.  

No texto Análise finita e a infinita (2019 [1937], p. 358), Freud aponta como algo comum a 

“inveja do pênis” para a mulher e para o homem a “aversão contra a postura passiva ou feminina em 

relação a outro homem”. Ele vai destacar a recusa da feminilidade como uma lógica psíquica, ao 

considerar que para o psiquismo, o fator biológico é somente um pano de fundo e “a recusa da 

feminilidade nada mais pode ser do que um fato biológico, uma porção daquele grande enigma da 

sexualidade”. Deste modo, tanto o homem quanto a mulher recusam a feminilidade como signo da 

falta.  

Partindo dessa premissa, a construção da identidade do homem ou da mulher visa suplantar 

um furo estrutural; e sobre isto, Lacan (2008 [1972-73]) vai denominar como a busca do gozo fálico, 

que será abordado a seguir. Mas, essa faceta também se expressa subjetivamente no amor e na 

maternidade pela busca à unidade. Por outro lado, corresponde ao narcisismo como uma constituição 

egóica marcada pela ilusão de completude. No entanto, o engodo centrado na crença de que um filho 

é complementar se articula a mesma ilusão que torna o amor um dos destinos da castração. Por isso, 

muitas vezes a mãe associa que ter um filho é a maior expressão do amor, porém, é uma relação 

marcada pela ambivalência (POLI, 2007; ANDRÉ, 2011).  

No inconsciente de uma mulher permanece a lógica do “eu não tenho” por não haver um apoio 

no próprio corpo que ofereça a consistência do que é ser mulher. Assim, a ausência dessa essência 

feminina coloca a mulher em disposição libidinal que alterna entre atividade e passividade, na busca 
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por um símbolo que a represente. A mulher por querer ser desejada concilia sua disposição libidinal 

entre atividade e passividade, de tal modo que a maternidade será possível quando se está numa 

posição de atividade pulsional. Assim, ela reporta o pedido que fez ao pai a um outro homem que 

pode lhe fazer adquirir o falo, representado por um filho. 

 

 

3.4 Lacan e a prevalência do falo 

 

O ponto de vista freudiano sobre a primazia do falo é proposto na releitura lacaniana (2009 

[1957/1958]) no Seminário 5 – sobre as formações do inconsciente, no qual discorre sobre a 

sexualidade como o vetor da estruturação subjetiva. Lacan retoma o conceito de falo como operador 

simbólico que situa o sujeito diante do desejo e designa-o como um significante cujo atributo de valor, 

constrói e organiza por meio das funções parentais (materna e paterna) os suportes psíquicos na 

constituição subjetiva.  

Partindo disso, o esquema da premissa freudiana sugerido por Lacan corresponde a estrutura 

edípica regida em três tempos lógicos. O primeiro tempo se inscreve após a saída da criança da fase 

identificatória, durante a qual a criança conquista a imagem do seu próprio corpo, mas mantém uma 

relação quase fusional com a mãe. A criança busca identificar com aquilo que supõe ser o objeto de 

desejo da mãe, especialmente por ser uma relação mediada pelos primeiros cuidados e satisfação das 

necessidades. Essa proximidade coloca a criança na posição de se fazer objeto que falta à mãe, em 

que o desejo permanece assujeitado a ela. Assim, se constitui o narcisismo, em que a criança é 

completamente alienada ao desejo materno e confundida com seu corpo, justamente, por estar no 

lugar de falo da mãe. Nesse sentido, a relação fusional permanece na medida em que nenhum 

elemento terceiro mediatiza essa identificação fálica da criança com a mãe. Esse tempo de alienação 

entre a mãe e seu bebê precede a subjetivação da criança (LACAN, 2009 [1957/1958]).  

A questão que marca esse tempo é ser ou não ser o falo da mãe. Todavia, por mais que o filho 

ocupe o lugar de falo para mãe, não coincidirá com esse objeto, tendo em vista que se trata de uma 

identificação ao falo, na qual a criança se coloca em posição de objeto à falta da mãe. Por isso, o 

desejo insaciável por parte da mãe passa pela morte ou destituição subjetiva do filho, pois, nessa 

relação entre a mãe e o bebê é preciso haver uma separação pela qual a mulher que há na mãe busque 

algo além de seu bebê para inscrever um outro tempo lógico de subjetivação. Assim, é o desejo da 

mulher mantido para além das gratificações maternas que instaura o movimento de separação, pois 
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ao olhar para além de seu rebento, introduz a criança por meio da angústia de castração no movimento 

de identificações em que a criança poderá sair da posição passiva de objeto da mãe para assumir seu 

sexo (SOLER, 2005). 

A intrusão da dimensão paterna na relação mãe-criança-falo instaura o segundo tempo. Com 

a função paterna se inscreve uma operação simbólica que situa o objeto de desejo fora do corpo do 

bebê, a criança é deslocada do lugar de falo. Nesse momento, o falo se desloca à função paterna; 

àquele que é nomeado e desejado pela mãe por encarnar o falo que um dia a criança foi, se torna 

ameaçador por destitui-la desse lugar. Tanto a criança quanto o agente materno sofrem com uma 

perda narcísica com a entrada do pai. A criança vivencia a entrada da função paterna sob a forma de 

interdição e frustração. É importante esclarecer que se trata do pai como uma função e não 

propriamente o pai biológico, mas aquele que pode ocupar um lugar na vida da mãe e estabeleça a 

separação, sejam as ocupações, o trabalho ou um terceiro que represente a função.  

No terceiro tempo, o falo que outrora era imaginário, passa para o estatuto simbólico. Ele não 

é mais confundido com a mãe e depois com o pai, respectivamente, mas se transforma no significante 

da falta designado por Lacan como o Nome-do-Pai. O Nome-do-Pai representa a Lei simbólica que 

coloca um limite na voracidade materna devido a vulnerabilidade do bebê, constituindo um processo 

que permite a criança advir como sujeito do desejo, ao aceder ao simbólico e instituir uma estrutura 

de divisão psíquica (LACAN, 2009 [1957/1958]).  

Em outras palavras, o conjunto dessas operações trata-se de uma metáfora que se refere a 

constituição do psiquismo por meio de uma herança de identificação infantil na relação familiar e que 

conduz à menina e o menino a condição de desejante em uma lógica própria, ou seja, o que se 

transmite dessa trama se refere à castração, a qual se traduz por uma falta de onde faz surgir o desejo 

e possibilita o sujeito se arranjar como homem ou mulher.  

O que Lacan (2009 [1957/1958]) expõe corresponde a lógica de que a constituição do 

feminino atravessa a tríade pai-mãe-filho ou mãe-filho-falo. Na relação com a criança, a mãe situa-

se como Outro primordial, a posição na qual se impõe a questão do desejo que a orienta para tornar 

ou não essa criança desejada, e para o sujeito trata-se de saber se ele se tornou desejado ou não. Desse 

modo, a criança busca no desejo materno um lugar para se alojar e se situar no Outro. Isto desemboca 

na entrada do pai para que se instaure a operação com o imaginário e permita a criança o acesso ao 

simbólico, pelo qual ela poderá desejar.  

Dito isso, o falo é o operador simbólico que rege a constituição das posições sexuadas, 

masculino e feminino. Considerando que o Outro é o lugar de significantes, a criança demanda dele 
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uma resposta ao seu ser, assim, tem acesso aos significantes primordiais e numa divisão subjetiva, 

torna-se efeito desses significantes (LACAN, 1995 [1956-57]; 2009 [1957/1958]). 

A lógica fálica indica que a função paterna ocupa um lugar simbólico que institui a regulação 

das posições que a menina ou o menino podem ocupar na família e na sociedade. Além disso, o pai 

no exercício da função simbólica deve instituir a separação entre a mãe e o filho, na qual a relação é 

fechada nos primeiros tempos de vida, pois a criança é totalmente submetida ao desejo materno. Tal 

intervenção simbólica do pai na relação mãe-criança deixa no menino e na menina a mesma marca; 

a identificação viril com o pai, todavia, o destino dessa marca se institui de modos diferentes para 

ambos. Portanto, a estrutura edípica é a descrição de como a função do Nome-do-Pai está em fazer 

operar a substituição do desejo da mãe pela metáfora paterna, o que produz significado a criança e 

lhe abre as tessituras para tornar-se sujeito.  

 

 

3.5.  Da transmissão da falta ao desejo 

 

No Seminário, Livro 4 – a relação de objeto (1995 [1956-57]), Lacan ao retomar em Freud a 

noção de objeto e do aparelho psíquico, aborda a constituição do sujeito com a discussão que na 

verdade, trata-se da relação da falta do objeto. Nesse seminário, Lacan se dedica a descrever as três 

modalidades distintas que norteiam a relação do sujeito com o objeto a partir da entrada na linguagem. 

A privação, a frustração e a castração são os três modos de transmissão da falta como condição 

fundamental para o desenvolvimento psíquico. Antes de examinar essas modalidades é necessário 

retomar em Freud, a noção de objeto. 

Freud (2008 [1895]) no Projeto para uma psicologia científica apresenta a ocorrência de 

estímulos endógenos na sexualidade, demarca a diferença entre os estímulos externos e aqueles 

produzidos pelo elemento somático. A ideia de uma energia psíquica de origem sexual que impele as 

atividades humanas se apresenta ao aparelho psíquico regido pela lógica de manter-se livre de 

estímulos (o que nomeou como princípio da constância), seja descarregando pela via motora ou 

fugindo de estímulos do mundo externo. Mas, a inércia é interrompida por estímulos endógenos, por 

meio da fome e da sede. Com isso, o estado de tensão mobiliza o organismo a manifestar uma ação 

no mundo externo como alternativa para diminuir a intensidade de desprazer.  

Quando um bebê está com fome, há uma descarga da libido por meio das extremidades 

motoras seja nas suas manifestações de choro, gritos e chutes. Ao se deparar com o desprazer, o bebê 
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endereça uma demanda ao outro para que lhe satisfaça. A mãe ao escutar o choro do bebê, interpreta 

como uma demanda, seja fome, frio, sono etc. Tais manifestações corporais ganham sentido na 

medida que um outro encarnado atribui um sentido, pois é preciso que uma outra pessoa se ocupe da 

função de colocar um fim nesse desprazer, ou seja, que um estímulo externo venha cessar o estímulo 

interno. Quando um outro atende a demanda do bebê e lhe oferece o leite, elimina o estímulo interno 

fazendo uma marca no aparelho psíquico que conserva um traço mnêmico. Cada vez que a 

necessidade for despertada, o traço mnêmico reaparece numa tentativa de repetir essa primeira 

experiência. Nesse caso, a mãe ao amamentar o bebê gera a experiência de satisfação, assim designada 

por Freud chamou.  

O ser humano se manifesta simbolicamente pela linguagem, no caso do bebê é uma tarefa 

imperiosa que um Outro o acolha num berço simbólico e fale por ele. O bebê reage ao desprazer e ao 

desconforto com o choro. A mãe é aquela que traduz esse choro, sendo o agente primordial para a 

sobrevivência da criança. Assim, no processo dessa primeira experiência, para a criança a mãe é 

elevada à posição de Outro que marca a diferença, logo, a criança assujeita-se ao próprios 

significantes materno visto que por meio das manifestações corporais, a mãe oferece o objeto 

alimentar após interpretar a demanda. Isto provoca uma mobilização que convoca a uma resposta no 

bebê e a partir disso se constitui um circuito pulsional (LACAN, 1995 [1956-57]).  

Nesse tempo, inicialmente, o que se estabelece é uma relação entre a mãe e o bebê, na qual a 

criança se encontra em posição de um completo assujeitamento ao Outro materno devido a satisfação 

de suas necessidades depender dos significados atribuídos por esse Outro. A criança pode interpretar 

a satisfação como um dom materno e a ausência de satisfação como recusa do dom, por isso, a mãe 

é vista pela criança como onipotente e dela a criança espera a potência da satisfação. Aqui, a criança 

tende a satisfazer-se sob a forma de uma satisfação alucinatória e somente após certa repetição das 

experiências sucessivas, o traço mnêmico da satisfação será distinguido da satisfação real.  A mãe, 

por sua vez, responde com gestos e palavras ao apaziguamento do corpo da criança relacionado a 

satisfação da necessidade. Essa resposta além de prolongar o repouso do bebê, fará com que a criança 

se satisfaça para além de sua necessidade. 

Um ponto a ser destacado para a compreensão da experiência de satisfação se refere ao 

conceito de sexual ampliado por Freud em que a desarticulação da sexualidade ao campo da 

genitalidade, desnaturalização do instinto pela linguagem, leva-o a pensar a libido na dimensão de 

uma força vital relacionada à pulsão de vida. Assim, a pulsão é um dos conceitos na demarcação entre 

o psíquico e o somático. A experiência de satisfação foi uma formulação de Freud para traduzir os 
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modos como a necessidade passa para o campo de desejo e por tal razão, inscreve o ser humano na 

demarcação entre o físico e o psíquico. Nesse ponto, a amamentação vai além das necessidades 

fisiológicas, por meio da qual a mãe transmite algo do seu desejo ao bebê. Pelo próprio desamparo 

fundamental, a criança está inscrita no desejo do Outro e o sentido de suas manifestações é embasado 

no desejo que a mãe investiu em seu corpo.  

Na segunda experiência, quando a necessidade se manifesta novamente o impulso psíquico 

reativa o traço mnêmico reconstituindo a primeira experiência de satisfação. Assim, a criança por si 

mesmo pode recorrer ao sentido que foi atribuído primeiramente, pois tomada pelo assujeitamento 

do sentido do Outro é impelida a demandar e a invocar um outro que escute seu desejo, sendo 

conduzida a significação do que deseja. Aqui, a necessidade se transforma em demanda com a 

passagem da sucção natural do leite como alimento para o pleno prazer de sugar o seio, isto é, se 

inscreve um gozo inicial que jamais será reencontrado (JORGE, 2010).   

Como ponto de partida para o entendimento desse circuito pulsional, retomo em Freud no 

texto As pulsões e seus destinos (2010 [1915], p. 57-58) as quatros características fundamentais da 

pulsão, a qual se constitui por uma força constante cujo objetivo é atingir o alvo (a resolução de uma 

tensão interna). Assim, a fonte da pulsão é corporal (oral, anal etc.) e não psíquica, “a pulsão nos 

aparece como um conceito limite entre o somático e o psíquico, como representante dos estímulos 

oriundos do interior do corpo”. A força pulsional mantêm o organismo em movimento cujo objetivo 

é sempre a satisfação. Para isso, o objeto é indiferente, “é aquele com o qual e pelo qual o instinto 

pode alcançar a sua meta. É o que mais varia na pulsão, não estando originalmente ligado a ele, mas 

lhe sendo subordinado apenas devido à sua propriedade de tornar possível a satisfação”. Nestas 

condições, o objeto é um meio para se atingir um fim, portanto, a pulsão é parcial, sendo impossível 

satisfaze-la plenamente, por isso retorna no circuito pulsional.  

Essa experiência se estabelece operada pela incidência da palavra, de modo que se inscreve a 

representação do seio no aparelho psíquico, como objeto. É esse o ponto que marca a entrada do 

sujeito no mundo simbólico e na linguagem que se caracteriza pela perda de uma parcela da 

satisfação. O seio é o objeto que se perde e no decorrer da vida o sujeito busca reencontrá-lo. Nas 

palavras de Freud (2016 [1905], p. 143) “a descoberta do objeto é, na verdade, uma redescoberta”, 

isto supõe que a perda do objeto, o seio, impele a criança a localizar no próprio corpo e no corpo do 

outro um objeto que preencha ou substitua esse vazio deixado. Mas, por mais que seja buscado e seu 

encontro esperado, permanece na ordem do inacessível e perdido em decorrência da cisão instaurada 

pela demanda, ou seja, pela linguagem.   
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Para a criança, este tempo corresponde em seu aspecto real, a perda instituída pela separação 

de uma parte de si mesma que se alojava no corpo materno. Porém, isto implica na separação da mãe 

com o objeto filho investido como parte dela mesma. O que vai compensar a perda, o interdito 

colocado pelo corpo a corpo, é a linguagem, ou seja, a possibilidade de a criança voltar-se para outros 

objetos, assim como para a mãe de comunicar-se de outro modo além dos cuidados corporais 

(BENHAIM, 2007).  

O seio materno tem um lugar privilegiado para além do alimento. O corpo materno acolhe o 

recém-nascido que nasce no puro real pelo qual não sabe lidar com a fome e sono. Um bebê ganha 

um corpo quando pela dependência do Outro é inscrito na ordem simbólica da existência e as marcas 

contornam suas pulsões. Com esse movimento desejante do Outro encarnado na mãe ou daquele que 

cumpre sua função, a criança se inscreve no mundo, pois ao perceber-se sendo falada, extraí o sentido 

para a constituição do próprio corpo, pelo qual o sujeito responde e ganha uma existência subjetiva.  

Como se observa, não há nada no corpo que não seja habitado pela linguagem, isto impõe a 

lógica de que a pulsão é a inscrição de significantes marcando o corpo por ser efeito da demanda do 

Outro. Para Lacan (1995 [1956-57]), a entrada na linguagem implica uma perda de satisfação visto 

que  primeira experiência comporta a perda de algo que não pode ser representado, mas como afirma 

Freud (2009 [1930]) em Mal estar na civilização, o ser humano não abre mão de uma satisfação já 

encontrada, portanto, insiste na tentativa de reencontrá-la.  

A partir dessa premissa, destaco em Lacan (1995[1956-57], p. 25) que o objeto, inicialmente, 

se apresenta em uma busca do objeto perdido, logo, “é sempre o objeto redescoberto, o objeto tomado 

ele próprio numa busca, que se opõe da maneira mais categórica à noção do sujeito autônomo, onde 

desemboca a ideia do objeto acabado”. Isto indica que o objeto é ausente e por presentificar a falta 

causa desejo, visto que na busca de satisfação não encontra o objeto, pois é para sempre perdido. 

Nessa lógica, se inscreve, portanto, um circuito pulsional que visa o reencontro.  

Sobre isso, Lacan (1995[1956-57]) sublinha que o objeto reencontrado é o objeto do 

desmame, pois este foi o ponto que ligou a criança às primeiras satisfações. Ele afirma que a nostalgia 

liga o sujeito ao objeto perdido, através da qual se exerce todo o esforço da busca e marca a 

redescoberta do signo de uma repetição impossível. Portanto, trata-se da nostalgia de um suposto 

momento de completude que impele o sujeito a busca do objeto perdido, o qual se inscreveu pela 

separação entre o seio e a mãe. A idéia do objeto perdido articula o desejo ao reencontro, porém o 

que se inscreve é a falta, pois na verdade, o objeto perdido nunca existiu, por isso é impossível 



60 

 

alcançá-lo. A falta se origina da experiência inaugural sendo ela a condição para o nascimento do 

desejo, portanto, a falta é a mãe do desejo.  

A experiência de satisfação trata-se de uma idéia mítica de completude, na qual a questão do 

objeto perdido e da impossibilidade de encontrá-lo inscreve o humano no desamparo fundamental. 

Esse desamparo demonstra que não há satisfação total, justamente por isso, o desejo nasce da falta 

transmitida pelo Outro. Por isso, a tensão que se impõe na relação sujeito-objeto diz respeito ao 

descompasso entre o que é procurado e o que não se equipara com aquilo que se encontra, assim, essa 

busca se centra em torno do vazio, pois não há objeto que obture a falta. Embora os objetos 

reencontrados remetam ao primeiro, não há objeto na realidade que corresponda a satisfação do desejo 

(LACAN, 1995 [1956-57]).  

É nesse sentido que o inconsciente faz enigma a ser decifrado por meio de suas manifestações, 

pois nesse circuito pulsional o que resta dessa busca engendra um apelo ao objeto imaginariamente 

perdido, mas reconstruído na e pela fantasia do sujeito. Assim, na história de cada um, há uma busca 

do objeto perdido pela via de objetos substitutos, sendo a fantasia a articuladora de uma resposta ao 

desejo. 

Retomo ao que foi destacado anteriormente e saliento que não há inscrição da diferença sexual 

no inconsciente e isto induz a construção da fantasia, pois seria o modo de recuperar a satisfação 

perdida denunciada pelo desejo. Nas palavras de Jorge (2010, p. 242), “a fantasia constitui a realidade 

psíquica para cada sujeito, ela mediatiza o encontro do sujeito com o real”. Sobre a fantasia, desde os 

Estudos sobre a histeria (2016 [1893-95]), é um conceito que tem lugar privilegiado na psicanálise. 

Com o caso da paciente de Breuer, Anna O., Freud descobre que a fantasia comporta a estrutura de 

desejo. Lacan (2008 [1964]) retoma o conceito de fantasia fundamental para esclarecer a fantasia 

inconsciente que estrutura o desejo e auxilia o sujeito a lidar com o real para construir a realidade 

psíquica, particular e não objetiva.  

É preciso destacar que Lacan propõe o conceito de Real para se referir ao que “é sem lei [...] 

não tem ordem” (LACAN, 2007 [1975-76], p. 133) e se refere ao impossível de ser simbolizado, 

portanto, se trata do inapreensível. O Real inclui o corpo biológico, mas também o corpo marcado 

pela linguagem, pois este só existe à medida em que é falado. O corpo biológico ganha a vida na 

medida em que as palavras enunciadas pelos outros se inscrevem, se formando com a incorporação 

de significantes. Por isso é com a inscrição do significante fálico que se produz um recorte no corpo 

que fragmenta o gozo, ou seja, se produz o efeito de borda.  
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Nesse ponto, se não existe um objeto na realidade que satisfaça o desejo, o Real está em jogo, 

e portanto, a fantasia tem a função de estruturar e organizar a realidade psíquica diante do enigma do 

desejo do Outro para nomear o inominável, pois busca aquilo que falta ao sujeito na tentativa de 

tamponar o impossível. Portanto, a fantasia estabelece uma relação com o objeto a e o sujeito 

dividido. Com isso, o objeto a se coloca como representante dessa falta. Mas, o objeto de desejo 

humano é outro desejo e não exatamente, um objeto. O que o sujeito deseja é sempre o desejo do 

Outro, como bem destaca Lacan (2005 [1962-63], p. 31) “o desejo do homem é o desejo do Outro”. 

Partindo do princípio de que o desejo depende do Outro para se constituir e o Outro é incompleto, a 

quem falta alguma coisa, para que haja desejo é preciso que falte algo.  

O desejo nasce na perda de objeto e com isso estabelece uma relação contínua com a 

insatisfação, pois o desejo é sempre desejo de outra coisa. Todavia, a impossibilidade de satisfação 

plena sustenta o desejo e pela via da insatisfação o sujeito é impelido pela busca contínua por novos 

objetos. É, portanto, numa esperança de restituição da perda original que o desejo move o sujeito ao 

encontro com o objeto perdido, por isso, a fantasia se articula ao desejo por ser essencialmente, uma 

fantasia de completude. No entanto, o desejo é metonímico, significa dizer que no deslizamento de 

um objeto a outro, se depara com o vazio de um objeto a outro e jamais se satisfaz.  

 

 

3.6 O falo e o objeto a 

 

A discussão sobre a montagem do aparelho psíquico abordada até aqui, permite considerar 

que a constituição subjetiva acontece pela relação do sujeito com a falta de objeto, sendo o falo 

enquanto uma ausência, o objeto primordial que mediatiza essa operação. O falo como elemento 

imaginário se articula ao genital adquirindo um valor diferenciado para o menino, como aquele que 

possui e para a menina aquela que não o tem. Nessa condição, se introduz a dimensão simbólica do 

dom que marca que aquilo que não se tem, existe enquanto resto. Como afirma Lacan (1995 [1956-

57], p. 125) “numa dialética simbólica, o que não se tem é tão existente quanto o resto. Simplesmente, 

é marcado pelo sinal de menos”.  

O falo carrega tanto a marca da presença quanto da ausência, de tal modo que sua função é da 

ordem significante. Isto quer dizer, que não se trata de “ter ou não ter” o falo, mas que este somente 

opera enquanto falta. Sendo assim, deixa a marca da ausência e da diferença simbólica entre os sexos, 

portanto, é algo que circula e ao mesmo tempo que inscreve a falta também a recobre.  
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A falta se inscreve de modos distintos para homens e mulheres. Há uma falta estrutural no 

homem enquanto sujeito, na mulher há uma dupla falta enquanto sujeito e como mulher. O menino 

por ter o pênis, suporte imaginário para o falo, se depara com a angústia de castração e pela 

possibilidade da falta de pênis faz disso seu modo de existência. A menina, por sua vez, tem a vagina 

reconhecida como órgão, mas não como suporte imaginário do falo, seu sexo não se inscreve à nível 

simbólico no inconsciente, assim ela busca meios de responder o que é ser mulher, uma de suas 

apostas é a maternidade para significantizar o que é da ordem do impossível.  

Isto me faz destacar que o Outro transmite algo pela via do simbólico que não é possível 

recobrir ou nomear. Neste sentido que a busca pela feminilidade se apresenta como precariedade, pois 

o sujeito assim como o Outro, se sustenta no vazio produzido pela divisão significante que deixa um 

resto que escapa a simbolização. Esse resto é o objeto a que se localiza no registro do real.  

Lacan faz uso metafórico do a para designar o objeto que é retirado da relação sujeito-objeto, 

uma vez que o sujeito é primitivamente constituído pela linguagem. No Seminário, livro 10 – A 

angústia, Lacan (2005 [1962-63]), além de articular o falo como significante da falta ao objeto a, 

associa a este a referência ao seio, ânus, falo, olhar e a voz como objetos perdidos.  

Para Lacan (2005 [1962-63]), as zonas erógenas do corpo são pontos de enlace entre a imagem 

corporal ao corpo fragmentado e se relacionam com as experiências de gozo. Ao nascer, o corpo 

fragmentado do bebê depende da linguagem para articular as experiências de gozo à imagem de corpo, 

isto é, a linguagem introduz os objetos a como tendo um lugar no corpo pelo gozo.  

Em outras palavras, os objetos a são inseridos na imagem corporal formam uma unidade 

imaginária de corpo, mas quando estão fora produzem angústia ou horror, uma vez que aquilo que 

está fora da imagem do corpo não pertence a identidade imaginária, por exemplo, os cabelos no ralo 

do chuveiro, as fezes no vaso sanitário. Os objetos a por se relacionarem com as experiências de gozo 

tem um valor fálico que se ancora a imagem corporal; um exemplo são os cabelos que pertencem a 

imagem de corpo, elemento de identificação e reconhecimento, o qual tem seu estatuto de valor fálico. 

Quando estão fora do corpo, seja no ralo do chuveiro ou com a queda de cabelo perde seu valor fálico 

e como puro Real se apresenta como caos no organismo (BROUSSE, 2014).  

O objeto a é algo que se impõe diante do desencontro do sujeito com o objeto, sendo o falo o 

operador simbólico que tenta mediar esse desencontro estrutural gerando o circuito de desejo, 

portanto, todo encontro entre sujeito e objeto é por excelência sempre faltoso. Acerca disso, a 

diferença entre o falo e o objeto a se refere ao fato de que, enquanto o falo é um símbolo do desejo 

do sujeito correspondendo ao que nunca se alcança e ao que foi preciso renunciar para se tornar 
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homem ou mulher; o objeto a é o objeto causa de desejo. Portanto, será no lugar do objeto perdido 

que o objeto a entra em cena com sua função de causa (LACAN, 1995 [1956-57]; 2005 [1962-63]).  

Denise Maurano (2006, p. 31) sustenta que o objeto a “esse bem que não chegou a ser 

possuído” tem como função a de indicar a existência de uma falta no seio do sujeito humano, que 

marca de forma estrutural sua insatisfação e sua natureza desejante.  

 

Tal falta, em última instância, é decorrente do fato de sermos um tipo de animal 

peculiar: nascemos extremamente imaturos e sofremos de uma precariedade em 

nossa orientação instintual. A essa última se sobrepõe a orientação pulsional. O que 

vem revelar, para além da necessidade, a presença do Outro em nossas vidas. Esse 

modo de orientação é demarcado pela ausência de um objeto específico de satisfação, 

como para a sede é a água, ou para a fome, a comida. Ele encontra nos termos da 

emergência do desejo uma possibilidade de relação, ainda que parcial, à Coisa 

perdida que supostamente nos satisfaria plenamente. Parcial porque é a falta que 

promove toda uma engrenagem que se realiza pelo seu próprio movimento, ao invés 

de se satisfazer pelo encontro de um objeto específico (MAURANO, 2006, p. 31). 

 

Isto significa que a presença de um vazio representa o objeto a, e por não haver objeto na 

realidade que satisfaça plenamente a pulsão, o objeto é causa, está atrás do desejo (LACAN, 2005 

[1962-63]). A partir disso, acrescento que os objetos a estão correlacionados ao fenômeno da 

angústia, uma vez que esta inclui a presença do objeto nas cinco referências, o seio, ânus, falo, olhar 

e a voz.  

Para avançar nesse ponto, Lacan retoma em Freud (2014 [1926]) no texto Inibição, sintoma e 

angústia a definição de angústia como sinal de perigo. Nas três estruturas psíquicas (neurose, psicose 

e perversão) a angústia se apresenta como ameaça de castração. Mas, Freud observa que nas mulheres, 

ali onde a castração já se impôs, não é possível falar de angústia. Isto quer dizer que enquanto os 

meninos saem do complexo de Édipo pela angústia de castração, as meninas entram no Édipo pela 

castração, as meninas já nascem privadas de um significante de seu sexo. Significa dizer que as 

mulheres permanecem na forma mais primitiva da angústia, ou seja, no desamparo atrelado ao temor 

da perda do amor do Outro.   

Nesse sentido, Freud sinaliza que a angústia é sinal de perigo de uma perda, do objeto, da 

mãe, por exemplo. Ele conclui que a angústia feminina está na perda do amor de objeto, porém a de 

castração ainda mantêm seu lugar central, pois se constitui como a primeira forma de angústia. Assim, 

o perigo que se inscreve é o da separação do órgão genital de grande valor narcísico que poderia 

garantir a união com a mãe, portanto, perder tal órgão representaria uma nova separação da mãe.  

O falo se apresenta em todo balizamento imaginário sob a forma de uma falta. A metáfora 

paterna induz uma castração imaginária que marca a imagem do corpo de meninos e meninas, por 
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essa via que comparece um sentimento de sua insuficiência e de sua falta. Essa falta que aparece no 

imaginário, não necessariamente tem uma imagem, mas é justamente quando aparece algo nesse 

ponto que surge o sentimento de estranheza, momento em que se apresenta a angústia. Desse modo a 

angústia não é uma falta, mas o desaparecimento da falta (SAFOUAN, 2006; LACAN, 2005 [1962-

63]).  

No estádio fálico, a função do objeto a é representado pela castração simbólica que consiste 

em operar a disjunção entre desejo e gozo. Tal função se inscreve com a hiância que separa o desejo 

do gozo, articulando a fantasia ao desejo para ir ao encontro do gozo. Os efeitos dessa operação 

incidem de diferentes modos para o homem e para uma mulher. No menino a castração está 

entrelaçada ao corpo pela referência anatômica. Na menina, a castração é real, pois não há inscrição 

do feminino no inconsciente. Embora seja imaginarizada como castração é justamente pelo 

reconhecimento que ela entra no Édipo. Com isso, uma mulher estabelece uma relação privilegiada 

com o desejo do Outro e torna-se mais suscetível a angústia. 

Por essa via, Lacan (2005 [1962-63]) designa o objeto a como o pedaço que o sujeito tem 

receio de perder por carregar algo da identidade do corpo e que antecede o próprio corpo quanto à 

constituição do sujeito. Aqui, se articula a um tempo primordial em que as palavras afetam e 

produzem efeitos no corpo que revelam a corporização do significante, isto é, pela referência 

anatômica as partes do corpo são marcadas pelas palavras. Desse modo, a angústia do desejo do Outro 

se relaciona ao que Freud indicou como situação de perigo.  

Nesse ponto, Lacan (1962, p. 237) destaca que o objeto a resulta da estrutura de linguagem e 

se constitui como parte perdida do sujeito, como situou “o pedaço carnal arrancado de nós mesmos”. 

Assim, o objeto a é algo que o sujeito busca para tamponar a falta do objeto, mas, por testemunhar 

uma perda impossível de ser preenchida, por si mesmo se configura como um objeto produtor da 

falta. Portanto, o objeto a não é exatamente o objeto do desejo, ele é o objeto causa do desejo e 

pertence ao registro do real. A rigor, se apresenta enquanto faltoso.  

Quando Lacan (2008 [1964]) aponta o objeto do desmame como o objeto reencontrado, 

circunscreve que o seio é o objeto a na medida em que prefigura a castração, isto é, se associa a 

castração por presentificar a perda por natureza. Assim sendo, o que sobra da tentativa de representar 

o sujeito se encontra na estrutura de resto ou dejeto. Isto revela a estranheza inquietante da castração 

que se situa onde a falta desaparece, assim, o que provoca a angústia é tudo aquilo que anuncia que 

não há possibilidade de falta, pois o desejo nasce da falta.  
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Para Lacan (2005 [1962-63]) não é a nostalgia do seio materno que surge a angústia, tampouco 

a alternância presença-ausência, mas a presença constante da mãe. Nesse sentido, é o Nome-do-Pai o 

significante que metaforiza essa presença constante, isto é, sua operação incide na inscrição do falo 

como significante da falta e implica na perda de gozo em ambos os sexos que, por sua vez, interdita 

a posição da criança como objeto da fantasia materna. Aqui, é o Nome-do-Pai que opera como um 

ponto de basta articulando a castração a um efeito da linguagem.  

Em outras palavras, o Nome-do-Pai faz a articulação do falo com o objeto a ao ligar o gozo à 

linguagem, com isso, barra o desejo do Outro, contornando o inominável da mulher na mãe como um 

modo de vetorizar o desejo e retirar a criança da posição de objeto materno. Assim, o falo é um 

terceiro elemento que além de organizar faz a mediação na relação sujeito-objeto. A nostalgia que 

liga sujeito ao objeto perdido impele a uma busca incessante em que o encontro faltoso entre o objeto 

e o desejo do sujeito impõe um conflito inerente à busca do objeto, que é sempre um outro objeto em 

questão. Em outras palavras, não há objeto que satisfaça o desejo, mas objeto que o causa (LACAN, 

1995 [1956-57]; 2004 [1962-63]).  

 

 

3.7 As modalidades de manifestação da falta 

 

No Seminário, Livro 4 – relação de objeto, Lacan enfatiza a questão do objeto sob a via da 

falta como elemento que favorece a dimensão do desejo. Em suas palavras (1995 [1956-57], p. 55) 

“no mundo humano, a estrutura como ponto de partida da organização objetal é a falta de objeto”. O 

autor destaca que os três modos de manifestação da falta se articulam na constituição do sujeito, as 

quais são de natureza qualitativamente diferente, tanto para a criança quanto para o adulto. A 

privação, a frustração e a castração se referem aos efeitos dos três tempos lógicos da estrutura edípica 

na transmissão da falta, em que cada tempo engloba, ressignifica o anterior e agencia a entrada na 

linguagem. 

No registro da privação, Lacan ressalta que “a privação está no real, completamente fora do 

sujeito. Para que o sujeito apreenda a privação é preciso inicialmente que ele simbolize o real” 

(LACAN, 1995 [1956-57], p. 55). Para explicar isso, Lacan recorre a metáfora do livro que não se 

encontra em seu lugar na estante da biblioteca. Quando alguém dirige o pedido do livro ao 

bibliotecário, este responde que o objeto não está disponível para ser retirado, pois depois de procurar 

nas estantes, não o encontra em seu lugar. Pode ser que o livro esteja em qualquer outro lugar, bem 
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ao lado ou, inclusive, no setor de devolvidos, mas o livro fora do lugar designado, simbolicamente 

está invisível, portanto, está privado.  

Nesse registro, a falta incide de modos distintos para a mãe e para a criança. A mãe, uma 

mulher não-toda, se apresenta como matriz simbólica; ela é capaz de interpretar o grito da criança na 

ordem de um apelo para a satisfação de sua necessidade, porém, alterna sua resposta entre a presença 

e a ausência. É preciso que a mãe se coloque como uma mulher não-toda para supor que o bebê é um 

sujeito e interpretar as manifestações da criança, pois é o desejo propriamente feminino que deixa a 

mãe ausente. Nas palavras de Soler (2005, p. 95) “a mãe não é toda para seu filho porque sua aspiração 

fálica divide-se entre o homem e o filho”. Essa alternância inscreve a criança simbolicamente no 

registro da privação, pois a mãe não deixa de existir com sua ausência, mas por não ser presente todo 

o tempo, a criança pode reivindicar sua presença. Nesse campo situa a inveja do pênis para a menina, 

em que incide a falta Real de um objeto simbólico, o falo.  

Na alternância entre presença-ausência, o terceiro tem papel fundamental. Uma vez que o 

agente da privação é o pai imaginário há uma interferência na relação supostamente dual entre a mãe 

e o bebê. O pai intervém sob a forma de uma interdição, convocando a criança a questionar sua 

identificação fálica e ao mesmo tempo, renunciar a ser o objeto de desejo da mãe. Enquanto a mãe é 

privada da criança como representante do objeto simbólico de desejo; a criança, por sua vez, é privada 

da mãe enquanto objeto real de sua satisfação da necessidade. Portanto, o objeto da privação é um 

objeto simbólico.  

Na frustração, advém a falta real que causa um dano imaginário. Lacan entende que há algo 

desejado e não obtido, mas que é desejado sem referência a qualquer possibilidade de satisfação e 

aquisição. Em suas palavras “a frustração é, por essência, o domínio da reivindicação” (LACAN, 

1995 [1956-57], p. 36) e essa reivindicação se refere a algo que não está mais presente.  

Isso significa que há uma mudança de estatuto nos objetos oferecidos pela mãe à criança, no 

sentido de que importa o que a mãe oferece e mais ainda, como ela o faz. Assim, a frustração vai se 

delinear em torno da suposição de um dom. Os dons são objetos simbólicos do amor, pois os objetos 

da necessidade ao serem tomados nessa dimensão incluem-se no circuito pulsional pela incorporação 

do significante que implica nas possibilidades de substituição do objeto propriamente dito. Ao que 

Lacan vai dizer (1995 [1956-57], p. 192). “desde a origem a criança se alimenta tanto de palavras 

quanto de pão, e perece por palavras”.  

Nesse tempo, a mãe se apresenta além de uma matriz simbólica e passa a se apresentar como 

real. Lacan designa a figura da mãe como insaciável para dizer sobre a voracidade de seu desejo que 
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comparece em sua potência, pela qual a criança está submetida e dependente. Mas, a criança ao 

reconhecer a mãe como faltante, se oferece como falo na tentativa de conter a voracidade materna e 

restituir algo à mãe (LACAN, 1995 [1956-57]).  

Nessa dialética há um furo entre o que se deseja e o que se recebe, pois nesse momento a 

necessidade não é plenamente atendida e a criança se coloca não puramente no registro da 

necessidade, mas no registro do desejo. Justamente, por essa dimensão de engodo que se coloca a 

necessidade de uma nova organização na relação da criança com o objeto. Em suma, a intervenção 

do pai é necessária e imprescindível para que a função fálica possa operar no sujeito para que se 

imponha a castração. Para isso, é preciso que a mãe se coloque como um sujeito dividido, não-toda, 

que possa desejar algo além do próprio filho para permitir a intervenção paterna.  

A castração se institui com a entrada do pai para mediar a relação entre a mãe, a criança e o 

falo. Sublinho que a mãe e a criança estão vinculadas ao falo, o qual encontra-se fora. A entrada do 

pai conduz a mãe a renunciar o filho, isto implica que ela aceite a castração de seus gozos de modo a 

possibilitar as condições para que as operações da castração se efetivem (BENHAIM, 2007).  

Para elucidar esse ponto, sublinho a distinção entre o pai real, o pai simbólico e o imaginário 

e destaco que essa operação se inscreve a partir do discurso da mãe.  O pai real é o pai da realidade, 

o qual não necessariamente é o genitor, mas aquele que é produzido e nomeado pela da mãe. Tal pai 

faz a separação na relação dual e se situa, também, no lugar do pai simbólico. O pai imaginário é 

aquele que a criança constrói imaginariamente a partir do discurso da mãe, este que faz a intervenção 

no Édipo. Portanto, tendo em vista que os significantes maternos são cruciais para direcionar a criança 

de um lugar além da relação alienante, essa operação é mediatizada pela inscrição do Nome-do-Pai. 

O Nome-do-Pai é o significante que relativiza o infinito do desejo da mãe. A função paterna 

faz operar a castração materna, livra a criança da voracidade do desejo materno e determina para o 

sujeito o acesso ao simbólico. O furo efetivado pela função paterna, destitui o desejo da mãe, antes 

absoluto, pela significação do falo. Aqui, a falta é simbólica e remete a interdição do incesto 

(LACAN, 1995 [1956-57]).  

A partir da operação simbólica efetuada pela função paterna, o falo passa do estatuto 

imaginário para o simbólico e viabiliza para ambos os sexos, a possibilidade de buscá-lo em outros 

objetos. Isso se inscreve na medida em que a castração materna passa a operar, pois  é necessário que 

a mãe se coloque como não portadora do falo. Com isso, as consequências psíquicas levam o menino 

a renunciar ser o falo materno para engajar-se na dialética do ter, ao identificar-se ao pai. A menina 

sai da condição de objeto do desejo da mãe e se depara com a dialética do ter sob a forma de não ter, 
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assim identifica-se à mãe, pois junto dela saberá onde está e onde deve buscar o falo, ao lado do pai 

aquele que o tem.  

Para Benhaim (2007, p. 20) “o fenômeno da castração é um lugar em que se apoiam a operação 

simbólica e humanizadora”, por fim, a falta significada pela castração é uma dívida simbólica. Esse 

tempo é marcado pela simbolização da lei e tem seu valor estruturante por atestar para a criança o 

lugar que ela ocupa no desejo da mãe.  

Com a metáfora paterna se institui uma estrutura psíquica na criança, pois além de inaugurar 

o acesso a dimensão simbólica, afasta a criança do assujeitamento imaginário à mãe, conferindo a 

condição de sujeito desejante. Portanto, “o desejo é um fenômeno do sujeito, ligado a castração” 

(SOLER, 2015, p. 34).  

Esses tempos se articulam e indicam que o desejo da mãe articulado as consequências 

simbólicas do Nome-do-Pai determinam o lugar da criança no mundo. Mais ainda, o destino do filho 

depende, essencialmente, da divisão da mãe e o lugar conferido a ele no desejo como determinantes 

na estruturação do sujeito. A partir dessas contribuições convêm refletir sobre os efeitos dessa 

transmissão para a menina, para isso é preciso avançar nesse ponto para abordar a questão da relação 

mãe e filha que aponta para a travessia rumo aos destinos de tornar-se mulher; assim será proposto 

algumas considerações a seguir.  

 

 

3.8 A relação mãe-filha: o laço pré-edípico e a maternidade 

 

De acordo com Freud (2010 [1933]) no texto A feminilidade, um dos destinos para a 

feminilidade é a maternidade. Para muitas mulheres, o tornar-se mãe equivale ao tornar-se mulher, 

pois a maternidade seria a via de tamponamento do vazio e a resposta ao enigma do feminino. Para 

compreender a mulher e sua relação com a maternidade é preciso considerar a relação primordial com 

a mãe, pois dessa ligação a menina espera receber mais substância para a feminilidade e pistas do ser 

mulher.  

Na travessia de identificação da mulher com a maternidade se encontra a relação pré-edípica 

onde repousa a ligação afetuosa da menina com a mãe, a qual é tomada por modelo. Em seguida, no 

complexo de Édipo, a menina busca elimina-la substituindo-a pelo pai. Freud propõe essas duas 

camadas que regulam a subjetividade de uma mulher na busca pela feminilidade, sobretudo, destaca  

que a elaboração do Édipo para a menina é muito mais complexa, talvez, a menina nunca consiga sair 
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completamente dele, tanto no que se refere à relação edípica com o pai quanto ao laço pré-edípico 

com a mãe, pois há um resto que escapa e permanece não elaborado (FREUD, 2010 [1933]).  

Isto quer dizer que no desejo materno, tanto meninos quanto meninas ocuparam o lugar fálico 

para mãe e isso determina, de início, que ambos sejam meninos para o agente materno por ser a 

relação mais livre de ambivalência de todas as relações humanas. Na menina, as consequências desse 

empuxo à virilidade podem perdurar com uma intensa relação com a mãe por meio do complexo de 

masculinidade. Assim, será no tempo pré-edípico, anterior ao complexo de Édipo, que se constitui a 

identificação com a mãe, no qual é comum que as brincadeiras de boneca representem o desejo da 

menina pela maternidade. A menina brinca de ser mãe e a boneca a representa, logo, faz com o bebê 

o que a própria mãe fazia com ela (FREUD, 2010 [1931]).  

A descoberta da diferença sexual produz o movimento da menina em direção ao pai, o qual 

porta a insígnia fálica visto que a mãe é aquela que falta algo e dela a menina herdou esse furo. Ao 

contrário do menino que encontra pela referência anatômica a identificação no pai com base na 

identidade masculina, a menina volta-se para o pai e - também para a mãe - em busca de uma 

referência para seu sexo, porém encontra o vazio. Sob os efeitos da castração, na busca por preencher 

esse vazio, a menina endereça a hostilidade à mãe-rival e constrói o desejo de ter o filho do pai, pois 

é ele quem já preencheu a mãe. Assim, ao longo da infância e da adolescência, cada menina escreve 

uma história particular com sua mãe que se desdobra entre a função materna e a função feminina na 

medida em que a mãe é uma mulher (ZALCBERG, 2003).  

Freud (2010 [1931]) ao propor o complexo de Édipo como uma trama de identificações, 

descreve a relação da menina com a mãe e o confronto com a castração inscrita na ausência do falo. 

Isso tem um valor fundamental para o destino possível da feminilidade visto que a castração indica a 

impossibilidade de tornar-se um com qualquer objeto de satisfação. Esses aspectos foram 

considerados por ele ao constatar que a menina por ser privada do falo, pela frustração é levada a 

abandonar a mãe e as pulsões ativas, por essa via, a passividade é transferida à relação com o pai, 

mas dele não recebe o que procura e novamente é frustrada. Pela frustração a menina recalca o Édipo 

para não perder o amor desses pais.  

Nessa travessia a condição feminina se estabelece pela via de uma substituição quando o 

desejo de pênis/falo pode ser substituído pelo desejo de ter um filho. Mas isso somente ocorre com o 

abandono da mãe como objeto de amor e com o deslocamento para a figura paterna, pois a partir 

disso, a menina desejará um filho e se tornará mulher com a maternidade por meio do encontro com 

o substituto fálico. Essa equação pênis-falo-bebê é a promessa após a castração que leva a menina a 
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buscar um saber sobre o feminino pautado no referencial fálico que porta o pai. Assim, a mulher 

dirige o investimento libidinal que outrora foi endereçado ao pai para um parceiro substituto, o qual 

é o herdeiro da relação com a mãe, para lhe dar um filho (FREUD, 2009 [1933]).  

Para a menina o amor pelo pai é secundário como resultado do deslocamento objetal, mas 

apesar de haver uma intensa relação edípica com ele, será na relação pré-edípica da menina com a 

mãe que se inscreverá as marcas e desdobramentos para a construção de sua feminilidade. Por isso, a 

menina encontra maiores dificuldades de separar-se da mãe, o que produz efeitos cruéis de uma 

“catástrofe” nomeada por Freud e “devastação” no dizer lacaniano, tema que será abordado adiante.  

O movimento da relação pré-edipiana com a mãe é marcado pela ambivalência. Entre o amor 

e a hostilidade, a menina se afasta da mãe, a qual é considerada como responsável por transmitir a 

falta a filha. A ausência do pênis produz uma ferida narcísica na menina marcada por um sentimento 

de inferioridade que ao se deparar com a diferença sexual, sente-se injustiçada. A castração materna 

atinge radicalmente a menina, pois esta depende da mãe para a constituição de sua identidade 

feminina e de um significante que a auxilie na tarefa de tornar-se mulher. O reconhecimento da falta 

e os efeitos da descoberta produzem a transformação do amor inicial em ódio pela mãe, no qual o 

resultado dessa desilusão toma uma dimensão catastrófica (FREUD, 2009 [1931]).  

O afastamento da menina ocorre permeado por hostilidade e com uma série de complicações 

em que o forte laço com a mãe termina em ódio, principalmente, com a nascimento de um irmão, o 

desmame, a fantasia de não ter sido amada ou amamentada o suficiente, as proibições por parte da 

mãe em relação à masturbação e a impossibilidade de se ter uma satisfação amorosa com a figura 

materna. Atrelado a isso, a menina ao descobrir que ela e a mãe são desprovidas do objeto valioso, 

segue ressentida.  Portanto, em torno do romance familiar, a questão central reside no fato de a menina 

apresentar dificuldade de romper o laço construído com a mãe, uma vez que a menina espera receber 

dela algo que edifique sua feminilidade, mas nem sempre é o que a mãe lhe oferece, visto que também 

é castrada (FREUD, 2010 [1931-1933]). 

Para Lacan (2008 [1972-73]), a significação da falta fálica ocorre duplamente para a menina, 

por meio da castração materna e da relação edipiana com o pai, sendo esses os dois momentos nos 

quais a menina constrói o enredo sobre o desejo de ser mãe e por ter um filho. O deslocamento do 

objeto amoroso, da mãe para o pai, não se faz por completo, mesmo com a intervenção paterna como 

elemento fundamental para a constituição psíquica da menina, isto não é resolutivo no Édipo, 

justamente, por não oferecer um modelo de identificação feminina. Isto significa que a menina está 
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não-toda assujeitada a função paterna, por isso há uma persistência em relação ao Outro devido a uma 

insuficiência pela qual o pai não se apresenta efetivamente como metáfora no destino feminino.  

 
Com efeito, se a função do pai consiste em introduzir o sujeito na lei do falo, e se 

este significante do falo é insuficiente, por definição, para significar aquilo que seria 

feminilidade propriamente dita, o resultado é que a significação induzida pela 

metáfora paterna fica sempre incompleta, insuficiente para atribuir a um sujeito seu 

lugar de mulher. A identificação fálica só faz sublinhar a exclusão do ser feminino 

da representação (ANDRÉ, 2011, p. 214).  

 

Significa dizer que a metáfora paterna fracassa parcialmente, deixando como resto três 

caminhos para a menina: aceitar a falta de identidade e encarnar a mascarada fálica, recusar o que 

supõe como derrota e assumir a reivindicação fálica na posição histérica ou na mascarada adotar a 

posição masculina. Todavia, as três saídas apontam para o resto da relação com o Outro materno 

(ANDRÉ, 2011).  

Por isso, nessa condição o amor se configura como uma cola poderosa que une a menina a 

mãe numa relação de dependência para conquistar sua identidade feminina e como não quer perder 

nenhuma migalha ou pista do que é ser mulher, se mantém ligada a ela (ZALCBERG, 2019). Dessa 

experiência, a menina experimenta seus efeitos no registro inconsciente, assim estabelece a relação 

com a mãe norteada pela vontade de estar próxima, mas ao mesmo tempo, distanciar-se dela. Esses 

descompassos são vividos na vida de uma mulher e podem se deslocar para relação com os filhos e 

nas parcerias amorosas. 

Toda mulher depende em grande parte, das condições e recursos psíquicos da mãe para a 

aquisição da identidade feminina. O olhar da mãe, a palavra e o léxico produzido pelo discurso 

materno contornam e atribuí o sentido ao corpo do bebê, por sua vez, constituí a matriz do eu. No 

caso da filha, essas impressões são guardadas pelo modo como foi olhada, tocada e investida pelo 

agente materno na origem de sua imagem e identidade feminina (ZALCBERG, 2019).  

Para uma menina o enredo edípico desemboca na constituição da feminilidade e na construção 

da identidade feminina, sendo uma travessia que se desdobra na intima relação com a maternidade. 

Do que resta da relação mãe e filha, a maternidade pode se configurar como a via de reconstituição 

de uma perda instituída pela castração pautada na promessa do encontro com a feminilidade. A 

proposta freudiana confere ao filho a substituição do desejo de possuir algo que a menina supõe que 

perdeu ou que falta no próprio corpo.  

Zalcberg (2019) acrescenta que ao se voltar para a mãe, a menina busca em seu olhar uma 

imagem unificada de seu corpo em que possa reconhecer como matriz do seu eu, ou seja, assumir o 
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próprio corpo. A imagem legitimada pela mãe leva a aquisição de uma matriz do “eu” e do “eu 

feminino”, isto quer dizer que a menina demanda da mãe o olhar de aceitação sobre seu corpo, mas 

também que o reconheça como corpo feminino. Por outro lado, a resposta materna depende, 

especialmente, dessa mulher ter resolvido as questões com o próprio corpo e com a feminilidade a 

ele associado.  

Em função dessa resolução subjetiva, a mãe pode olhar e enxergar ou não ver o corpo da filha 

como tal. Quando a mãe que também é uma mulher não consegue elaborar uma identidade feminina 

por meio dos recursos que encontra para criar sua forma de viver a feminilidade, esta dificuldade leva 

a mãe a rejeitar o corpo da filha. Isto se articula ao fato de que para cada mulher se estabelece a 

relação geracional entre três mulheres: ela enquanto menina, sua mãe e a mãe da mãe (ZALCBERG, 

2019; WINNICOTT, 1987). Significa dizer que de uma geração a outra, os modos de elaboração da 

feminilidade são transmitidos para cada mulher ancorados em uma aposta na maternidade como cura 

de uma ferida narcísica e reconstituição de uma perda no corpo.  

Quando Lacan afirma que o desejo da mãe é o significante primordial que dirige e marca a 

vida da criança para sempre, esse significante ao ser substituído pela operação da metáfora paterna 

introduz a falta tanto para a mãe quanto para a criança. Para a menina, como efeito dessa intervenção 

permanece uma nostalgia em relação a mãe, uma vez que a operação edípica deixa um resto que rege 

o destino feminino. De certo modo, isto sugere que as mulheres estão mais propensas a permanecerem 

na alienação do Outro materno (LACAN, 2009 [1957-58]; 1995[1956-57]; 1998 [1960]).  

Acrescento, a partir do texto de Freud (2010 [1914]) Sobre o narcisismo: uma introdução, 

que os afetos dos pais endereçados aos filhos são a revivescência e reprodução do próprio narcisismo, 

portanto, os pais são levados a atribuir todas as perfeições a criança e ocultar todos os defeitos, pois 

tal dinâmica denota o amor pela imagem de si mesmo. Para ele, o narcisismo é a condição primordial 

para a constituição psíquica.  

Nesse ponto, são os resquícios do laço com a mãe que a menina encontra recursos para trilhar 

os caminhos da constituição de sua condição feminina e mais ainda, nessas condições, o desejo que 

uma mulher constrói para ter um filho se apoia nessas fantasias inconscientes desde a restituição 

narcísica como a busca por permanecer com uma imagem idealizada de si sustentada pela ideia de 

completude, como também uma tentativa de se duplicar na imagem do filho como objeto das 

realizações dos seus ideais.  

A maternidade pode se inscrever na tentativa de restituição narcísica e ser relacionada a 

escolha de uma mulher em referência a sua posição feminina que circunscreve o desejo de investir 
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em um objeto amoroso que possa se distinguir de si, mas também aponte para algo de si. “No 

narcisismo distingue-se mal quem se é, quem se foi, quem gostaria de ser, de quem já se foi parte um 

dia, isto é, a mãe” (ZALCBERG, 2003, p. 26).  

De certo modo, todo investimento libidinal da mãe endereçado ao corpo do bebê exerce a 

constituição do narcisismo primário, esse estado de satisfação em si mesmo pelas pulsões parciais de 

zonas erógenas. Assim, o narcisismo primário se constitui e se sustenta pela própria reatualização do 

narcisismo dos pais, pois é na subjetividade deles que o bebê precisa se alojar para tornar-se sujeito.  

Nesse sentido, a imagem da criança idealizada ancorada no narcisismo parental que está inscrito no 

corpo e na história materna se reatualiza com a maternidade. Possivelmente, a mãe estabelece com 

seu bebê uma relação baseada na reedição do vínculo que se manteve com a própria mãe. Por outro 

lado, para uma mulher um bebê pode ser uma oferta aos pais da infância como tentativa de reparar a 

perda de um ideal e do corpo desfalicizado.  

Antes de tudo, a mãe é também uma mulher que busca no filho um complemento fálico para 

tamponar sua falta. O filho, por sua vez, se oferece como objeto e encarna o falo, e isto, constitui na 

poderosa relação entre a mãe e sua cria. No caso das meninas, para tornar-se mulher ela terá que se 

deslocar desse lugar. Além da mudança do lugar de objeto é imprescindível a mudança de posição 

subjetiva, o que pode ocorrer, não sem muitos impasses.  

Uma vez que o desejo de ter um filho e ser mãe tem sua matriz no Édipo, esse enredo está 

enlaçado a própria relação de uma mulher com sua mãe. Desse modo, uma mulher ao tornar-se mãe 

pode eleger seus ideais narcísicos e expectativas em relação a um filho tomando como referência a 

filha que foi ou gostaria de ter sido; como também pode mobilizar suas insatisfações, queixas e 

ressentimentos as figuras parentais, essencialmente à mãe. Os efeitos disso, respectivamente, podem 

desembocar no aprisionamento da mãe à criança de seu narcisismo, levando a reduzir o bebê ao 

retorno do semelhante, como também essa mãe pode deixar a criança refém do abandono e do 

silêncio, colocando-a no lugar de suas frustrações e da violência.  

A saída do Édipo na menina suscita a continuidade na procura por uma identificação feminina; 

e só poderá encontrar junto à mãe, uma mulher tal qual com a mesma marca. A mãe ao transmitir 

algo de seus contornos e sua castração estabelece uma relação que permeia a subjetividade da filha 

que se tornará uma mulher. Nesse aspecto, a menina, ao contrário do menino, encontra algumas 

dificuldades de superar a ligação primordial com a mãe e se debruça na manutenção de sua demanda 

de amor. Pela semelhança do corpo, pela ausência de um símbolo que as definam como mulher, o 

mistério da feminilidade as liga.  
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3.9 A Mulher, os semblantes e o feminino  

 

Desde os primeiros textos, Freud reconhece a impossibilidade da referência anatômica para 

definir a feminilidade. Além disso, mesmo ao descrever os efeitos do complexo de castração na 

menina que desemboca na sexualidade da mulher, a feminilidade se encontra no estatuto de enigma. 

Houve uma tentativa de responder a esse enigma relacionado a maternidade a partir do registro fálico.  

Quando Freud (2010 [1933], p. 269) em seu texto A feminilidade destaca que a psicanálise 

não se propõe “a descrever o que é uma mulher - uma tarefa quase impossível para ela”, mas, como 

uma mulher vem a ser ou se constituir. Ele se dedica a investigar o campo da sexualidade feminina e 

encontra na expressão feminilidade uma saída do complexo de Édipo em que a maternidade é um 

modo de superar a inveja do pênis, de modo que a menina torna uma mulher ao ser mãe. Com essas 

formulações, a feminilidade deriva do fato de a mulher “ser castrada”, cuja falta fálica a impele a se 

dirigir ao amor de um homem, o qual lhe dará um filho em substituição, pois para Freud, a mulher é 

castrada e toda submetida à lógica fálica.  

Ao contrário dessa premissa, Lacan (2008 [1972-73]) destaca a questão do feminino como 

algo que vai além da ausência do pênis, mas da relação de uma mulher com o falo, ou seja, de um 

significante que tem seu lugar no discurso do Outro. Dessa forma, Lacan ao introduzir o falo na 

dialética simbólica o propõe como significante que indica a presença de uma ausência, pois se 

apresenta como faltoso. Quando se trata de uma mulher há uma dupla falta, considerando que não há 

significante que represente seu sexo e não há objeto que tampone esse furo. Pela falta de um 

significante que Lacan propõe a mulher não-toda referida à norma fálica e com isso, aborda o 

feminino a partir de uma divisão entre o simbólico e o mais além do falo. 

Lacan (2003 [1973] p. 536), em Televisão lança mão do aforisma “A Mulher não existe” para 

apresentar a lógica de que não há um significante que inscreva a sexualidade da mulher sendo a 

satisfação feminina inominável. Isto aponta para o impossível de dizer sobre o desejo e sobre o 

feminino pelo fato de a feminilidade transcender a diferença sexual, mais ainda por ser referida a 

ausência de um representante fálico. Com o avanço de seu ensino, Lacan se afasta da premissa 

freudiana da localização do gozo da mulher no corpo e a saída pela via de substituição fálica, ou seja, 

cada mulher encontra as vias de acesso ou extravio da feminilidade.  

Acrescento ainda, a partir da leitura lacaniana que a feminilidade se relaciona a um registro 

psíquico em oposição ao falo, no sentido de que há uma busca pelo singular que aponta para o 

indizível. Há diferentes formas de habitar o feminino, uma vez que o processo de se tornar uma 
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mulher só pode ser pensado no singular, pois uma a uma, trilha o caminho norteado pelo desejo que 

carrega a marca de sua história com a mãe, a mãe de sua mãe e ela, enquanto menina.  

Considero necessário esclarecer a aproximação e distanciamento entre o que se refere a 

feminilidade e o feminino. Na psicanálise, esses termos são frequentemente referidos à falta, 

apontando para a dialética de “ser” e “ter” o falo. No entanto, o feminino se refere à posição sexuada 

em referência ao falo que tanto mulheres quanto homens podem se situar nessa posição subjetiva. A 

feminilidade comporta uma dimensão de negativa, no sentido de que há uma busca inatingível de 

significação do que é ser mulher. 

Nesse ponto de desencontro entre a aposta freudiana e a releitura lacaniana, destaco que 

enquanto Freud aponta para a maternidade como a saída para a feminilidade e com isso a menina se 

torna uma mulher quando é mãe; Lacan (2008 [1972-73]), radicalmente se contrapõe ao não situar 

uma mulher enquanto mãe, do lado feminino. A mãe está situada numa posição simétrica aos homens, 

tendo em vista que a maternidade é uma experiência fálica e na relação primordial o bebê corresponde 

aos atributos fálicos conferidos pela mãe. Todavia, a maternidade não recobre o feminino em uma 

mulher e o que se impõe é uma divisão entre a mãe e a mulher.  

De início Lacan (1998 [1958]) no texto A significação do falo indica a referência sobre a 

dialética de ser ou ter o falo e sublinha que na dimensão simbólica, enquanto os homens tendem a ter 

o falo e as mulheres a sê-lo, isso não se inscreve no plano imaginário. Cada homem e cada mulher se 

coloca de modo a parecer deter o falo, seja para proteger quando se tem, seja para velar sua falta 

quando não se tem. O sujeito se mostra como quem é o falo para causar o desejo e há o sujeito que se 

mostra como quem tem o falo, porém ambos são castrados. Significa dizer que uma mulher na posição 

feminina não busca o falo como objeto de desejo, mas como um significante que defina o ser mulher. 

Com isso, não há solução para a mulher do lado do ter, pois nessa via, a mulher se coloca de 

modo inautêntico. Uma vez que o feminino é aquilo que escapa a lógica fálica, a feminilidade é uma 

máscara que comparece como defesa e tentativa de encobrir a ausência de um significante que 

represente o feminino. Lacan retoma a formulação da psicanalista Joan Riviere sobre a mascarada 

que utiliza de estratégias para despertar o desejo de um homem e por sua vez, trata-se de parecer o 

falo, para encarná-lo e mostrar o que não tem (LACAN, 1998 [1958]).   

Destaco a afirmativa lacaniana de que “por mais paradoxal que possa parecer essa formulação, 

dizemos que é por ser o falo, isto é, o significante do desejo do Outro, que a mulher vai rejeitar uma 

parcela essencial da feminilidade, nomeadamente todos os seus atributos na mascarada” (LACAN, 

1998 [1958], p. 701). Isto significa que uma mulher pode fazer da feminilidade uma máscara fálica 
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na busca de um significante que a represente como Mulher. Para isso, ela dispõe de todos os objetos 

que possam significantizá-la, seja qualquer apetrecho nomeado pelo Outro como referência ao 

feminino, pois a função da mascarada é faze ex-sistir o mistério do feminino em uma dimensão 

insignificável.  

A mascarada é aquela que tem várias facetas. Na maioria das vezes, dissimula a falta, jogando 

com a beleza ou com o ter para encobri-la. Mas, há também uma mascarada masoquista que ostenta 

a falta ou a dor, ou até a dor da falta em que se faz uma adaptação inconsciente “se ele gosta dos 

pobres, banquemos a pobre”. Certamente, não se sabe o que busca uma mulher, mas o que ela busca 

é por intermédio do amor. Assim, na mascarada, a mulher se submete às condições do amor do Outro 

para que a fantasia do homem encontre nela “sua hora da verdade” (SOLER, 2005, p. 64).  

No Seminário, livro 18 – De um discurso que não fosse semblante, Lacan (2009 [1971]) 

apresenta o termo semblante, que em francês semblant tem vários sentidos, como: fingimento, 

parecer, simular, enganar e dar mostras, para relacioná-lo a verdade. A verdade para Lacan se 

relaciona ao inconsciente, ao oculto e ao mesmo tempo em que diz a verdade também mente. A 

verdade é indissociável do semblante, uma vez que encobre e sustenta o que é da ordem do real.  

Dito de outro modo, o semblante comparece com o objetivo de ocultar o vazio que o real do 

corpo apresenta e como uma forma de negar para afirmar o impossível de dizer, pois justamente por 

velar que demarca sua presença. Como seres falantes há uma parte do sujeito que sempre escapa a 

simbolização, nesse aspecto a feminilidade se constitui como um enigma tanto para homens quanto 

para mulheres. Logo, quando uma mulher faz semblante de que tem o falo recorre aos emblemas e 

apetrechos que caracterize o feminino para velar a ausência de um atributo que qualifique seu sexo.  

Uma mulher no exercício de sua feminilidade encarna a mascarada ao fazer-se de Outro para 

dar suporte a fantasia masculina, isto é específico da posição feminina. Ao contrário, a histérica ao 

“fazer-se de homem” não ocupa a posição feminina, por sua vez, se encontra na posição de desejar o 

falo e se colocar na posição de falo para o Outro, para isso ela recorre aos atributos de uma mascarada. 

Em outras palavras, uma mulher situada na posição feminina se coloca a fazer-se de Outro e uma 

mulher na posição histérica se coloca a desejar e fazer-se de falo.  

Nessa diferença, o homem por ter suporte imaginário do pênis faz semblante de ter o falo. 

Uma mulher - pelo fato de não ter - “tem uma enorme liberdade com o semblante” (LACAN, 2009 

[1971], p. 34). Isto significa que uma mulher está no lugar de não ter o falo, mas justamente por não 

o ter, encarna o “ser” e nesse lugar se beneficia.  
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O fato de a anatomia da mulher não ter um suporte imaginário do falo, cada mulher localiza 

sua falta a ser no órgão que lhe falta. Entretanto, a anatomia é o ponto de partida para inscrever a 

diferença nomeada pelo Outro e situar a menina em relação ao gozo, assim, uma mulher inventa seu 

modo singular de girar em torno daquilo que caí como resto e escapa à simbolização, ou seja, ela faz 

“parecer” para contornar o inominável da sexualidade feminina. Desse modo, a relação do sujeito 

com o falo se estabelece de forma que “é de interpretação especialmente espinhosa na mulher e em 

relação à mulher”, visto que o falo está sempre além da relação entre um homem e uma mulher 

(LACAN, 1998 [1958], p. 693). 

O significante falo é por excelência um semblante que por ser o véu que recobre o vazio, 

possibilita os homens a sustentarem o ter e as mulheres a fazerem de conta que são o falo. Portanto, 

o semblante cria a possibilidade do ser falante lidar com o real, ao que escapa ao registro simbólico. 

De certo modo, o semblante ao invés de denegar a falta, presentifica-a no movimento de velar e 

desvelar e justamente nesse movimento que possibilita o sujeito criar algo com o nada.  

Assim, há modos distintos entre o masculino e o feminino de “girarem em torno” da 

incompletude dos sexos, são lógicas diferentes de lidar com a castração e com o falo como operador 

simbólico. Nesse sentido, Lacan (2008 [1972-73]) se propõe a pensar o feminino a partir da lógica de 

ser ou ter o falo e não pela anatomia, tampouco pela maternidade como propôs Freud. Ele enfatiza 

que para cada posição sexuada se inscreve uma modalidade de gozo; enquanto a posição masculina 

se orienta pelo “ter” o falo, a posição feminina se orienta pelo “ser” o falo como resposta a falta-a-

ter. 

Enquanto Freud (2019 [1937]) pensava que as mulheres permaneciam ligadas a inveja do 

pênis, Lacan (2008 [1972-73]) acrescenta que para além da demanda fálica, elas precisam se haver 

com a falta de significante no Outro. Nesse sentido, há um gozo além do falo que interroga a posição 

feminina. Uma vez que a anatomia da mulher não tem suporte imaginário do falo, uma mulher pode 

aliar sua indagação ao enigma do desejo do Outro em que a pergunta lhe retorna como Che vuoi? 

“que queres?”, e com isso, ela pode se empenhar em tornar-se a imagem do falo para um homem, 

dando existência a falta-a-ser de quem supõe ser o falo. Em outras palavras, se o desejo é o desejo do 

Outro, o sujeito deseja como Outro. Entretanto, tal pergunta retorna ancorada a fantasia para dar 

suporte ao desejo e a resposta ao Outro.   

A ausência da essência feminina levou Lacan (2003 [1973], p. 536) a anunciar o aforismo “A 

Mulher não existe” por não haver significante para sua identificação enquanto mulher, portanto, a 

mulher não existe em um nível enquanto sujeito. O que existe é a falta de uma definição clara sobre 
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o que é ser mulher. Lacan, ainda propõe que por isso “não há mulher senão excluída pela natureza 

das coisas que é a natureza das palavras”. Nesse ponto, a mulher está articulada a um vazio, no qual 

cada uma inventa seu modo de velar o nada. De um modo ou outro, há uma busca por um significante 

para a sua falta a ser (LACAN, 2008 [1972-73], p. 79).  

Com a falta-a-ser se impõe a igualdade dos sexos, uma vez que homens e mulheres são 

marcados por essa falta no âmago de seu ser, pois com a entrada na linguagem se produz o efeito de 

divisão. Homens e mulheres, ao mesmo tempo em que são falados pelo Outro também falam. A 

propósito disso, a diferença entre os sexos se articula ao fato de que o homem é destinado a falta-a-

ser enquanto sujeito; já a mulher além da falta-a-ser enquanto sujeito, também é marcada pela 

ausência de um significante que represente seu sexo. Portanto, é a dupla falta que gera efeitos de 

constituição para uma mulher (ZALCBERG, 2008).   

Certamente, a divisão entre a anatomia e o psíquico se impõe a todo ser falante, mas para uma 

mulher se impõe mais ainda por ela estar cativa a uma busca pela referência de seu ser. Nessa direção 

Lacan (2008 [1972-73]) circunscreve que não existe universal da mulher, pois cada uma inventa um 

modo de velar a ausência de um significante por meio de semblantes.  

Miller (2010) analisa a relação entre mulheres e semblantes e propõe que a solução para a 

posição feminina que a afaste da maternidade, seria ao lado do ser, o que consiste em não preencher 

o furo, mas dialetizá-lo, metabolizá-lo ao ser o próprio furo. Isto implica no reconhecimento da 

própria falta, suportar a falta no outro e a um saber fazer alguma invenção com a própria 

incompletude.  

A propósito disso, a mãe, ao colocar o filho no lugar do falo, coloca-se no mesmo lugar que 

um homem, assim, faz semblante de ter o falo e se situa numa posição masculina, portanto, revela o 

complexo de masculinidade ao bancar o homem. Há, portanto, um ponto na maternidade pelo qual 

uma mulher faz velar a falta-a-ter por meio do filho. Mas, a desproporção na relação da mãe com seu 

bebê aponta para a inexistência da completude, com isso, um filho colocado no lugar de falo ou objeto 

a se apresenta na ordem de um semblante no campo da mascarada (LACAN 1995 [1956-57]; 2008 

[1972-73]).  

Lacan (2005 [1962-63], p. 209) no Seminário, Livro 10 – a angústia, recorre ao mito de Adão 

para ilustrar que a mulher representa o objeto perdido no homem, visto que foi extraída de sua costela. 

Afirma que “está claro que, no mito da costela, trata-se justamente desse objeto perdido. A mulher, 

para o homem, é um objeto feito disso”. Essa afirmação se articula ao fato de o homem encontrar no 

próprio corpo, o falo como representante de sua sexualidade. Por outro lado, uma mulher busca no 
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parceiro um significante que a represente e isto esboça um modo próprio para se situar no mundo. 

Nesse ponto, ser uma mulher de um homem esboça a possibilidade de realização do seu ser, pois 

encontra, também, pela via do ter o amor deste homem.   

A propósito disso, nesse seminário Lacan retoma a questão da mascarada na parceria com o 

homem e afirma que o desejo do Outro é o meio para que seu gozo obtenha um objeto conveniente, 

todavia, a angústia de uma mulher é diante do desejo do Outro, pois ela não sabe muito bem o que 

encobre. No caso do homem, o objeto é a condição do desejo, o que faz incidir nele o empuxo a querer 

ser visto como quem tem o falo e isto se coloca na ordem de uma impostura. No caso de uma mulher, 

por ela querer encobrir a sua falta, trata-se de uma farsa, considerando que cada uma inventa sua 

sexualidade e o modo de se relacionar com o parceiro. Apesar disso Lacan considera que a mulher é 

mais verdadeira e mais real do que o homem, pois ela não se prende com tanta determinação a sua 

farsa, certamente porque ela precisa abrir mão para ser o falo (LACAN, 2005 [1962-63]). 

Isto quer dizer que ao mesmo tempo que uma mulher se relaciona com o falo, se dispõe a se 

fazer de objeto a do homem e de ocupar o lugar desse objeto na fantasia dele, portanto, em parte ela 

se objetiva e em parte se subjetiva. Assim, no lugar da mascarada, ao mesmo tempo que é não-toda 

submetida a castração, também se objetiva como fálica para o homem. Embora uma não tenha nada 

a ver com a outra, ambas se encontram divididas em uma mulher. Nesse movimento de fingir, 

mascarar e simular ter o falo, se distancia da posição feminina regida pelo registro da falta e se 

aproxima da lógica fálica, próprio da posição masculina, isto é, uma mulher mascara e denuncia o 

tempo todo esse furo inominável inerente a condição humana.  

Uma mulher situada na posição feminina se coloca na posição de se fazer objeto, enquanto a 

posição masculina está relacionada aquela que se coloca a fazer semblante de ter o falo. Nesse sentido 

que uma mulher pode se desdobrar em tornar-se uma imagem do falo para um homem, pois interpreta 

que aquilo que lhe falta no corpo é o que falta para obturar o desejo do Outro. Dito isso, algumas 

mulheres, pois não são todas, quando frequentam o feminino se situam como objeto a na fantasia do 

homem. Isto quer dizer que a fantasia permite abarcar a maneira singular de um sujeito tornar-se 

complemento do Outro, o que pode levar ao sacrifício e a devastação. Assim, a posição feminina 

enquanto objeto a na fantasia, deve ser visitada em determinados momentos e não a todo momento.  

O sujeito feminino é sempre convocado no encontro com o homem, por isso se inscreve na 

condição de redescoberta e se situa a uma posição de ambiguidade das relações naturais e simbólicas 

(LACAN, 1995 [1956-57]). A ambiguidade se refere à mulher fálica, a qual se constitui ao lado do 

ter e apenas aparenta ser igual a uma mulher, pois ao esconder sua falta, se coloca de modo a ostentar 
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que nada e nem ninguém falta. Esta, por sua vez, denuncia o homem como castrado. Ao contrário, a 

mulher que se constitui ao lado do ser, ostenta a falta e em sua relação com o homem se manifesta 

como desejante.  

Significa dizer que uma mulher se beneficia em não ter o falo quando se coloca na posição de 

ser a imagem daquilo que ao outro falta. Por outro lado, a posição feminina ocupa um lugar passivo 

que exige uma atividade, então, não se trata de ausência de libido, mas de uma passividade pulsional 

como condição, por exemplo, para fazer-se olhar, escutar, comer, desejar para despertar o desejo do 

Outro. 

 Uma mulher sabe que a condição para ser amada e desejada é se fazer de falo para o homem, 

porém essa vertente tem o objetivo de receber o falo do parceiro, pela via do pênis, como órgão 

significante. Por outro lado, o amor tem um lugar privilegiado, pois nele uma mulher também busca 

um significante que a nomeie. O “fazer desejar” não escapa das interferências do inconsciente, sempre 

singular e encontra o recurso para seu mistério frente a mascarada que joga com os semblantes para 

se ajustar ao Outro e cativar o desejo (SOLER, 2005).  

Nesse sentido, Lacan (1998 [1958], p. 701) propõe que uma mulher “pretende ser desejada, 

ao mesmo tempo que amada” pelo o que ela não é, por isso, se apresenta como objeto causa do desejo 

de um homem, pois encontra o significante do seu próprio desejo no corpo daquele para quem 

endereça uma demanda de amor. Assim, na medida em que uma mulher é convocada a ocupar esse 

lugar, o parecer do lado feminino, vela sua falta-a-ter, por isso recorre as artimanhas da mascarada. 

O homem, por sua vez, se orienta pelo ter o falo e assim, faz parecer ter pela ostentação.  Isto quer 

dizer que as relações são mediadas pelo falo, portanto, não se relacionam diretamente porque não há 

complementaridade dos sexos. 

Lacan, ao desconstruir o ideal amoroso lança mão do aforisma “não há relação sexual” para 

traduzir a impossibilidade de os corpos gozarem plenamente. “Gozar tem esta propriedade 

fundamental de ser em suma o corpo de um que goza de uma parte do corpo do Outro” (LACAN, 

2008 [1972-73]) p.30). Desse modo, se o corpo de um goza do corpo do outro, essa parte também 

goza, mas ao passo que dois não formam um, as necessidades do ser falante implicam em outra 

satisfação inconsciente. Certamente nesse aspecto há uma disjunção que revela os diferentes modos 

de amar e gozar.  

Homens e mulheres se posicionam em modos distintos de amar numa tentativa de suprir a 

inexistência da relação sexual. O homem em seu modo fetichista de amar, faz de uma mulher um 

objeto fetiche, objeto a causa de seu desejo. Uma mulher, por sua vez, tem uma forma erotomaníaca 
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de amar e faz desse homem o Outro do desejo que deve falar, dizer as palavras de amor que deem 

consistência ao seu ser. A mulher espera ser única e reconhecida pelo homem, de modo que seja 

marcada como uma mulher de um único homem (LACAN, 1998 [1960]). 

Se uma mulher buscar a identificação ao significante Mulher que, por sua vez, não existe, ao 

invés de unificar-se, se depara com sua divisão: de sujeito do inconsciente e o outro ponto que 

permanece essencialmente vazio. Sobre isso, Lacan (1998 [1960], p. 742) destaca “na posição de ou-

isto-ou-aquilo em que se vê preso o sujeito, entre uma pura ausência e uma pura sensibilidade” e 

significa dizer que de algum modo, a mulher habita um lugar indizível. Com isso, na fantasia de uma 

mulher é o homem quem faz a ligação entre as duas modalidades de gozo. “O homem serve aqui de 

conector para que a mulher se torne esse Outro para ela mesma, como o é para ele” (p. 741).  

Ao se referir aos homens e mulheres, Lacan postula que não são mais do que significantes e 

sustenta que “um homem procura uma mulher – isto vai lhes parecer curioso – a título do que se situa 

pelo discurso, pois, se o que aqui coloco é verdadeiro, isto é, que a mulher não é toda, há sempre 

alguma coisa nela que escapa ao discurso” (LACAN, 2008 [1972-73], p. 38). Isto significa que o 

impossível da completude dos sexos se impõe pelo qual uma mulher desvela o movimento de um 

gozo em referência ao falo e outro fora da linguagem. 

Lacan situa o feminino num lugar distinto do masculino por ser privilegiado pela intimidade 

com o real. Esta intimidade está relacionada ao modo singular como uma mulher se beneficia do 

semblante, assim como também da lógica fálica. Acerca disso, afirma 

 
[...]A mulher revela-se superior no campo do gozo, uma vez que seu vínculo com o 

nó do desejo é bem mais frouxo. A falta, o sinal menos com que é marcada a função 

fálica no homem, e que faz com que sua ligação com o objeto tenha que passar pela 

negativação do falo e pelo complexo de castração, o status do (- φ) no centro do 

desejo do homem, é isso que não constitui, para a mulher, um nó necessário 

(LACAN, 2005 [1962-63], p. 202). 

 

Significa que uma mulher busca ativamente a realização de seu desejo por sua relação com a 

falta e por estar não-toda regida pela operação simbólica tem outras formas de gozo. Com isso, Lacan 

ensina que uma mulher, pela intimidade com o real se abre as infinitas possibilidades no campo do 

gozo, principalmente porque tem um gozo a mais. Assim, o feminino se refere a uma posição 

subjetiva que tanto os homens quanto as mulheres podem visitá-lo, pois não tem relação com a 

anatomia e sim com o gozo. Ambos os sexos podem se situar entre o gozo fálico que é limitado e ao 

gozo feminino, sem limites. Além disso, Lacan propõe que ser homem ou mulher se relaciona à 
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posição que cada um assume enquanto falante na partilha dos sexos e de um modo singular responde 

ao impossível da complementaridade (LACAN, 2008 [1972-73]).  

A releitura lacaniana propõe que o feminino se constitui pela castração como operação 

psíquica da diferença sexual e o falo como inscrição de valor ao objeto faltoso como condições para 

uma identificação estrutural. Isto se articula ao modo como a cultura organiza os ideais de gênero e 

como cada sujeito se organiza diante do falo, da falta e do desejo. Desse modo, por meio da castração 

uma mulher fica vinculada à ordem fálica, mas não totalmente e assim, a condição feminina pode ser 

pensada como uma divisão em diferentes modos de gozo.  

A Mulher não existe enquanto sujeito em certa dimensão, pois há um ponto do inassimilável 

no feminino que impossibilita pensá-lo no universal, sendo necessário considerá-la a partir do 

singular em face de seus modos de gozo. Assim, a feminilidade revela a divisão instituída pela 

castração e a falta radical de uma representação inconsciente da mulher. Certamente, o feminino é 

irredutível à maternidade, no sentido de que ser mãe não responde ao que é ser mulher. Portanto, há 

caminhos para uma mulher se inventar e isso implica em uma circulação nas duas distintas 

modalidades de gozo, o que apresento a seguir.  

 

 

3.10 O mais além do falo: os modos de gozo 

 

Acerca da feminilidade, enquanto Freud (2010 [1931]) sublinha a questão do desejo feminino 

e a reivindicação que decorre da castração, Lacan (2008 [1972-73]) enfatiza o gozo feminino e a 

divisão que a primazia do falo impõe à menina.  Ter o falo e mascarar-se ao encarná-lo para despertar 

o desejo do Outro faz com que uma mulher circule entre dois diferentes modos de gozo.  

No Seminário, livro 20 – mais ainda, Lacan (2008 [1972-73])  avança nas elaborações sobre 

a diferença entre os sexos e apresenta as fórmulas da sexuação ao descrever a articulação entre a 

teoria do gozo e a hipótese de Freud de que no inconsciente só há a inscrição de um sexo, o masculino. 

O autor afirma que o que se inscreve no corpo é o gozo, a ponto de que o macho não basta para fazer 

um homem, assim como uma fêmea não basta para fazer uma mulher; pois “não há outra identidade 

sexual senão a do modo de gozo” (SOLER, 2005, p. 174). Mas, afinal o que é o gozo? 

A questão do gozo tem um estatuto privilegiado na obra lacaniana. Lacan recorre ao discurso 

jurídico para aprimorar tal conceito, no qual emprega-se a noção de “usufruto” como a possibilidade 

de desfrutar da coisa como objeto de apropriação. “O usufruto quer dizer que podemos gozar de 
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nossos meios, mas que não devemos enxovalhá-los. Quando temos usufruto de uma herança, 

podemos gozar dela, com a condição de não gastá-la demais [...]. Mas, o gozo é também aquilo que 

não serve para nada (LACAN, 2008 [1972-73], p. 11). Uma vez que a linguagem cria o corpo, mas 

também o interdita, o gozo classificado como inútil significa que o corpo enquanto substância que 

goza na posição de ser falante, não extrai disso nenhum saber.  

Nesse ponto, se a identidade sexual se inscreve pela modalidade de gozo, isto quer dizer que 

na diferença dos sexos, o modo como cada um se relaciona com a castração se impõe uma modalidade 

de gozo, seja o gozo masculino (fálico) ou feminino (suplementar). O gozo fálico está submetido a 

linguagem, ao gozo perdido da experiência de satisfação, o qual se refere ao gozo do Outro. 

Lacan utiliza o termo gozo do Outro para se referir a relação mãe-bebê em que a criança se 

oferece como complemento do Outro materno que supostamente o faria gozar. Portanto, designa o 

gozo originário, mítico e como paraíso perdido só pode ser considerado a partir da significação fálica. 

O gozo do Outro é um gozo do corpo também conhecido como gozo do vivo ou gozo do ser, por sua 

vez, é o gozo do Outro sexo do corpo que o simboliza (LACAN, 2008 [1972-73]).  

A entrada na linguagem inaugura a falta no sujeito e com isso o gozo dos primeiros tempos 

de vida fica proibido pela castração, de modo que esse gozo do corpo não existe na realidade, mas é 

deduzido pelo sujeito. O gozo fálico se estabelece com a significação fálica e limita o gozo do Outro, 

portanto, ao mesmo tempo é um gozo e um limite de gozo. Assim, lança o sujeito a uma atividade 

desejante e sugere um gozo fora do corpo, mas limitado pela metáfora paterna. Nesse sentido, a 

entrada na linguagem implica em perda com a proibição de um gozo sem limites. Isto significa que 

para todo sujeito, o gozo fálico é sempre parcial visto que apenas uma parte da pulsão encontra 

satisfação, ou seja, é um gozo possível relacionado a linguagem e a perda relacionada ao gozo 

primordial, absoluto, em que se abre mão para ter acesso a linguagem. Logo, os sujeitos inscritos do 

lado masculino, nessa posição encontram um único referente de gozo, sendo o gozo fálico, “é o gozo 

subtraído pela operação da castração da linguagem, em conjunturas próprias de cada sujeito, que 

impulsiona os dinamismos do desejo” (SOLER, 2005, p. 174).   

O gozo fálico faz limite, mas também retoma o gozo do Outro a partir de uma montagem 

fantasmática. Isto é, o sujeito se coloca como objeto que supostamente falta ao Outro primordial 

(mãe) enquanto complemento do casal parental a fim de fazer esse Outro gozar. Essa montagem 

fantasmática oferece um lugar para o sujeito, mas também é fonte de sofrimentos que evidencia a 

insistência inconsciente na repetição, no qual o sujeito se oferece como objeto de um gozo que faz 

comparecer o infantil. “Na neurose o sujeito está irremediavelmente dividido em relação ao seu desejo 
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e repete em seus laços essa estranha e familiar montagem de sua fantasia fundamental” 

(JERUSALINSKY, 2014).  

Freud (2010 [1933]) no texto A feminilidade, já havia sinalizado que a menina reconhece a 

ausência do pênis, mas isso não quer dizer que haja submissão, facilmente, a ele. Nesse sentido, o 

complexo de castração instaura a divisão na menina pela qual a mudança de objeto de amor e de zona 

erógena produz efeitos de um gozo suplementar ao fálico. A partir disso, a mulher é não-toda referida 

à lógica fálica no sentido de não se submeter ao falo. Mas, “não é porque ela é não-toda na função 

fálica que ela deixa de estar nela de todo. Ela não está lá não de todo. Ela está lá a toda. Mas há algo 

a mais”, há o gozo Outro (LACAN, 2008 [1972-73], p. 80). Essa foi a maneira como Lacan formulou 

um modo específico da mulher se colocar na sexuação, pois por estar não-toda referida ao registro 

fálico, tem um gozo que não se inclui a ele, não-todo fálico, um gozo Outro ligado ao infinito e ao 

lado do real que corresponde a posição feminina.  

Assim, o aforisma “A Mulher não existe” (LACAN, 1998 [1973], p.536) significa dizer que 

seu sexo não lhe diz nada, a não ser pelo intermédio do gozo do corpo, pois por não haver um 

significante que represente a mulher, cada uma, em uma expressão singular, inventa um modo de 

lidar com a falta de um significante que possa dizer o que é ser mulher e cria meios para lidar com o 

impossível de nomear sua satisfação. Neste aspecto, Lacan ao circunscrever o gozo suplementar 

ligado ao infinito, sinaliza que uma mulher não é aquela que tem o aparato sexual a menos, ao 

contrário, tem um gozo a mais.   

Soler (2005) acrescenta que A Mulher não existe significa dizer que a mulher é apenas um 

dos nomes desse gozo, real. Se o gozo Outro nada sabe sobre o falo e não é causado pelo objeto a, 

isto faz de uma mulher o Outro absoluto, pois nunca será o que se possa dizer sobre ela. Portanto, a 

mulher é real tanto no sentido do indizível quanto no gozo não-todo fálico, sendo a condição feminina 

pensada como uma divisão do gozo.  

Enquanto o homem é referido ao gozo fálico e a partir de seu corpo encontra meios de 

circunscrever seu gozo; a mulher está referida ao gozo fálico e um a mais, pelo qual precisa se virar 

com uma invenção singular por meio do que encontra em suas experiências e no que busca em um 

homem. Em outras palavras, a mulher é não-toda referida ao falo, por isso pode inventar outras 

alternativas que não se reduzem a maternidade na tentativa de responder ao que é ser mulher, portanto, 

uma mulher e a mãe são posições dissociadas. 

Em uma mulher há “algo a mais” que se apresenta no encontro com o feminino e se refere ao 

gozo suplementar pelo qual as mulheres nada sabem dizer, pois algo escapa a simbolização. Nesse 
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sentido, a mãe corresponde a falta, por isso, insaciável e ameaçadora diante do desejo de tamponá-la 

ao substituir o falo por um filho, se depara com uma tentativa frustrada por não haver objeto que a 

satisfaça e com uma dupla falta pela ausência de um significante no inconsciente. Quer dizer que a 

maternidade se relaciona ao gozo fálico, mas uma mulher na mãe circula pelo gozo suplementar que 

leva o ser mãe a não corresponder ao ser mulher. Sublinho de outro modo que o sujeito feminino pode 

se inscrever pela via de um gozo ilimitado e isto significa, como tal, não é limitado pelo falo. A lógica 

do não-todo apresenta um “mais além do falo”, ou seja, há algo para além da maternidade, pois nada 

recobre o feminino.  

Há duas faces do gozo suplementar; o gozo do corpo que transborda o gozo localizado do 

órgão fálico e o gozo sem limite. A mulher se divide em seu gozo quando tem acesso para além do 

gozo fálico ao gozo feminino visto que uma porção desse gozo não se inscreve na ordem fálica. Esse 

gozo feminino, não exclui a referência fálica, mas soma-se a tal lógica. Por isso, não é exclusivo das 

mulheres, tampouco, o gozo fálico é vantagem dos homens. É possível que tanto homens quanto 

mulheres permaneçam presos aos ideais universais enredados em tentativas de recobrir o gozo com 

as insígnias fálicas e entrem em luta pelo poder que tem como representação o falo. Inclusive, é 

possível que algumas mulheres se deixem devastar pela falicidade materna ou que tentem fazer do 

filho o equivalente do falo (MACHADO, 2012; MILLER, 2003).  

Uma mulher situada na posição feminina, frente ao parceiro amoroso se situa na posição 

regida pela norma fálica, pois se coloca como objeto a. Mas, enquanto ocupante dessa posição se 

aproxima da posição de objeto de gozo do Outro materno que se assemelha a de um bebê, a qual 

esteve submetida antes da intervenção do Nome-do-Pai. Na posição feminina, o sujeito se oferece 

como objeto de desejo e gozo do parceiro amoroso, enquanto na relação com o Outro materno se 

ocupava, exclusivamente, do lugar de objeto de gozo. Por isso, em alguns casos, o gozo feminino 

pode levar a devastação, pois por ser ilimitado não direciona, não há ponto de ancoragem como faz o 

gozo fálico que faz limite e aponta para onde o sujeito pode seguir (LACAN 2008 [1972-73]).  

Tal leitura me faz considerar que uma mulher ao se fazer de passiva para um parceiro, não 

necessariamente implica em uma posição masoquista de repetição em que se oferece para o outro a 

ser gozado de modo humilhante. O gozo suplementar implica a intensa atividade para despertar o 

desejo do Outro, seguida de uma passividade de encarnar o lugar de objeto do gozo do Outro, 

oferecendo-se a seu gozo para gozar com isso, ou seja, o sujeito goza ao suportar a face do gozo do 

Outro (JERUSALINSKY, 2014).  
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Nesse ponto, o gozo do Outro e o gozo suplementar tem relação com o corpo, pois também 

escapa ao significante, mas não se equivalem. O gozo do Outro implica numa posição sacrificial em 

que o sujeito se oferece como objeto que completaria o Outro. O gozo fálico produz um limite a esse 

gozo, mas também o mantém na montagem fantasmática que incide na insistência inconsciente da 

repetição. O gozo suplementar, próprio a feminilidade, libera o sujeito da posição de sacrifício, uma 

vez que não há Outro a se fazer gozar. 

 

 

3.11 Uma mulher, a maternidade e os modos de gozo  

 

A leitura lacaniana avança nas questões relacionadas a sexualidade feminina quando 

circunscreve a divisão entre a mãe, uma mulher e seus modos de gozo. O lugar que uma mulher ocupa 

diante da falta e responde de modo a supri-la, a endereça as modalidades de gozo, pelos quais se 

inscreve a possibilidade de ela experimentar os gozos fálico e o gozo Outro. Mas, ainda assim, não 

se recobre o feminino na mulher. Enquanto a feminilidade implica que uma mulher encarne a 

mascarada, a maternidade impõe a repetição como tentativa de recuperar o gozo que escapa ao sujeito. 

A mãe, por sua vez, incorpora a mascarada de Outro para a criança e repete a inscrição de um gozo 

do corpo ao bebê, o mesmo que para ela é inapreensível e inominável.  

Jerusalinsky (2014) destaca que uma mulher circula por diferentes papéis sociais, por 

exemplo, ao ser mãe, ser mulher de um parceiro e ser trabalhadora, os quais apontam para a divisão 

nas duas modalidades de gozo, porém, essa divisão não corresponde com tais papéis. Uma vez que a 

libido é essencialmente masculina associada a uma atividade desejante, uma mulher enquanto falante, 

desejante e produtora de laços sociais está em posição de atividade referenciada ao gozo fálico, ainda 

que esteja não-toda situada na lógica fálica em posição de passividade. Quando os gozos se ordenam 

entre a experiência da maternidade e o trabalho, estes podem ser vividos imaginariamente como 

concorrentes opostos na realização fálica, no sentido de que o investimento em um, implica 

necessariamente ao desinvestimento proporcional do outro.  

Na atualidade, as possibilidades de escolhas de uma mulher entre amar, trabalhar e ter filhos 

são arranjos que não necessariamente sigam uma ordem, mas são apostas fálicas que a situa no laço 

social. Enquanto Freud (2010 [1933]) propôs que o destino para tornar-se mulher é a maternidade, o 

que se faz pela via do desejo e não do gozo; Lacan (2008 [1972-73]) sustenta a ideia de que a mãe 

goza de forma fálica e coloca o filho no lugar de objeto de seu gozo, por sentir-se completa. Isto 
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significa que há uma diferença no gozo que se experimenta na maternidade do gozo feminino inscrito 

no corpo, sendo, justamente, essa divisão que se impõe entre a mãe e uma mulher.  

Nas palavras de Lacan (2008 [1972-73], p. 41) “para esse gozo que ela é, não-toda, quer dizer, 

que a faz em algum lugar ausente de si mesma, ausente enquanto sujeito, ela encontrará, como rolha, 

esse a que será seu filho”, significa que uma mulher se dirige a um homem em busca do falo que lhe 

falta, por outra via, coloca o filho como suplência ao gozo suplementar. Isto é, uma mulher ao visitar 

o feminino experimenta o gozo suplementar ao fazer de seu corpo o revestimento da imagem fálica 

para encarnar o objeto de desejo da fantasia de um homem e para ocupar lugar na fantasia do desejo 

do Outro. Todavia, na condição de mãe experimenta o gozo fálico, pois o bebê pode encarnar esse 

objeto na fantasia materna. Dito de outro modo, uma mulher se coloca no lugar de objeto causa em 

relação ao desejo do homem para ocupar a posição de não-toda e revelar que há nela um gozo mais 

além do falo. Esse gozo se apresenta suplementar e não substitui o gozo fálico, soma-se a ele.  

Ao mesmo tempo que a maternidade produz a realização fálica aponta para a sua insuficiência 

ao relançar para a mãe, a questão sobre o que é ser mulher. Nesse sentido, o exercício da maternidade 

implica uma retomada do percurso que cada mulher percorreu em relação ao seu falicismo e à sua 

feminilidade. Isto quer dizer que além do gozo fálico, a maternidade implica a incidência do gozo 

suplementar que abre a possibilidade de uma mulher criar ou reinventar-se, sendo este “um desenlace 

possível do lado materno, ao situar a maternidade para além do gozo fálico” (JERUSALINSKY, 

2014, p. 23). Assim, muito além de buscar uma complementaridade com o bebê, abre-se a 

possibilidade de criar diante do impossível e da incompletude, uma vez que o gozo materno não 

necessariamente se resume ao gozo fálico.  

Jacques-Alain Miller (2014, p. 04) no texto A criança entre a mulher e a mãe enfatiza que a 

criança efetiva a divisão entre a posição de mãe e a posição de mulher no sujeito que exerce a função 

materna. “O objeto criança não somente preenche, como também divide”, porque a criança satura 

como substituto fálico e divide o sujeito feminino. O fato de o objeto criança não ser todo para uma 

mulher não-toda que há na mãe, se deseja o mais além do falo. Portanto, na experiência de 

maternidade há uma reedição da divisão da mulher em seus modos de gozo.  

A mãe enquanto Outro primordial goza de sua potência fálica, uma vez que vida e morte estão 

no poder dos cuidados particularizados e na língua materna, a criança depende inteiramente desse 

vínculo para sobreviver. Quando Lacan (1992[1969-70]) no Seminário, livro 17 – O avesso da 

psicanálise, define o papel da mãe como desejo, também a coloca por analogia a um crocodilo que 

se refere ao desejo devorador, assim, explica que há um rolo de pedra que está em potência no nível 
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da bocarra, isso retém e emperra. É o que se chama falo, o rolo que os põe a salvo, se de repente a 

bocarra se fecha.  

Se a mãe coloca o filho no lugar de saturação do seu desejo feminino, o Nome-do-Pai faz a 

separação do eu do sujeito e o Outro para metaforizar a questão: “o que quer o outro de mim?”. Mas, 

o Nome-do-Pai não basta; para que a operação de divisão se inscreva é necessário que uma mulher 

na mãe e sua sexualidade seja o rolo de pedra. Nesse sentido se impõe a divisão entre a mãe e uma 

mulher, pois ao visitar o gozo suplementar encontra outras possibilidades de experimentar o feminino 

não recoberto pela maternidade Por tal razão, a divisão faz a separação que salva a criança de ser 

engolida pelo desejo materno e faz contorno ao gozo ilimitado que há na mulher-mãe.  

Uma mulher, por sua vez, goza ao fazer semblante de ser o falo, aquilo que no outro falta. 

Para Lacan, há uma equivalência entre o gozo e o semblante.  

 
[...] ninguém senão a mulher – porque é nisso que ela é o Outro – sabe melhor o que 

é disjuntivo no gozo e no semblante, porque ela é a presença desse algo que ela sabe, 

ou seja, que, se gozo e semblante se equivalem numa dimensão do discurso, nem por 

isso deixam de ser distintos no teste que a mulher representa para o homem, teste da 

verdade, pura e simplesmente, a única que pode dar lugar ao semblante como tal 

(LACAN, 2009 [1971] p. 34).  

 

A dupla divisão na mulher, enquanto sujeito e a divisão no gozo, entre gozo fálico e gozo 

suplementar à coloca em vantagem pela intimidade com o real e pela liberdade com os semblantes, 

isto é, no lugar do vazio pode inventar no jogo dos semblantes. Enquanto a mãe é desejo, uma mulher 

é um infinito que cria arranjos e amarrações para sua falta-a-ser, portanto, está sempre se desdobrando 

entre as modalidades de gozo. Para uma mulher-mãe, o filho pode fazer semblante de objeto, assim 

como o amor se dirige ao semblante, portanto, ambos, a maternidade e a parceria amorosa a coloca 

em face as duas modalidades de gozo.  

Para Romildo do Rêgo Barros (2015, p. 27) “a mãe, portanto, não é um sujeito, mas um desejo. 

Como todo desejo, ela tem um objeto que poderíamos chamar de ilimitado”. O autor destaca que o 

desejo materno puro e isento de relativização do significante do Nome-do-Pai equivale a um gozo, 

uma vez que seu objeto é fixo e predeterminado no objeto filho. A mãe não é um sujeito, é um desejo 

que depende do Nome-do-Pai para relativizar o seu desejo sem lei e sua voracidade, mas para que 

isso ocorra é preciso que o Nome-do-Pai esteja, primordialmente, inscrito nela.  

A mãe goza da criança enquanto objeto, mas se o Nome-do-Pai tiver lugar em seu discurso é 

possível localizar um furo a partir da castração materna, assim há um lugar para uma mulher transmitir 
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algo do seu furo e de seus contornos. De certo modo, o Nome-do-Pai somente se faz operar se estiver 

articulado com o vazio da mãe, ou seja, a partir de sua divisão.  

Nesse ponto, entre a mãe e uma mulher, há um entrecruzamento entre as duas modalidades de 

gozo. Uma mulher, a partir de sua posição não-toda, transmite algo do seu gozo suplementar que se 

traduz pelo resto inassimilável da relação com a mãe, seja o ódio da menina endereçado à mãe ou o 

ódio da mãe pela filha. Esse gozo excessivo e não saturado pelo Pai, nos cuidados que uma mãe 

dedica a um filho, comparece algo do indizível que situa o gozo suplementar em equivalência fálica 

(JERUSALINSKY, 2014).  

O desejo feminino deixa a mãe ausente para o filho, pois uma mulher não-toda divide-se entre 

o homem, outros afazeres e seu bebê. Desse modo, o desejo mantido para além das gratificações da 

maternidade conduz o filho a encontrar um modo de se situar entre os objetos que a ordem fálica 

instaura, nem que seja a título de menos-valia. Para o filho conforme essa ausência se decifra, seja ao 

modo de a mãe tratar mais de seu corpo ou mais de seu ser de sujeito, conforme se trate de menino 

ou menina, isso mudará muita coisa. A nocividade materna aponta para a mãe totalmente ocupada 

com o filho e num polo oposto a mãe nada ocupada com o filho que equivale ao ponto de foraclusão 

ou o abandono subjetivo (SOLER, 2005).  

A constituição do sujeito se inscreve pelas operações encarnadas pelo Outro que possibilitam 

a subjetivação do bebê. De início, a criança é objeto do Outro materno, uma vez que ao surgir para a 

mãe no real como objeto de sua existência, encarna o objeto que o sujeito mulher-mãe tinha sido, 

portanto, é algo impossível de ser alcançado. Nesse ponto, a mãe se depara com a presentificação do 

real. O real que se impõe é estrutural, o que não se pode representar, dizer ou assimilar.   

A mãe ao investir falicamente no seu bebê, vestindo-o e enfeitando-o, o torna fálico para ela 

e para os outros. Por essa via, a mãe ao disfarçar o corpo da menina com artifícios e apetrechos 

femininos, mascara o real do corpo do bebê na tentativa de encobrir a diferença sexual e a ausência 

de um significante que também aponta para ela enquanto mulher. Por isso, tão comum, os bebês 

saírem do hospital com o brinco na orelha para sinalizar que ali há uma menina.  

Significa dizer que os cuidados maternos implicam o atrelamento entre o gozo fálico e o gozo 

suplementar para que se produzam efeitos constitutivos no laço mãe-bebê. Dito de outro modo, o 

exercício da maternidade implica a mãe em tomar o corpo do bebê como objeto de investimento, 

vesti-lo, enfeitá-lo e banhá-lo em palavras, nomeando suas ações. Além disso, implica em criar os 

meios e modos de enlace com seu bebê atrelado ao gozo suplementar, próprio do feminino. É a partir 

do atrelamento e da divisão entre os dois gozos que se inscrevem as tessituras de constituição psíquica 
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do bebê, pois a maternidade escancara a impossibilidade de definir a condição feminina 

(JERUSALINSKY, 2014).  

A mãe como uma mulher experimenta o gozo de encarnar a mascarada de objeto do desejo do 

Outro, ao passo que empresta seu corpo como invólucro do fantasma do parceiro. Enquanto mãe, cria 

um bebê que além de ser o substituto fálico se oferece na parcialidade dos pequenos objetos de 

investimento, como o olhar, a voz, as fezes, o cheiro, a pele. Para lidar com esses pequenos objetos, 

ela lança mão da mascarada ao investir falicamente no bebê, convocando-o a se exibir e se colocar 

no lugar de objeto. A mãe permite o bebê gozar, na medida em que erotiza o corpo do bebê, mas com 

isso, também goza pela potência fálica que encarna. Ela o coloca em referência ao Outro, ao aliená-

lo conduz ao mais-de-gozar na condição de que ele se prenda ao resto de gozo que escapa a 

significação.  

A maternidade possibilita uma mulher a recuperar um gozo feminino, pois a mãe com os seus 

cuidados particularizados favorece o gozo da passividade do bebê e com isso, também goza. Por outro 

lado, a maternidade coloca uma mulher às voltas com a castração e a implica em rever caminhos 

possíveis para realizar-se além da equação fálica que ao invés de buscar a complementaridade com o 

bebê suscita a possibilidade de invenção suplementar pela via do gozo suplementar. Ao mesmo tempo 

em que a escolha pela maternidade se articula em uma realização fálica também implica em uma 

criação, um saber fazer com o gozo Outro na produção de efeitos constitutivos para o bebê e para 

uma mulher na mãe.  

 

 

3.12 Devastação: a relação mãe e filha e as consequências do não todo   

  

No texto Sobre a sexualidade feminina (2010[1931]) Freud destaca que o amor entre mãe e 

filha é anterior ao amor endereçado ao pai, sendo um amor atravessado pela ambivalência devido as 

recriminações da filha feitas à mãe por ter deixado de lhe dar algo que faz falta e por não ter oferecido 

amor suficiente. Há sempre um resto irredutível dessa relação, que Freud nomeia como catástrofe e 

em Lacan, como devastação.  

Para elucidar sobre a questão da devastação retomo em Freud, no texto dos Três ensaios 

(1905), o que ele propõe como penisneid. O autor apresenta o termo para se referir a inveja do pênis 

e relaciona ao ciúme experimentado pela menina em relação ao menino que possui o órgão. Nas 

elaborações posteriores, em Introdução ao narcisismo (1914) e O tabu da virgindade (1917), Freud 
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postula sobre os destinos dessa inveja na vida psíquica de uma mulher se associa a história pré-

edípica, momento que se estabelece uma forte relação com a mãe em que a menina atribui a 

responsabilidade pela falta de pênis, por isso não a perdoa e a relação termina em ódio.  

A inveja do pênis enunciada por Freud, produz consequências psíquicas que desembocam na 

sexualidade feminina. Na medida em que a inveja não é assimilada, a ferida narcísica produz em uma 

mulher uma cicatriz que se torna a marca de sua relação com o corpo feminino. Essa inveja não deixa 

de existir e persiste no traço de ciúme ao longo da vida.  

O ciúme se articula a fantasia como resíduo do complexo de Édipo. Freud descreve em Bate-

se numa criança (1919), que o sujeito se coloca na posição de objeto do outro e desse lugar extraí um 

gozo masoquista. Esse é o momento em que o sujeito faz a passagem da mãe para o pai como objeto 

de amor. Já a catástrofe é o movimento da menina que situa a mãe como responsável pela falta e 

disso, a menina extrai um gozo. Por fim, para a menina, em comparação com o menino, o clitóris 

funciona como um pênis. Com o abandono da masturbação clitoriana, a menina renuncia a atividade 

enquanto a passividade predomina na medida em que ela se volta para o pai. Desse modo, a situação 

feminina se estabelece quando o desejo pela criança substitui o desejo pelo pênis, sendo a 

compensação pela via de um filho como forma de aproximação com a feminilidade (FREUD, 2010 

[1925]).  

Freud acrescenta que a inveja e o ciúme desempenham um papel importante, muito mais, na 

vida psíquica de uma mulher do que dos homens. Entre a história pré-edípica e o complexo de Édipo, 

algo escapa e permanece na ordem do indecifrável, portanto, a pré-história tem um caráter de resto 

por isso não tem acesso a linguagem. Assim, algumas mulheres permanecem fixadas na ligação 

original com a mãe e isto desemboca nos impasses em suas relações com o mundo e nas parcerias 

amorosas.  

Na obra de Lacan é comum que sua leitura rigorosa dos conceitos freudianos seja examinada 

não apenas pelo ponto de vista de uma releitura, mas de uma aposta que visa destacar alguns aspectos 

para avançar na teoria. É o que acontece quando o conceito de devastação foi proposto como um dos 

nomes atribuídos ao fracasso da metáfora paterna, por ser consequência do que ocorre antes da relação 

edípica com o pai. 

O termo devastação, ravage em francês, se associa a ideia de destruição, de ruína ou de um 

corpo arrebatado.  Lacan retoma o pensamento freudiano em O aturdito (2001 [1973], p. 465) ao 

propor que “é na mulher, para a maioria, a relação com sua mãe, de onde ela parece bem esperar 
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como mulher mais substância que de seu pai”, sendo assim, se impõe uma forma de reivindicação 

fálica associada ao amor entre a filha e sua mãe, pela qual se expõe a devastação.  

No Seminário, livro 5, Lacan (2009 [1957/1958], p. 283) acrescenta que no tempo de 

estruturação do desejo, o que se passou em torno do desejo infantil é o desejo do desejo do Outro, ou 

seja, o desejo de ser desejado. Isto se inscreve no sujeito como uma dependência primordial em 

relação ao desejo do Outro encarnado na mãe, pois “um mais ou menos de real que tenha ou não tenha 

sido dado ao sujeito, mas é aquilo pelo qual o sujeito almejou e identificou o desejo do Outro que é o 

desejo da mãe” sendo isso que importa e se impõe, especialmente, na estruturação da menina. Ser 

desejado ou não é uma questão que se coloca e conduz o sujeito a uma busca no desejo da mãe por 

um lugar para ocupar diante do Outro, mas desse lugar é preciso se separar para se diferenciar.  

É, portanto, a intervenção do Nome-do-Pai sobre o desejo materno que abre o caminho para 

salvar o sujeito da devastação subjetiva. De outro modo, por essa operação que uma mulher é 

convocada a experimentar a feminilidade para além de seu filho. A sexualidade ou algo que desperte 

o desejo para além de seu bebê salva a criança de ser engolida pelo desejo devorador da mãe, pois ao 

abrir espaço para uma mulher que há nela produz efeitos de separação. Assim, com a constatação da 

castração materna, o afastamento da menina de sua mãe a conduz em direção ao pai, mas a filha é 

não toda assujeitada a função da metáfora paterna. Para a menina, a metáfora paterna “não faz 

desaparecer, não condena ao esquecimento do Outro materno” e isto, fica como resto que se inscreve 

no corpo (ANDRE, 2011, p. 181).  

Ainda no Seminário, livro 5, Lacan retoma a premissa freudiana do penisneid e destaca nas 

três modalidades distintas de transmissão da falta, o que circunscreve a entrada e a saída do Édipo na 

menina. Ele aborda sobre o penisneid para destacar como uma fantasia de que o clitóris seja um pênis 

que pode ser conservada ao longo da vida. O penisneid, a inveja do pênis se apresenta quando o 

desejado é o pênis do pai, momento em que se apega a realidade do pênis desde onde ele está e onde 

pode ir buscá-lo. Entretanto, a menina se depara tanto com a proibição edípica quanto com a 

impossibilidade fisiológica. Por fim, o penisneid como o desejo de possuir um pênis de forma 

simbólica, se apresenta a partir do desejo de ter um filho do pai.  

Nesse movimento, o sujeito se depara com duas saídas possíveis: entrar na dialética de troca 

ou conservar esses objetos para além do valor de troca. Na relação com a mãe, a filha conserva o 

movimento de reivindicação fálica, endereça as demandas de amor articuladas ao ódio e a 

culpabilidade. Para se desprender da demanda dirigida ao Outro materno e tomar outra direção, a 

menina precisa subjetivar que a mãe não pode lhe dar o que é reivindicado, pois também é marcada 
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pela falta. Para isso é preciso que a menina se dirija ao pai como possibilidade de simbolizar a falta e 

transformar a rivalidade imaginária que mantêm com a mãe.  

Se para Freud a função da mãe no complexo de Édipo é indissociável aos cuidados 

particularizados no cuidado com a criança, tais cuidados fazem dela o primeiro objeto de amor, tanto 

para a menina quanto para o menino. Para Lacan (1998 [1960], p. 820), a mãe vai ocupar o lugar de 

Outro primordial, definido como o “lugar do tesouro do significante”, justamente, por encarnar a toda 

poderosa, remete ao ilimitado do gozo. É nesse sentido que no Seminário, livro 17 – O avesso da 

psicanálise, Lacan (1992 [1969-70]) enfatiza o caráter de estrago, ou melhor, de devastação ao 

discutir a relação da criança com o desejo materno. Ele faz analogia a um grande crocodilo pronto 

para fechar a bocarra. 

 
O papel da mãe é o desejo da mãe. É capital. O desejo da mãe não é algo que se 

possa suportar assim, que lhes seja indiferente. Carreia sempre estragos. Um grande 

crocodilo em cuja boca vocês estão – a mãe é isso. Não se sabe o que lhe dar na 

telha, de estalo fechar sua bocarra. O desejo da mãe é isso (LACAN, 1992 [1969-

70], p. 54). 
 

Isto quer dizer que a ausência de limites nessa relação gozosa deixa a filha à mercê do 

fantasma materno de completude. Mas, a condição para que a menina se dirija ao pai se refere a 

relação da mãe com sua própria falta, ao modo como se relaciona com sua satisfação ou insatisfação 

como uma mulher. É preciso que a mãe seja não toda mãe, que se divida na troca fálica entre ser mãe 

e uma mulher para que a filha se desloque da posição de saturar a falta materna. Quando a divisão 

entre a mãe e a mulher se faz operar, o sujeito tem a possibilidade de metaforizar o desejo da mãe, 

pois se inscreve o registro da falta. Portanto, é a intervenção paterna quem possibilita a criança a 

metaforizar o desejo materno.  

Quando isso não acontece, se a mãe não se ausenta de sua função, permanece na condição de 

objeto único para a filha, pois algo da mãe escapa a lei simbólica e a menina permanece presa na 

posição de devastação ligada a uma troca fálica impossível. Assim, a criança pode permanecer na 

posição de objeto fetiche da mãe ou converter-se na posição de dejeto. Além disso, a mãe permanece 

no lugar de Outro real, no qual o sujeito interpreta como Outro do gozo que o convoca para uma fusão 

impossível ou para a perseguição (VIEIRA; BARROS, 2015; DRUMMOND, 2011).  

Com a impossibilidade de metaforizar o desejo materno, a menina permanece sem lugar no 

desejo do Outro e um dos efeitos é a dificuldade nas relações de troca, nas parcerias amorosas e na 

maternidade. Assim, as consequências psíquicas do penisneid podem desembocar em uma série de 

dificuldades em que a menina estabelece uma relação tensa com a mãe, inclusive, pode desenrolar no 
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plano da violência e da reivindicação fálica. Por não haver um significante que articule a identificação 

entre a menina e a mãe é possível que a filha queira ocupar o lugar de objeto fetiche da mãe ou no 

lugar de ser o falo do pai, ou ainda, tente completar a castração materna pela via do imaginário, sendo 

ela o falo. Ao contrário, pode recusar a falicização e tentar arrancar da mãe o que seria o falo 

imaginário para poder localização em outro lugar (VIEIRA; BARROS, 2015).  

A relação primordial entre a menina e sua mãe tem uma característica passional que de algum 

modo resiste a separação instituída pela metáfora paterna, assim, a filha permanece capturada pelo 

desejo materno. O momento que se inscreve a separação permanece como um resto que se atrela ao 

sentimento de ódio pela dupla falta: a falta do falo e de um significante que dê consistência ao ser 

mulher. A mãe não pode lhe dar a existência enquanto mulher, o ser de mulher ou a substância 

feminina, pois se trata de algo da ordem do impossível e que não cessa de não se inscrever. Nessa 

trama se revela uma transmissão impossível da feminilidade e da identificação feminina.  

A demanda por um significante inexistente no Outro persiste endereçada a mãe, denuncia o 

fracasso da metáfora paterna e por essa via, uma mulher se aniquila na devastação. Para que a falta 

de um significante não tenha efeitos de devastação para a menina é preciso que a mãe mantenha a 

circulação pelo gozo fálico ao mesmo tempo que seja marcada pelos efeitos do significante paterno 

para se dirigir para a busca da feminilidade.  

A partir da leitura do Seminário, livro 10 – a angústia (2005 [1962-63], p. 58), destaco a 

afirmação lacaniana de que “o homem encontra sua casa num ponto situado no Outro para além a 

imagem de que somos feitos”, isto é, o sujeito remetido ao desejo do Outro se manifesta de um ponto, 

de um lugar para se situar nos laços sociais. Entretanto, no caso da devastação, uma mulher encontra-

se em laços sociais e afetivos empobrecidos, a ponto de estar referida a um não lugar, em que suas 

referências são inacessíveis, e de algum modo, uma mulher devastada parece perdida.  

Guimarães (2014, p. 122) salienta que a dificuldade em colocar o corpo e investir libido nas 

relações objetais, confere a uma mulher devastada um estado mortificante que se aproxima de uma 

perda do corpo ou recusa do próprio corpo em decorrência de uma defesa contra a emergência do 

gozo feminino. A autora ressalta que a invasão ao campo de experimentação do gozo pela devastação 

deflagra uma resposta no sujeito como se “tivesse perdido a si mesmo, perdido o eixo onde se diz 

“Eu”, perdido o controle de decidir ou de dizer qualquer coisa”. 

A devastação se articula ao corpo como uma das fontes de sofrimento que comparece na 

emergência do real e nas relações com o outro. O Outro como agente criador das veredas para a 

constituição e sustentação do sujeito, sobretudo, o sujeito que constrói a feminilidade a partir de uma 
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invenção e muito além de seu corpo, busca, de algum modo, a subsistência significante. A falta dessa 

substância para uma mulher incide no corpo e os efeitos da devastação ressoam nos destroços 

subjetivos que expõe o corpo. Dito de outro modo, uma mulher devastada permanece na espera dessa 

substância, de modo que substitui ou faz coincidir essa espera com a subsistência de seu corpo e de 

seu ser.  

O vínculo entre mãe e filha pode ser tão intenso a ponto de determinar a vida afetiva posterior 

e a escolha do parceiro amoroso de uma mulher (FREUD, 2010 [1931]). Isto, torna compatível a 

premissa de Lacan (2007 [1975-1976]) de que a devastação pode ocorrer tanto na relação mãe e filha 

quanto nas parcerias amorosas que uma mulher estabelece com um homem.  

Lacan (2007 [1975-1976) no Seminário, livro 23, - O Sinthoma propõe as diversas 

possibilidades dos três registros, real, simbólico e imaginário, se enodarem para fazer uma amarração 

no nó borromeano no estabelecimento dos diferentes modos dos sexos se relacionarem entre si. O 

autor sublinha que para todo homem a mulher é um sinthoma e se caracteriza pela não equivalência; 

em contrapartida “o homem é para uma mulher tudo o que quiserem, a saber, uma aflição pior que 

um sinthoma [...] Trata-se mesmo de uma devastação” (LACAN, 2007 [1975-1976], p. 98). Nesse 

ponto, a lógica do ter e ser o falo se impõe a homens e mulheres, mas quando se trata das parcerias 

amorosas, uma mulher busca o falo no corpo do homem e tal busca pode leva-la à devastação.  

A devastação é diferente da reivindicação fálica, embora não a exclua, pode combinar-se a 

ela, uma vez que além da dimensão reivindicatória que induz alguns sujeitos femininos a uma 

convicção danosa de menos valia, o gozo suplementar induz no sujeito a divisão entre abolição 

subjetiva e a absolutização do Outro. Isto quer dizer que além da devastação da mãe que se refere a 

relação mãe e filha, uma mulher busca no homem o apoio para lidar com a inexistência de um 

significante que represente o feminino, assim se sentirá “toda” na parceria amorosa, o que apresenta 

efeitos da devastação como outra face do amor (SOLER, 2005). 

 
É esse o núcleo da devastação: é o gozo outro que devasta o sujeito, no sentido forte 

de aniquilá-lo pelo espaço de um instante. Os efeitos subjetivos desse eclipse nunca 

faltam. Vão da mais leve desorientação até a angústia profunda, passando por todos 

os graus de extravio e evitação [...] não há disso do lado do homem, porque o gozo 

fálico, longe de estar em oposição à base identitária do sujeito, a constitui, ao 

contrário (SOLER, 2005, p. 185).  

 

Isto significa que se a devastação se relaciona ao destino do falo na menina, mas este não 

satura o campo de gozo na sexualidade, o que entra em cena é o gozo feminino, não todo regido pela 

subjetivação fálica e o falo não se constitui como defesa contra a devastação materna. Pensando por 
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essa via, a devastação indica para um fenômeno estrutural em decorrência do gozo não-todo referido 

ao falo que remete ao sem limites. Consequentemente, o sujeito feminino ao se deparar com a falta 

de significante no Outro, pode ser atravessado pelos efeitos da devastação.  

Esses pressupostos me levam a considerar que a devastação se atrela à reivindicação fálica e 

ao gozo sem limites que pode deflagrar no arrebatamento do corpo. Assim sendo, é uma consequência 

psíquica do encontro com a impossibilidade de definição do ser mulher e ausência de um ponto de 

ancoragem que faça a mediação e interdição do ilimitado. Portanto, o irrepresentável se manifesta 

nos ecos do corpo com as dificuldades em consentir colocá-lo na troca fálica que desembocam nas 

dificuldades amorosas, sexuais e no exercício da maternidade.    

Para Brousse (2004) a devastação está situada no não-todo, a área não recoberta pelo falo e 

nem pelo objeto, portanto que não tem a limitação da triangulação edípica tendo em vista a relação 

intensa em que a mãe pode se colocar para a filha, a qual, consequentemente, se mantêm presa nesse 

laço ligado ao ilimitado e ao deserto do real.   

A devastação se constitui pelo plano da relação mãe-filha e trata-se de uma expectativa da 

filha de receber da mãe uma identificação feminina, justamente onde há a impossibilidade de 

transmissão da feminilidade, portanto, se apresenta nas exigências excessivas e disputas sem limites. 

Mas, quando se instala na relação amorosa, se relaciona a demanda infinita de amor de uma mulher 

à um homem.  

O amor é um semblante que tem um lugar privilegiado para uma mulher. Quando a demanda 

de amor não pode ser correspondida, a devastação se impõe, ou seja, quando o semblante fracassa. 

Nesse ponto, a zona da devastação é um lugar escolhido de vacilação de semblantes, por isso pode 

ser entendida como uma outra face do amor. Essa face oculta do feminino, não todo regido pela lógica 

fálica se articula ao modo de amar de uma mulher (erotomaníaco). Mas a dissimetria está posta no 

campo amoroso e o amor, embora, faça uma tentativa de fazer a relação sexual existir, o que se revela 

é o desencontro. Com isso, uma porção de masoquismo se revela quando a mulher está às voltas com 

o retorno dos efeitos do gozo sem limites (BROUSSE, 2004; SOLER, 2005). 

A devastação de uma mulher por uma decepção ou rompimento amoroso a atinge em três 

níveis: seja a fragilidade de sustentar um semblante que dê existência ao seu ser, a dificuldade de 

encontrar uma barreira que assegure seu gozo, ameaçando-a da pulsão de morte e a impossibilidade 

de encontrar meios de tornar-se Outra para ela mesma. As consequências disso se apresentam desde 

a desorientação à angústia profunda. A tentativa de articular o desejo e o gozo, sem que haja falhas e 

restos, estabelece um confronto infinito em que o corpo sofre os efeitos desses desdobramentos. 
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Algumas mulheres creem no amor louco que combine com a desmedida de seu gozo, enquanto há 

outras que escolhem nada ceder, não consentem com as trocas e reivindicam uma solidão que não 

engana (ZALCBERG, 2012).   

 A esse respeito, Lacan (2003 [1974]) em Televisão enfatiza que as concessões que cada 

mulher faz para um homem, em nome do amor, não tem limites. Seja de seu corpo, sua alma e de 

seus bens. Desse modo, o sem limites impele a mulher a um modo erotomaníaco de amar, ou seja, 

em que há excessos de sentimentos amorosos com o parceiro que se inscreve numa demanda de amor 

infinita, determinado por uma busca no Outro por um objeto que tampone seu furo, operação que vai 

fracassar porque sempre haverá um resto irredutível que desemboca na insatisfação. 

A propósito disso, Murta (2012) sublinha que a devastação como afeto é uma manifestação 

de amor em alternância de amor e ódio sem a limitação do significante. Na relação de uma mulher 

com um homem manifesta-se como um amor sem palavras e ilimitado. Nesse sentido, a devastação 

evidencia o impossível dessa separação que ecoa nos rompimentos e desenlaces na vida de uma 

mulher. A autora enfatiza que em alguns momentos, a devastação feminina pode ser arrebatadora e 

espetacular, em outros pode ser sutil. Mas, de um modo ou outro é aniquiladora, pois não tem limites. 

O arrebatamento é o fenômeno da devastação que se manifesta na dissolução do corpo. O 

corpo é falado, se constitui por uma série de identificações articuladas e organizadas em torno de um 

desejo, uma falta, assim, se faz uma costura de aparências e semblantes em torno do furo estrutural. 

Mas, a devastação nesse sentido “irá se estabelecer e, um ponto em que o corpo está tocado na 

perspectiva de sua dissolução” (VIEIRA; BARROS, 2015, p. 69).  

Algumas mulheres por serem mais soltas em relação a crença de ter falo, por se colocarem na 

posição de sê-lo para um homem, ficam mais atentas ao fato de que ao serem destituídas desse lugar, 

seus semblantes e invólucros caem, por isso pode não restar nenhum ser. Nesse sentido, o 

arrebatamento é o momento em que se perde um corpo, seja porque o jogo dos semblantes caiu ou 

porque alguém os levou e com isso levou a essência de seu ser, como destacarei no caso Sara.  

A devastação não pode ser tomada como sintoma por se relacionar a um modo de gozo 

ilimitado que não se inscreve no registro simbólico, o que aproxima as mulheres do real. Enquanto o 

sintoma é um sofrimento localizado e limitado por se tratar de uma metáfora da falta do Outro; a 

devastação por se relacionar a não metaforização da falta no Outro trata-se de algo muito mais 

violento e sem limites do que a tensão existente na relação mãe e filho ou entre a menina e suas 

exigências de perfeição. Em outras palavras, para uma mulher nem tudo passa pelo Édipo, pela lei do 

pai, então, o gozo fora do fálico que se refere a relação pré-edípica é um gozo primitivo, não 
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metaforizado pela castração, assim, permanece obscuro e indizível. Desse modo, um homem não 

pode ser o sintoma para uma mulher, haja vista que o sintoma é passível de ser desvelado em uma 

análise por se ligar o sujeito ao desejo, e nada pode representar o gozo Outro (RIBEIRO ET.AL, 

2015; VIEIRA, 2015; MILLER, 2003).   

A devastação pode ser entendida como uma dificuldade estrutural atrelada a um gozo que não 

pode ser dito e à inexistência de um significante que defina o que é ser mulher. De certo modo, se 

apresenta como uma destrutividade que se manifesta na ligação com a mãe e nas parcerias amorosas. 

Portanto, como um fenômeno subjetivo se apresenta na relação mãe e filha, nas parcerias amorosas, 

na relação de uma mulher com seu corpo e com sua perda.  

 

 

 3.13 Maternidade: gozo e pulsão de morte 

 

Lacan teve como ponto de partida para a elaboração da teoria do gozo, os conceitos freudianos 

de pulsão e repetição. Ele retoma em Freud no texto Além do princípio do prazer (1920) o conceito 

de pulsão cuja finalidade é a satisfação, para destacar que o gozo se relaciona a repetição. Essa noção 

de repetição não é da ordem natural, tampouco de um automatismo biológico,  trata-se de uma 

repetição que se instaura a partir do estabelecimento do circuito pulsional com a entrada na 

linguagem, isto é, se a entrada na linguagem implica em uma perda de gozo, esse gozo perdido da 

primeira experiência de satisfação insiste em se repetir. O que em Freud é descrito como pulsão, em 

Lacan é circunscrito como gozo. 

Para elucidar esses termos, retomo em Freud que a pulsão é descrita como a energia que se 

encontra na origem da atividade do organismo e no funcionamento psíquico inconsciente. Essa 

energia que move o humano não se reduz a aprendizagem inata responsável pela repetição dos 

mesmos códigos genéticos que permite o indivíduo a reprodução da espécie, a manutenção da vida e 

da sobrevivência. Muito além disso, a pulsão é a energia que move o sujeito e o impele a agir. 

Na primeira teoria das pulsões, Freud (2017 [1915]) em As pulsões e seus destinos, sustentou 

a ideia de que há um imperativo do princípio do prazer no qual a exigência pulsional incita o aparelho 

psíquico a uma busca pela satisfação para se abster de qualquer forma de desprazer. Há uma exigência 

pulsional advinda do corpo que provoca uma tensão e busca atingir a satisfação por meio dos objetos. 

Nesse sentido o princípio do prazer implica nesse escoamento da energia como forma de alívio da 

tensão pulsional para a obtenção de prazer, no qual há uma busca pela constância. 
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Como destaquei anteriormente, sublinho que a maternidade se articula a pulsão, ao passo em 

que a mãe investe sua libido no real do corpo do bebê com seu olhar, sua voz e suas palavras na 

criação do que pode ser chamado de corpo. Esse investimento pulsional exercido pela função materna 

cria as condições para a constituição subjetiva de um ser de desejo, atravessado pela linguagem. Mas 

esse sujeito além de um ser de desejo é também de conflito.  

Em Além do princípio do prazer, Freud (2010 [1920]) destaca o dualismo entre forças 

potencialmente contrárias que atravessam o ser humano, entre o amor e o ódio, o desejo e o conflito 

são de forças opostas que operam o inconsciente e regem o psiquismo. Entre a pulsão de vida e a 

pulsão de morte há uma tendência do psiquismo em reduzir a quantidade de excitações internas e 

externas para garantir o retorno ao estado inorgânico, mas há contradições por certas forças ou 

circunstâncias, porém nesse dualismo pulsional não há oposição, mas uma está a serviço da outra.  

Se a pulsão de vida se caracteriza pela autoconservação, há uma tendência inerente ao sujeito 

a restaurar um estado anterior das coisas tendo em vista a dimensão de preservação da espécie; pois 

“enquanto pulsão de autoconservação, a pulsão de vida é a manutenção do caminho para a morte, 

mas enquanto pulsão sexual ela garante, por meio do sêmen germinativo, a imortalidade do ser vivo” 

(GARCIA-ROZA, 2011, p. 137).  

Além disso, “se é lícito aceitarmos, como experiência que não tem exceção, que todo ser vivo 

morre por razões internas, retorna ao estado inorgânico, então só podemos dizer que o objetivo de 

toda vida é a morte, e, retrospectivamente, que o inanimado existia antes que o vivente (FREUD, 

1920, p. 169, itálico do autor). Partindo dessa premissa, é justamente essa tendência de retornar ao 

estado inorgânico que se trata a pulsão de morte.   

Freud passa a considerar a pulsão de morte em sua dimensão primária, isto quer dizer que está 

relacionada ao desamparo primordial do bebê. Uma vez que o recém-nascido não existe sem o outro, 

a mãe é a responsável por introduzir a dimensão de Eros, pois ao erogenizar o corpo da criança, 

inscreve marcas em que as necessidades são transformadas em desejos, por exemplo, ao nomear o 

choro do bebê o faz transformá-lo em apelo.  

Para explicitar melhor, a pulsão de morte tem sua origem inconsciente e está relacionada ao 

empuxo do sujeito em se colocar, repetidamente, em situações dolorosas associadas a experiências 

antigas. Nesse conflito expresso entre a pulsão de vida e a pulsão de morte, atua o movimento de 

compulsão à repetição, sobre o qual Freud (2019 [1919]) em O infamiliar faz a seguinte descrição  

 

[...] no inconsciente anímico, é possível, de fato, reconhecer-se o domínio de uma 

incessante compulsão de repetição das moções pulsionais, a qual, provavelmente, 

depende da mais íntima natureza das pulsões, e que é suficientemente forte para se 



100 

 

impor ao princípio do prazer, conferindo um caráter demoníaco a certos aspectos da 

vida anímica, algo que ainda se expressa claramente nas aspirações da criança e que 

domina uma parte do decurso da psicanálise dos neuróticos (FREUD, 2019 [1919], 

p. 79).  

 

Significa que a pulsão é por excelência a pulsão de morte. Todavia, a face mortífera da pulsão 

se manifesta de um modo destrutivo na repetição. Para Freud (2019 [1919]), a repetição se traduz por 

uma força pulsional que impele o sujeito a agir em uma busca por satisfação referida como a não-

rememoração. Nesse sentido, a repetição se apresenta como uma tentativa de resgatar a vivência ou 

a lembrança recalcada, como também, algo aquém e além de uma rememoração que determina o 

circuito pulsional. Portanto, a pulsão de morte é um conflito inerente à condição humana que busca, 

insistentemente, por um prazer que visa o alívio da tensão e nesse circuito pode deflagrar as pulsões 

de agressividade e destrutividade.  

Se para Freud (2010 [1920]) a incidência da pulsão de morte no psiquismo é primária, isto me 

faz concluir que o conflito inaugural do sujeito incita uma busca de prazer para o alívio tensional, 

mas em cada sujeito a repetição inscreve modos de invenção como tentativa impossível de 

experimentar a primeira experiência de satisfação. Tal invenção, não necessariamente, livra o sujeito 

da destrutividade, ao contrário, tanto o aproxima quanto o afasta do pior quando encontra alguns 

trilhamentos pulsionais. 

Esse é o ponto de partida que retomo em Lacan (2008 [1959-60], p 254) no Seminário, livro 

7 – a ética da psicanálise quando enfatiza que o gozo se apresenta como a satisfação de uma pulsão. 

Além disso, ele afirma que a pulsão uma vez que é pulsão de destruição deve estar para além da 

tendência do retorno ao inanimado. “O que ela poderia ser? – senão uma vontade de destruição direta 

[...]”. Nesse seminário, ele articula o gozo a uma satisfação própria do real em que o único modo de 

o acessar seria pela transgressão. Será que há um ponto de transgressão no feminino, pelo fato de uma 

mulher estar não-toda submetida à castração?  

A partir dos casos que serão apresentados, sublinho que a condição feminina não-toda 

ancorada pela norma fálica propicia o empuxo a pulsão de morte, o que faz com que uma mulher 

esteja às voltas com a devastação e a loucura. No entrecruzamento dos modos de gozo cabe a uma 

mulher com sua intimidade com o real e a liberdade com os semblantes, a possibilidade de inventar 

e criar o feminino, sobretudo, com a inexistência da Mulher, pois nessa dimensão do feminino que 

abrange o impossível pode ser o ponto que o sujeito goza. Mas, há uma face mortífera do gozo que 

se apresenta na repetição de modo destrutivo, principalmente quando se volta para o próprio sujeito. 

Será o feminino, propriamente, o empuxo à pulsão de morte? 
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 Considero que a relação de uma mulher com a castração e a ausência de um significante do 

seu sexo no inconsciente produzem implicações subjetivas no exercício de maternidade. A própria 

gestação indica um traço da diferença radical que pode desembocar nos impasses com o feminino 

produzindo efeitos no exercício de maternidade.  

A questão que se é: estaria uma mulher mais ligada à pulsão de morte?  

Esse questionamento surge à medida em que retomo em Freud a leitura sobre a maternidade 

como referência à lógica fálica, enquanto em Lacan aponta uma outra face que a aproxima do real, 

impossível de simbolizar. Portanto, é possível pensar a pulsão de morte, a partir do que Freud no texto 

O problema econômico do masoquismo (2011 [1924]) destaca como sua finalidade a de conduzir a 

vida sempre instável à quietude do estado inorgânico e teria a função de advertir contra as 

advertências das pulsões de vida.  

A propósito disso, há uma passagem no Seminário, livro 17 – O avesso da psicanálise, em 

que Lacan (1992 [1969-70], p. 16) acrescenta que “o caminho para a morte nada mais é do que aquilo 

que se chama gozo”, a morte, não necessariamente ao real da morte, pode ser entendida como um 

conflito em que o sujeito se coloca numa constante busca por prazer de modo que haja alivio da 

tensão. No entanto, sublinho em Lacan que o gozo não é prazer, mas como real indizível há uma parte 

que é dor e sofrimento. 

No Seminário, livro 23 – O sinthoma, Lacan (2007 [1975-76], p. 121) afirma  

 

[...] só há progresso marcado pela  morte, o que Freud sublinha ao trieber essa morte 

[...] a pulsão de morte é o real na medida em que ele só pode ser pensado como 

impossível [...] Abordar esse  impossível  não poderia constituir uma esperança, 

posto que é impensável, é a morte – e o fato de a morte não poder ser pensada é o 

fundamento do real 

  

São dois momentos da leitura de Lacan que, evidentemente, exigem maior discussão que 

caberia um outro trabalho, mas me faz supor que a teoria de Freud se articula ao gozo Outro proposto 

por Lacan como excesso pulsional que caracteriza o feminino. Assim, a tentativa de simbolização 

impele à repetição que desemboca em modos destrutivos de lidar com o que escapa à ordem do 

simbólico, isto é, há uma tentativa de elaboração impossível e por ser algo irrepresentável, insiste em 

se repetir. Uma vez que a experiência de satisfação denuncia a perda de gozo como efeito do 

significante, pela operação do recalque se define o circuito pulsional que impele o sujeito numa busca 

incessante ao reencontro com o que foi desde sempre perdido.  

Esse retorno se ancora ao excesso de gozo situado ao lado do real como impossível, isto 

caracteriza a pulsão de morte. Assim, o prazer está articulado ao gozo da pulsão de morte, o qual se 
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refere a um prazeroso desprazer e um prazer desprazeroso que insiste no psiquismo. Portanto, para 

tornar-se sujeito é preciso perder gozo para ter acesso à linguagem, assim, a condição enquanto 

faltante está às voltas com a busca desse gozo perdido e desse modo, uma vez que o não-todo é 

introduzido pela lei, a pulsão de morte encontra o caminho na civilização. 

A partir dessas proposições, me proponho a pensar e supor que o fato de a maternidade ter 

como referência a relação da  menina com sua mãe, as consequências psíquicas do não-todo podem 

levar a devastação como um modo masoquista de uma mulher lidar com os restos do laço com Outro 

materno, assim a pulsão de morte mantêm uma potência soberana. Uma mulher lançada no vazio, só 

lhe resta repetir com o parceiro amoroso uma relação que teve com a mãe, portanto, o modo de amar 

de uma mulher pode ser a presença da pulsão de morte. Assim, por não se separar totalmente de sua 

mãe, uma mulher estaria mais próxima da pulsão de morte? Será esse o ponto transgressivo no 

feminino que produz o incômodo no laço social?  
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4. RELATOS: genética é destino? 

 

[...] o desejo nada mais é do que aquilo que suporta o tema inconsciente, a 

articulação própria do que faz com que nos enraizemos num destino particular, o 

qual exige com insistência que a dívida seja paga, e ele torna a voltar, retorna e nos 

traz sempre de volta para uma certa trilha, para a trilha do que é propriamente 

nosso afazer. 

(LACAN, (2008 [1959-60], p. 374). 

 

 

Essa pesquisa se desenhou, inicialmente, com quatro casos, porém houve a desistência de uma 

das participantes. Assim, descrevo a seguir um pouco da história de cada uma.  

A partir da minha inserção no LGH, essas histórias foram colhidas em visitas domiciliares aos 

pacientes atendidos. Geralmente, as famílias atendidas estão em condição da degenerescência e 

impossibilidades de trabalhar, vivendo o desamparo econômico e isso dificulta o acesso aos 

dispositivos de assistência.  

Todas as entrevistas dessa pesquisa foram realizadas nas residências das mulheres, em 

horários previamente agendados, principalmente pelas condições trazidas pela doença ou porque não 

tinham condições econômicas para saírem de casa. As entrevistas foram realizadas entre agosto de 

2018 e maio de 2019, entre quatro a dezoito encontros com cada uma delas. As falas foram gravadas 

sob autorização e depois transcritas para a análise.  

Estas entrevistas seriam dirigidas a partir da seguinte instrução: “Você pode contar sua história 

para mim?” Com isso, estabeleceria a regra fundamental para que houvesse a associação livre 

enquanto cada uma delas falasse.  

Para a análise, considerei como norteador a relação do sujeito com a linguagem, suas 

modalidades de gozo que indicam os arranjos sintomáticos na história de vida. Assim, a história de 

cada uma delas tece os enredos dessa dissertação, os quais foram construídos com as falas das 

pacientes articuladas às considerações teóricas.  

Sublinho, a partir da contribuição de Ângela Cavalcanti Bernardes (2010, p. 36), que “desde 

que algo da ordem do não-saber se aloje de forma operativa no âmago de nossa prática, por menos 

analítica que ela seja, essa prática implica uma investigação”. Isto supõe que a pesquisa em 

psicanálise converge com uma prática pautada pela ética do desejo, na qual considera-se um saber 

não-todo articulado as manifestações inerentes à condição humana como elemento de investigação. 

Nessas condições, trata-se de considerar a hipótese do inconsciente como campo de pesquisa, visto 
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que a escuta mantém em movimento a prática da palavra que instaura condições possíveis para a 

produção de saber.  

Ao privilegiar o saber de cada uma dessas mulheres, me deparei com situações que foram 

além do diagnóstico da doença que possibilitaram diversos recortes para propor uma leitura da 

história singular e a partir deles, destacar os principais pontos teóricos para sustentar a especificidade 

dessa pesquisa. Por esse trabalho atravessar a questão do feminino, optei por recorrer aos nomes de 

escritoras brasileiras que trazem em suas escritas os excessos, as faltas e as diversas formas de habitar 

o feminino. Por outro lado, a relação com que uma dessas mulheres tinha com a religião, busquei no 

mito bíblico a articulação com um traço de sua história. A seguir, apresento as histórias de Lygia, 

Cecília e Sara.  

 

 

4.1 Lygia, uma menina e a busca “sem fim”    

 

“O dia corre lá fora e há abismos e silêncios em mim.”  

(LISPECTOR, 1999, p. 13) 

 

 

Lygia tinha 20 anos, filha primogênita de uma senhora que chamarei de Raquel, a qual tem 

menos de 40 anos e está em estado avançado da doença de Huntington. Lygia engravidou pouco 

depois dos 18 anos, fruto de uma união tumultuada com um rapaz de idade aproximada a sua e, 

também, com um histórico de uma instabilidade emocional e problemas de aprendizagem escolar. 

Segundo a mãe dele, então sogra de Lygia, era mais um da família com “problemas na cabeça”. 

A gravidez ocorreu poucas semanas depois de uma visita domiciliar na qual a médica da 

equipe teria feito orientações a ambos sobre uso de anticoncepcional, tendo entregue algumas 

camisinhas e prescrito uma receita para buscar o remédio numa UBS. Antes disso, Lygia já havia sido 

orientada pelo menos duas vezes pela equipe, a pedido de seu avô, pois estava namorando e mudava 

de parceiro com frequência.  

Em pouco tempo de namoro Lygia foi morar na casa da sogra. Com o nascimento da filha, 

não demorou a ter problemas e dificuldades de relacionamentos, com idas e vindas no matrimônio. 

Às vezes, a filha ficava com a sogra, às vezes ela levava consigo. Entre as várias rupturas foi morar 

com os tios, com o avô, com uma amiga e com um novo companheiro. Depois de meses nesse 
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processo de ata e reata decidiriam definitivamente se separar e sua filha ficou aos cuidados da família 

paterna. Sobre tal situação, resumiu: “Não dou conta de cuidar dela”.  

 

Lygia tinha 10 anos quando a mãe manifestou os sinais da doença e os pais se separaram, pois, 

somado aos fatores da DH, o pai teria descoberto a traição da mãe. O pai ficou preso por três anos 

devido “um problema na justiça”, sobre o quais nunca detalhou. Diante disso, Lygia morou um 

tempo com a tia Cecília3, mas quando o pai foi solto, mudaram-se para uma fazenda. Passaram 

“dificuldades” e o pai mudou-se para uma vila periférica na cidade Porto Velho, onde passou a 

sobreviver com os filhos da renda como catador de lixo. Ali, Lygia teve seus primeiros 

relacionamentos amorosos e experiências sexuais. “O menino saiu contando pra todo mundo e o meu 

pai bateu nele”.  

Após esse episódio, as brigas e desentendimentos com o pai começaram até Lygia conhecer 

Jeremias. E com o consentimento do pai, em pouco tempo mudou-se para a casa da sogra que morava 

em outro bairro da cidade. Meses depois, engravidou de Talita. “Engravidei, não planejei. Foi Deus 

que quis, né? Foi Deus!”  

A relação de Lygia com Jeremias sempre foi conturbada. A cada briga se separavam e ela 

sempre ia para um lugar diferente. Havia muita dificuldade em encontrá-la, mesmo fazendo contato 

por telefone ou indo até sua residência. Para localizá-la dependia das informações prestadas por 

parentes ou pela equipe do LGH. 

Lygia fazia avaliação psicológica com outra profissional do LGH e certa vez, que tinha sido 

agendado o atendimento, saiu de casa e ficou aproximadamente 24 horas sem dar notícias. Até que 

Jeremias e a família a encontrarem “zanzando na rua”. Ela diz: “Fui passear e perdi a hora”.  O 

“sumiço” acontecia com certa frequência.  

Na primeira entrevista com Lygia a encontrei na casa de sua sogra. Assim que cheguei foi a 

sogra quem me recebeu, visto que Lygia estava repousando no quarto. A sogra, então, se queixou: 

“A gente gosta da Lygia, mas só fica no quarto. Ela é lenta, às vezes não cuida da menina. Parece 

que tem preguiça. A gente ajuda, mas não dá para ajudar o tempo todo. Eu acho que ela tem aquela 

doença lá”.  

Ainda de acordo com a sogra, na semana anterior, Lygia pediu a ela que ficasse com Talita 

até voltar da casa de uma vizinha. A sogra relatou: “Lygia sumiu e deixou todo mundo louco. Jeremias 

ficou bravo e ele tem problema também. Tem epilepsia e de vez em quando dá uns ataque nele.” 

 
3 Será o próximo caso a ser relatado. 
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A sogra foi buscá-la no quarto e se ausentou. Lygia, por sua vez, saiu do quarto e disse:  

“Eu tava com vergonha de vim aqui”. 

 – Por que? – perguntei.  

“Porque não estudei”.  

– Não precisa estudar para falar da sua história, tem coisas que se sabe sem ter estudado. 

Expliquei. 

Foi o momento que Lygia narrou, brevemente, a relação com a mãe e sua história permeada 

por uma desorientação: “Eu gosto de ser mãe da Talita, de fazer mama pra ela, cuidar das roupinhas 

dela”.  

Com isso recordou que quando era criança a mãe cuidava dela e dos irmãos. Mas, com a 

doença “agora ela não fala mais, não come direito. Tô querendo morar lá com ela”. 

 – Cuidaria da mãe e da Talita?  

“Cuido, mas é longe lá né? Ai a Talita fica longe daqui. Acho que vou deixar ela aqui. Às 

vezes, esqueço de dar comida, dar banho”.  

O casamento dos pais foi conturbado, entre as agressões físicas e o uso abusivo de álcool por 

parte do pai. A mãe, uma mulher “brava”, “chamava meu irmão de doido varrido e vagabundo”. A 

relação com as irmãs gêmeas era de muito afeto “Eu gosto delas, elas vêm me visitar e eu vou lá 

também”. De repente emendou: “Fui ver a mamãe ontem”.  Na verdade, Lygia havia visitado a mãe 

há vinte dias. Nos finais de semana, às vezes, visitava a mãe ou o pai e os seus irmãos.  

Na semana seguinte Lygia já estava na casa do pai. “Separei de Jeremias, porque escutei a 

Ana falando mal de mim na cozinha”. Saiu de casa sem avisá-los e foi com Talita morar com o seu 

pai e os irmãos. “Aqui é melhor para mim e pra Talita. O pai me ajuda a cuidar da Talita. Vou morar 

aqui agora. Eu gosto daqui”. Chamarei de Ana, a cunhada de Jeremias, a qual cuidava de Talita 

quando Lygia se ausentava. Porém, na semana que ocorreu esse episódio, Ana encontrava-se em 

viagem fora do estado. 

Lygia permaneceu aproximadamente trinta dias na casa do pai. Sua irmã demonstrava 

preocupação “Lygia só fica emburrada. Minha mãe era igual a Lygia”. Assim, como o pai 

questionava o motivo de ela ter deixado o conforto da casa da sogra para morar numa casa numa 

região muito precária. Nas palavras do pai: “A gente tá ajudando aqui, mas Lygia esquece até de 

trocar a fralda”. O pai pensava em levá-la para tomar o “chá de santo Daime”, pois atribuía a cura 

de seu alcoolismo ao uso do chá, porém foi orientado sobre os efeitos do uso das medicações 



107 

 

psicotrópicas, porque Lygia fazia uso de estabilizadores de humor sob prescrição médica devido o 

tratamento no CAPSI.  

Em poucos dias morando na casa do pai conheceu um rapaz “Tô namorando, eu gosto dele. 

Não quero voltar com Jeremias não”. Apesar de seu novo envolvimento amoroso, Jeremias foi visitá-

las. Assim, Lygia rompeu com o namorado e voltou a morar com o marido na casa da sogra.  Contudo, 

poucos dias depois já se dizia envergonhada de estar ali novamente. Mesmo assim, resignada, dizia: 

Vou ficar aqui, agora vai ser para sempre. Aqui é melhor pra mim, pra Talita”. Por lá, ficou em 

média de mais três semanas até deixar Talita com a família paterna e ir sozinha para a casa do seu 

pai. “Saiu sem avisar”, segundo a sogra. Quando interpelada sobre o motivo de não os avisar, 

simplesmente dizia: “Esqueci”.  

Com o passar dos dias, Lygia já não estava mais sabendo contar dinheiro e isso também 

dificultava pegar o ônibus, embora isso não tenha impedido de perambular a cada mês por uma casa 

diferente. Lygia passou a depender cada vez mais de outras pessoas, bastava se sentir contrariada que 

pegava o pouco de suas roupas e ia para outro lugar, nem sempre avisando. Nesse momento a filha já 

passava a ficar sob a responsabilidade da família de Jeremias. 

Quando questionada sobre o que considerava ser melhor para ela ou Talita, assegurava que 

seria a casa do pai. Por um tempo Lygia acreditou que estava “melhor na casa do pai”, pretendia 

fazer as visitas a filha e pediria para transferir a guarda para a sogra conforme havia sido orientada 

por familiares do ex-marido. Ela dizia “deixei a Talita lá. Lá é melhor pra ela. Não dou conta de 

cuidar dela”.  

Em uma data marcada para a entrevista, avisou que não continuaria os atendimentos 

psicológicos, mas permaneceria recebendo os remédios e os outros auxílios que o grupo de pesquisa 

lhe proporcionava. Disse: “Tem coisas que dói falar”. Respondi que havia coisas que só aliviariam 

falando. Embora não fosse mais para a psicoterapia com a outra profissional, possivelmente por isso 

permaneceu aceitando participar das entrevistas que, de certo modo foram direcionadas por uma 

escuta. Ainda assim, cada encontro marcado havia o desafio de descobrir onde estava morando. 

Semanas depois, desistiu do acompanhamento do LGH. 

Ao interpelá-la sobre a desistência do acompanhamento pela equipe, respondeu: “Eu tô 

melhor, tô indo na igreja”. Contou que havia retornado à rotina de atividades na igreja e havia 

conhecido outro rapaz “Eu tô noiva, a gente vai casar”. Lygia havia aceitado prontamente às 

orientações para evitar uma nova gravidez, abruptamente decidiu não continuar o uso do 

anticoncepcional, dizendo que “a igreja não aceita”.  
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Semanas depois, rompeu também aquele relacionamento, mudou-se para a casa em que a mãe 

mora com os outros tios que estão afetados pela doença e ficam sob os cuidados de seu avô. Ali, 

permaneceu alguns dias até mudar-se para a casa da pastora de sua igreja. Foi onde conheceu uma 

mulher pela internet e com o auxílio da desconhecida mudou-se para a Bahia. Antes da conclusão 

desse trabalho, havia retornado a Porto Velho e seguia sob acompanhamento do LGH.  

A família havia sido orientada sobre a importância de uma rede de apoio à Lygia, “Mas 

ninguém segura a Lygia” dizia o pai. “A Lygia não para! Só fica de um lado pro outro, parece que 

tá sempre perdida”, dizia a tia Cecília. De fato, sua tia Cecília havia tentado algumas alternativas 

para assumir os cuidados, mas diante de seus próprios conflitos fez o possível.   

A história de Lygia tem um caráter delicado. Durante os encontros, a dificuldade em 

estabelecer um diagnóstico estrutural me levou a direcionar as entrevistas articuladas com a escuta 

dos familiares, principalmente porque havia a emergência da rede de apoio ser incluída como uma 

referência tanto para ela quanto para me situar do que acontecia em sua volta. Uma vez que a 

dificuldade de Lygia em associar as ideias ou recapitular sua história eram atravessadas pela perda de 

memória e desorientação alopsíquica, por vezes não se situava do tempo e espaço. Seu discurso tinha 

uma lógica em que seu encadeamento de ideias era marcado pelo empobrecimento de articulações 

simbólicas e havia sinais da manifestação da doença.  

Por outro lado, suas queixas de náuseas, tonturas e dores nas pernas eram recorrentes. O 

movimento de Lygia propõe pensar que a impermanência em uma casa revela que seu modo de estar 

em todos os lugares significava estar em lugar algum, ou seja, de se situar em um lugar a partir do 

desejo materno.  Se a mãe deixa a marca de um desejo original, o pai autentica e autoriza o lugar por 

onde seguir. Portanto, as saídas e sumiço sem aviso prévio podem representar sua demanda 

endereçada ao Outro pela busca de um lugar, porém denotam o aprisionamento aos significantes 

marcados no discurso parental, pois Lygia “não para” e parece “perdida”. 

Lygia ao se referir a relação com a mãe, a descrevia como uma mulher “brava e quieta”. 

Assim, suponho que Lygia fica identificada aos significantes “doido varrido, vagabundo”, das 

palavras anunciadas pela mãe cujas características também começa a se atribuir ao seu único irmão 

do sexo masculino. Desse modo, Lygia perambula em uma busca nas suas parcerias amorosas, de 

“um lado para o outro” para estabelecer um namoro ou noivado uma consistência de ser e de um 

lugar. 

Suas manifestações denotam um apelo endereçado ao Outro. O que insiste em repetir é da 

ordem de uma impossibilidade de metaforizar o desejo materno, no sentido de que Lygia permanece 
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sem lugar no desejo do Outro e os efeitos correspondem a dificuldade nas relações de troca, nas 

parcerias amorosas e na maternidade. Dessa forma, se a relação com a mãe sempre foi instável e 

insegura, Lygia busca no pai a consistência de ser e a referência para se situar de algum lugar. Mas 

as palavras do pai “ninguém segura Lygia”, revela o fracasso da metáfora paterna, uma vez que a 

falta de um significante a deixa a mercê do que resta da relação com a mãe. Portanto, Lygia demanda 

por um significante inexistente no Outro que persiste endereçada a mãe, assim, se aniquila na 

devastação.  

A experiência de maternidade é o momento em que a repetição se inscreve na relação mãe e 

filha, de tal modo que não há circulação pelo gozo fálico para barrar os efeitos do não todo, então, 

ela sofre os efeitos da devastação. Por outro lado, seu vai e vem de uma casa a outra aponta uma 

verdade amarrada ao discurso parental em que Lygia responde por uma posição cristalizada: se 

ninguém segura Lygia, ela encarna o que há de sintomático no discurso e no par parental.  

Lacan (2005 [1962-63], p. 58) destaca que “o homem encontra sua casa num ponto situado no 

Outro para além da imagem de que somos feitos”. Significa que a partir do desejo do Outro que se 

situa de um ponto, de um lugar para se lançar nos laços sociais. No caso de Lygia há um 

empobrecimento das relações que indicam que esta encontra-se referida a um não lugar, sendo suas 

referências inacessíveis, fazendo-se parecer perdida.  

Lygia segue sem a filha, pois de algum modo ela mesma buscava se encontrar no lugar de 

filha para sustentar-se enquanto sujeito. Portanto, ser desejada ou não é uma questão que se coloca, 

conduzindo-a a busca de um lugar para ocupar diante do Outro. A história de Lygia ressoa a seguinte 

frase de Lispector (1999, p. 13): “Eu sempre fui e imediatamente não era mais”. Aliás, “vocês não 

sabem nada de mim. Nunca te disse e nunca direi quem sou. Eu sou vós mesmos.” (p. 21).  

 

 

4.2 Cecília, a mãe- menininha 

 

“Eu estou aqui, aqui à espera. Vivo agora e o resto que vá para a puta que o 

pariu”  

(LISPECTOR, 1999 [1978], p. 155).  

 

 

Cecília é a nona filha de uma senhora que chamarei de Joana, falecida em 2014. O diagnóstico 

da Doença de Huntington (DH) foi obtido quando já tinha dez filhos. Quando estava na gravidez da 

décima filha, começou a apresentar os primeiros sinais da doença e a família percebeu a perda abrupta 
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de sua capacidade de executar as tarefas domésticas, como lavar roupas ou dirigir os cuidados à filha 

caçula.  

O contato da equipe do LGH com a família de Cecília teve início após o falecimento de sua 

mãe. Cecília já estava casada, com duas filhas, sendo a pessoa em muitas situações a ajudar seu pai 

frente aos problemas trazidos pela doença que também afetou seus irmãos.  

Após a comprovação diagnóstica da DH em quatro dos irmãos, foi oferecido a Cecília e outras 

pessoas de sua família a fazerem o teste, além do fornecimento de outras orientações sobre como a 

doença é transmitida entre as gerações. No entanto, Cecília e alguns de seus irmãos optaram em não 

fazer o exame.  

Cecília tinha 26 anos na época das entrevistas. Quando Cecília tinha doze anos apareceram os 

primeiros sinais da doença em sua mãe, como os movimentos involuntários e a perda da coordenação 

motora. Os sintomas foram percebidos porque a mãe não conseguia cuidar da caçula, chamada aqui 

de Tamar. Com isso, seu pai passou a se ocupar dos afazeres domésticos e dos cuidados aos filhos, 

pois a mãe logo ficou acamada e faleceu após nove anos das primeiras manifestações da doença. 

Ela lembra que “a mãe não era carinhosa, mas o meu pai fazia tudo. Cuidava, limpava.”. A 

mãe era descrita como “de pouca conversa” e às vezes, muito agressiva. “Ela era muito nervosa e 

estressada porque tinha muito menino”. Assim, se manteve mais próxima do pai, pois ajudava a 

cuidar de Tamar. “Lá em casa, todos são mais ligados no meu pai”. Ela relata que quando a mãe 

começou a adoecer, não entendiam muito, não conheciam a doença, “não sabia que ela ia ter essa 

doença, nem o pai sabia”. 

A infância na zona rural foi marcada por brincadeiras. Cecília sempre foi mais próxima de 

Débora, a irmã mais velha, assim, quando chegou a adolescência foram morar na cidade para dar 

continuidade aos estudos, tendo cursado até a antiga quinta série.  

Dos nove irmãos, três deles, sendo duas mulheres e um homem, encontram-se em estágio 

avançado e progressivo da doença, demandando do patriarca os cuidados necessários. Os irmãos 

moram na zona rural, numa casa que também configura o local de trabalho do pai. Por ser de difícil 

acesso, Cecília faz visitas esporádicas, principalmente quando um dos seus irmãos que tem 

apresentado os primeiros sinais da doença, consegue levá-la de motocicleta. Os outros irmãos, 

precisamente três deles, se afastaram da família após a descoberta da doença, tampouco aceitam as 

orientações e serviços oferecidos pela equipe.  

Na adolescência, após sair da casa dos pais, Cecília foi morar com a irmã chamada aqui de 

Jezabel. Não demorou muito e conheceu Messias que residia na vizinhança. Namoraram dois meses 
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e depois de ela engravidar foram morar juntos na casa dos pais dele. A relação durou doze anos. 

Tiveram três filhos, duas meninas: uma com doze anos, outra com dois anos e um bebê que nasceu 

pouco tempo depois da separação. Mora em um município próximo à capital, cujo acesso à rede 

pública de saúde é precário, por isso precisa recorrer a Porto Velho com frequência, mesmo com as 

dificuldades de deslocamento devido a problemas financeiros.  

Separou-se após um rapaz ter dito ao seu marido que havia tido encontros casuais com Cecília 

no período em que eles eram namorados. Na discussão com o esposo, admitiu tê-lo traído no início 

do relacionamento e, perante tal confissão, levou à separação. Uma semana depois, Cecília 

“descobriu” a gravidez. “Fiquei feliz com a gravidez e não fiquei muito triste com a separação. Me 

ocupei mais com o pré-natal. Ficava pensando que ia ser um menino e não fiquei muito triste. A gente 

sempre quis um menino. Daniel já existia [no seu imaginário], desde os meus 14 anos”.  

A adolescência como um tempo de reedição edípica se caracteriza pela construção do sintoma 

e com a reconstrução da identidade, o ser homem ou mulher é uma questão que se impõe para o 

sujeito. Assim, a gravidez de Cecília me faz supor um indicativo de ser uma resposta ao ser mulher. 

Se a falta é a mãe do desejo, o filho tinha lugar.  

O “esquecimento” do uso do método contraceptivo que levou a gravidez de Daniel, como veio 

a afirmar, ilustra a manifestação do inconsciente que a impele a agir sobre uma determinação. Isto 

que não se controla por uma doença incurável, tampouco pelo interditado representado pelas 

orientações da equipe, é a resposta ao desejo. O esquecimento revela que o não sabido denuncia o 

movimento da  repetição, isto me leva a supor que Cecília engravida por haver um desejo e mais 

ainda, pela marca de uma determinação inconsciente que se dá a ver em sua travessia destinada a 

trilhar pelos caminhos percorridos por sua mãe que “teve os dez filhos, mas não sabia da doença. 

Depois que descobriram”.   

Joana tinha 40 anos quando “descobriram” o diagnóstico da doença. Nesse tempo, Cecília 

estava casada e sua filha Maria com dois anos. Durante os anos que sua mãe esteve acamada e com a 

doença em estágio terminal, Cecília manteve os cuidados contraceptivos, mas após o óbito da mãe, 

interrompeu e decidiu engravidar, assim nasceu a Marta.  

Nessa época, sua irmã apresentou os primeiros sinais da doença. Cecília somente acreditou 

“quando vi que tava igual a mãe. Acho que todas nós irmãs somos iguais a ela”. Só lhe resta, 

portanto, dois destinos: ter filhos até descobrir se tem a doença e ser mãe para responder seu ser 

mulher. As mulheres, enquanto não-todas, só podem ser tomadas uma a uma, mas quando se trata do 
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código genético há sempre um risco de ser igual com a doença. “Em que parte do corpo dói? – Dói 

na minha mãe. – Mas então não é em você, é nela? – É em mim.” (KUSS, 2017, p. 56).  

O repúdio da feminilidade é uma característica da vida psíquica dos falantes (FREUD, 2009 

[1937]), assim, de algum modo, a espera por “ter” um menino pode ser uma forma de Cecília suturar 

a ferida aberta causada pela ausência de um significante que represente seu sexo. “Porque menina é 

só boneca”. Há um horror ao saber sobre a diferença radical e sobre a castração. Então, ela denuncia 

os semblantes e a impotência do pai em dar um significante que possa nomear o gozo suplementar. 

“Descobrir” parece indicar sua resposta diante da falta e da diferença sexual, mas também 

sugere pensar o retorno de uma verdade na falha do saber médico. Isto quer dizer que a orientação 

genética propôs evitar filhos, mas não deu conta de impedir sua gravidez e barrar o desejo, não deu 

conta de explicar por que sua mãe tivera dez filhos e a doença se manifestou em sua potência 

degenerativa após a décima gestação, quando foi “descoberta”. 

A história das mulheres da família de Cecília em relação a maternidade se repete entre o 

abandono, a falta de acolhimento ou a “desgostosa” vida de ser mãe de meninas. A história da irmã 

Jezabel, que “deu a filha” ao nascer depois de dar-lhe um nome. Também há Raquel que pouco 

acolheu as filhas, deixando-as “sem carinho, com o pai”, sobretudo pelos agravos da doença. Até à 

sobrinha Lygia que “abandonou” a filha com o pai.  Isto que se repete denota o empuxo a pulsão de 

morte, o real que não cessa de se escrever e se revela na relação com a maternidade.  

Até engravidar e descobrir o sexo do seu bebê, Cecília dizia “não pensava muito nas meninas, 

tava desgostosa da vida, tava quase com depressão, porque era meu sonho ter um filho homem”. É 

o dissabor da diferença sexual, da falta de um significante que diga o que é ser mulher, mais ainda 

marcada pela “genética defeituosa”. Ela dizia “menino é mais ligado na mãe, protege”. – Protege? 

de que? E quem protege o filho? – pergunto. – sei lá, um filho protege de adoecer.  

Nesse ponto, me faz supor que ser mãe de um menino foi a aposta para a cura de sua ferida 

narcísica e reconstituição de uma perda no corpo. Isto sugere que pela via da reivindicação fálica, ter 

um filho, a protege da dor da falta, uma vez sendo “mãe de menino” faz semblante de ter o falo. Para 

Cecília, o ser mulher se associa a uma doença, não somente genética, mas estrutural “mulher fica 

mais doente porque é mais frágil”. Mas um filho não protege da devastação, dos efeitos do gozo sem 

limites e indizível.  

Cecília associa que “quem desenvolve a doença sofre muito e tem a mente fraca”. – Como 

assim? – perguntei.  
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[...] Já pensei que poderia ter, mas eu tenho fé, não é todos que podem pegar né? Até 

porque o Gênesis não tem né? Tem 50% de chance que pode dar. Quem tem mais a 

mente fraca, que sofre demais e tem muito sofrimento porque passou por coisas 

difíceis tem mais chance de pegar né? Eu passei, mas não foi tão forte assim. Elas 

passaram mais, de luta com o marido, os ex-maridos delas. Foram lutas. Eu passei 

por separação, ele foi embora, eu aceitei. Elas não. A Jezabel até tentou se matar, 

tomou veneno. Ela não se conformou. Não pensou nos filhos, tinha filhos pequenos 

e pensou em tirar a própria vida. Eu não. Já penso mais em meus filhos. Meus filhos 

em primeiro lugar, o amor nos meus filhos. Pensar nos meus filhos me livra do 

sofrimento. 

 

A maternidade e o amor por sua cria é uma experiência que faz uma equação entre a proteção 

para não ter a doença e encontrar um objeto que tampone seu furo. “Se tivesse tido um menino 

primeiro, só teria mais uma menina. Eu queria mesmo um menino.  Me fortaleceu mais. Porque 

menino é diferente”. De certo modo, a gravidez foi sua aposta de realização fálica e como uma 

resposta endereçada ao Outro revela que o menino pode representar sua tentativa de recobrir a falta. 

Assim, mantém uma circulação pelo gozo fálico ao mesmo tempo que pudesse se dirigir para a busca 

de sua feminilidade. Ter um menino aponta para a tentativa de restituição narcísica, o que faz parecer 

ter “fortalecido” sua condição feminina, porém revela seu modo para não se haver com a castração.  

Cecília falava da solidão da vivência da maternidade. “Ser mãe solteira, não é fácil. Sofri 

muito, mas amo meus filhos”. Ser mãe, sem ter ao lado um homem pelo qual possa buscar consistência 

de ser mulher é seu sofrimento. De fato, Cecília exerce a maternidade de modo desejoso e amoroso 

com o filho e as filhas.  Mas, “só a gravidez do Daniel veio na hora certa pra aliviar”. – Aliviar o 

que? A dor de existir, a dor da falta, mas não totalmente. A hora certa quando a perda de seu objeto 

de amor a lançou no vazio e relançou à questão de sua condição feminina. Ao perder o objeto de seu 

amor buscou na maternidade um recurso fálico para não cair como objeto de gozo do Outro.  

A ausência de significação do seu sexo adentra o campo do horror em que ser mãe de duas 

meninas aponta para o seu impasse com o feminino, relança a questão sobre o que é ser mulher e o 

que fazer com o ser mãe de duas meninas destinadas ao ilimitado. Isto se enlaça à menina que ela foi 

e o que gostaria de ter sido, a mãe que gostaria de ter tido e os restos dessa história de “genética 

defeituosa”, da mãe que não foi tão “carinhosa” e lhe ofereceu “pouca conversa”.  

Quando uma mulher engravida ocorre a reedição de sua história constitutiva, principalmente 

porque, outrora, foi tomada como objeto de desejo da mãe. Ao tornar-se mãe poderá investir 

libidinalmente, a partir do próprio narcisismo, em outro objeto para além de seu corpo, justamente, 

pela operação da castração e sua relação com a falta. Mas, embora, a criança represente a 

possibilidade de restituição do objeto perdido, também denuncia a falta de objeto da mãe. E quando 
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uma mulher gesta uma menina, atravessa o confronto com a dupla falta, o que pode então, deflagrar 

nos impasses com o feminino. 

De certo modo, o caso sugere pensar que quando uma mulher se torna mãe de uma menina, 

reatualiza os próprios impasses com o feminino e evoca uma possível culpa materna pela ausência de 

um significante que inscreva a sua sexualidade, pelo qual a filha-menina também atravessará o deserto 

do real.  

A história de Cecília revela que a maternidade comparece como resposta aos impasses com o 

feminino, como uma tentativa de ocultar a castração e como remédio para a falta. Isto, traz notícias 

de sua relação com a mãe, afinal a herança genética adveio da linhagem materna do mesmo modo 

que a transmissão da falta.   

A experiência de maternidade parece fazer uma costura de restituição narcísica de uma 

imagem idealizada de si mesma, como uma compensação imaginária à falta radical. Por outro lado, 

Cecília no exercício da feminilidade se presta a mascarada, ao emprestar seu corpo para fazer-se de 

suporte a fantasia masculina, enquanto mãe experimenta o gozo fálico nos cuidados com seu bebê. 

Essa equação gozosa disjunta aponta para a sua divisão que, por sua vez, aceita em parte a castração, 

por outro, não se submete para gozar mais além do falo. Mas, ter um “menino” para realizar o 

“sonho” de Messias (ou dela?) em ter um “menino, jogador de futebol”, não a incluí na condição de 

uma mulher especial para esse homem, pois ele mantém a decisão pela separação.  

Em seu mundo permeado pela maternidade e o fracasso do casamento se depara com sua 

divisão entre ser mãe-solteira e uma mulher-sozinha. Ela trabalhava como atendente em uma 

panificadora por meio período, mas com a gravidez da segunda filha desligou-se das atividades 

laborais para dedicar-se aos cuidados das filhas e do lar. Após a separação começou a cogitar a 

possibilidade de retornar ao trabalho, principalmente porque Messias não pagava a pensão, assim se 

organizava com o benefício do Bolsa família, mas permanecia em condições precárias.  

Apesar de ter uma casa que conseguiu pelo programa do governo, mas precisava de 

“reparos”, Cecília e os filhos continuaram morando nos fundos da casa da cunhada, num espaço 

cedido pela irmã de Messias. Mas, as brigas com o ex-marido tornaram o “sonho” em pesadelo com 

as agressões físicas e verbais entre os dois. Ele “não paga a pensão e nem dá atenção”, “Eu bati nele 

e ele me bateu”, é “uma guerra” - a guerra dos sexos – entre quem bate e apanha se revela uma 

demanda de amor, sua reivindicação fálica e a busca pelo reconhecimento de uma mulher que há na 

mãe de Daniel, “menino, jogador de futebol”, como ela passou a definir, explicando a escolha do 

nome e a esperança sobre o futuro do filho.  
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Diante dessa situação perturbadora, Cecília se depara com a impossibilidade de mediar a 

função da mãe e o seu ser de mulher, busca na lei um contorno diante de sua ilimitada demanda de 

amor. A sonhadora registrou um boletim de ocorrência e o denunciou em conformidade com a Lei 

Maria da Penha, gerando a medida protetiva em que Messias deveria manter-se no mínimo de cem 

metros de distância física. Porém, poucas semanas depois, Cecília descumpriu a determinação judicial 

e os dois se reaproximaram na tentativa de uma reconciliação. Era sua demanda infinita de amor.  

Se a devastação é uma ação do masoquismo que possibilita o acesso ao gozo Outro, isso insiste 

e se detém no traumatismo da castração, repetindo, uma e outra vez, uma fantasia de humilhação que 

desempenha o papel central (JERUSALINSKY, 2014). Da esperança em ter o menino como a 

possibilidade de restituição do objeto perdido e complemento do casal, ao fracasso no casamento, o 

“sonho” se transformou no tormento das brigas à serviço do gozo e da devastação.  

Com seu enlouquecimento lúcido pela perda do amor, tiveram outras brigas, principalmente 

quando Messias apareceu com outra mulher. Cecília dizia “já pensei em matar”, mas matar não 

resolveria sua questão com a castração feminina e a perda do amor. Mas Cecília dizia “não posso 

fazer isso, ele é pai dos meus filhos” e buscava na religião uma forma de aplacar sua dor.  

“Me apego em Deus”, aliás, ela atribuía às situações de sua vida à ação de Deus “Deus me 

deu Daniel”, “não acredito que eu e meus filhos vamo ter essa doença, eu me apego em Deus”, o 

que parecia uma tentativa de contornar o vazio constituinte, uma vez que experimenta a proteção do 

amor de Deus e se salva com o antídoto do sentimento de culpa, tanto para livrar os filhos da doença 

quanto para barrar seu gozo mortífero. Já dizia Lispector (1999 [1978], p. 127) “A realidade é muito 

estranha, é inteiramente irreal. Por que me abandonaste, meu Deus? Eu vivo me desculpando e vivo 

agradecendo”. “Preciso me proteger de mim” (KUSS, 2017, p. 19).  

Na inconsistência do Outro, Cecília busca na solução mística a presença do divino e de Eros, 

o que implica no gozo feminino. Lacan afirma (2008 [1972-73]) que o Outro é esse lugar onde a 

verdade balbucia e representa aquilo que uma mulher fundamentalmente tem relação. Na medida em 

que seu gozo é radicalmente Outro que a mulher tem relação com Deus. As mulheres experimentam 

o gozo místico no encontro com Deus, o agente que inaugura a lei e exerce a função do pai. Significa 

dizer que seu apego em Deus há um tratamento do simbólico, uma vez que faz amarração ao Nome-

do-Pai e barra o gozo mortífero da pulsão de morte.  

O episódio crucial para Cecília acabar com a “guerra” ocorreu quando sua irmã Tamar e o 

companheiro envolveram-se em “problemas com a justiça” e resultou com a prisão temporária. Ao 

sair da prisão, Tamar foi visitar Cecília, momento em que a irmã de Messias, a qual havia cedido a 
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casa, se incomodou e pediu a Tamar que não frequentasse o local. Diante das críticas da ex-cunhada, 

Cecília foi em defesa de Tamar, partiu para a “porrada” e chegaram a vias de fato.  

Após esse episódio, Cecília se mudou para uma casa ao lado do irmão, no mesmo bairro. 

Meses depois, ficou determinado pela “justiça” os valores a serem pagos de pensão. Com isso, 

recebeu um valor suficiente para fazer os “reparos” de sua casa e para lá se mudou com os filhos.  

Agora, Cecília afirma: “Ainda gosto do meu ex-marido, mas já aceitei que a gente se 

separou”. Assim, a cada quinze dias, organiza os pertences para a filha Maria levar Daniel e Marta 

até a casa do pai. Matriculou a Marta na creche, estava em processo de desmame de Daniel e quando 

o menino tiver idade suficiente para ir a creche, voltará ao trabalho.  

As últimas brigas de Cecília com Messias apontam para dois aspectos no caso. “Eu brigo que 

nem homem”, demonstra que quando o ex-marido apareceu com uma mulher, Cecília pode interrogar 

sua feminilidade. Quando brigando como um homem com a cunhada pode “proteger” a irmã como a 

mãe que ama sua cria e um pai que protege a filha.  

Se um homem faz elo aos dois modos de gozo da mulher, serve de conector para que a mulher 

se torne esse Outro para ela mesma, como o é para ele (LACAN, 1998 [1960]). Mas, Cecília se serve 

da outra mulher para interrogar o enigma do feminino e inventar uma Outra para ela mesma. Se 

Messias está com outra, Cecília se reinventa na busca de outras parcerias amorosas, assim, passou a 

dividir os cuidados dos filhos com o ex-marido e retomou sua vida social.  

Um fato em sua história é o seu movimento em relação à família, uma vez que Cecília se 

coloca em posição de acolher os irmãos e as sobrinhas quando estão com dificuldades financeiras, 

desempregados ou separados, centraliza as questões familiares em torno de sua vida. Agora, quando 

os filhos estão com o pai, Cecília vai com mais frequência até a zona rural para ajudar o pai nos 

cuidados com os irmãos doentes. Em caso de se mudarem para a cidade, afirma que está disposta a 

mudar para a Porto Velho para “ficar mais próxima” do pai. Como uma cena do enredo edípico é no 

pai que Cecília busca ratificar seu potencial do que é ser uma mulher.  

O caso traz questões geracionais relacionadas ao feminino e descortina que a mãe é uma 

menina em busca de uma resposta ao ser mulher. Ter filhas meninas parecia insuportável por denotar 

o horror diante da castração. Cecília tentava lidar com a doença, uma das heranças materna, pela 

indiferença, mas a repetição trazia notícias do que fazia eco em seu corpo atrelado a relação com a 

mãe. A sonhadora buscou no filho-menino a cura para sua ferida narcísica, assim a maternidade se 

inscreveu como uma aposta de reconstituição da perda no corpo de um pedaço que nunca existiu. 

Assim, paga o alto preço por permanecer em sua ignorância de não querer saber da castração, a doença 
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genética fica no campo de uma descoberta como foi com sua mãe que descobriu na décima gestação. 

Mas, dizia Lispector (1999, p. 158) “a grandiosidade da vida é lançar-se – lançar-se até mesmo na 

morte.”   

 

 

 

4.3 Sara e o filho da promessa 

 

“Há algo de extremamente sedutor no silêncio.  

[...] o silêncio carrega consigo todas as palavras do mundo”  

(KUSS, 2017, p. 19). 

 

 

 

Sara cuidou de sua mãe, do irmão e alguns primos com a ataxia espinocerebelar (AEC). 

Sabendo dos problemas que poderia enfrentar no futuro avisou seu marido Abraão que não queria ter 

filhos. Mas, ele insistiu e tendo ouvido de um médico que não haveria riscos, Sara decidiu atender o 

desejo do marido com a “garantia” do líder da igreja de que Deus lhe daria um filho saudável. 

Engravidou e pouco tempo depois do parto apareceram os primeiros sinais da ataxia. Sara já 

vivenciava a perda de equilíbrio, que é característico da doença, logo depois foi comprovado que 

tinha a mesma doença que acometeu parte de sua família.  

 

As entrevistas realizadas no decorrer de cinco encontros foram possíveis para observar que a 

máscara da feminilidade de Sara era exibida em seus cabelos esvoaçantes, seus vestidos coloridos e 

nos restos de esmalte na unha. Ela dizia que, às vezes exigia que Abraão a levasse ao salão para fazer 

os procedimentos depilatórios, as unhas e o cabelo. Na primeira entrevista, Sara se dirigiu a mim e 

afirmou:  

- Eu gostei do seu vestido! Você vai escrever um livro da minha história. Pode me perguntar. 

- O que você quer contar? Te escuto!  

Então, Sara iniciou sua narrativa revelando seu desejo de ser escutada, de contar sua história 

e registrá-la como possibilidade de ser vista, lida, compreendida e reconhecida pela vida vivida em 

função da doença e da morte. Sara atribuiu à mulher do vestido um saber suposto, como se escrever 

garantisse a apreensão ou representação do que é impossível de dizer, o enigma da morte e do que é 

ser mulher.  
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Escrever sua história era testemunhar o vivido que excede a linguagem, que indica a 

impotência de dizer, ainda assim, pede para ser traduzido em palavras, em um trabalho. Por outro 

lado, escrever sua história poderia dar lugar a imortalidade, um modo de desmentir a morte. Mas já 

dizia Clarice Lispector (1999, p. 134) em A descoberta do mundo, “escrever é procurar entender, é 

procurar reproduzir o irreproduzível”, ou “escrever é uma forma de fracassar” (p. 60).  

Da linhagem materna, Sara era a filha do meio de uma prole de três irmãos de filiações 

diferentes. Seu pai biológico era desconhecido e não tinha notícias dele. A mãe se casou com outro 

homem com quem teve a filha mais nova. No início dessa pesquisa, Sara informou que fazia três 

meses que sua irmã havia falecido com a doença. Lamentava-se por não ter comparecido ao velório, 

pois além de estar na cadeira de rodas, não teria com quem deixar seu filho Isaac. 

Para Sara, o diagnóstico da doença chegou sem surpresa ou revolta, pois estava “condenada” 

à doença. Já havia cuidado da mãe, do irmão e do primo que faleceram devido à patologia. Cabia a 

ela pagar a sentença com seu corpo. “Daria a vida pela minha mãe”, e “sem a minha mãe eu morro”, 

“sem minha mãe não existo”, pois esse foi o olhar que lhe nutriu a vida. Ela dependia do amor da 

mãe para a sua consistência de ser.  

A mãe era uma mulher silenciosa e “sofrida” que “não tinha sorte com os homens”. Quando 

Sara se aproximava da adolescência, o padrasto “saiu de casa para viver com outra mulher”.  Assim 

também seguiu a vida de sua irmã, “o marido arrumou uma namorada que até o carro dela, ele 

arrumava com o dinheiro da minha irmã”. Os parceiros amorosos das mulheres de sua família 

abandonaram-nas por outras, o que não foi tão diferente em sua história.  

Quando a mãe estava em estado avançado da doença, em cadeiras de rodas, pediu à Sara que 

“deixasse o namorado e parasse de viajar” para cuidá-la. “Eu fiquei quando ela me pediu, fiquei. 

Daí, eu larguei o namorado. Eu não podia sair”. Sara tinha 17 anos quando passou a cuidar de sua 

mãe, assim seguiu durante dez anos, por isso tinha uma convicção que seu destino era irreversível 

pela “herança” deixada. A relação com a mãe definia o destino do qual não poderia fugir: “Eu não 

podia sair”. Além dessa marca da degenerescência, herança que não foi surpresa de que o corpo 

estaria “condenado”, estava amarrada aos restos da relação com a mãe, em submissão ao Outro. 

Estava presa e pagava com o sacrifício.  

Sara demandou de sua mãe como uma mulher algo que a permitisse lidar com o feminino, 

mas o que encontrou foi o silêncio e as histórias de abandonos dos parceiros amorosos. Zalcberg 

(2019) destaca que se é na mãe que uma filha busca substância, um modelo para a feminilidade que 

a ajuda a se identificar como uma mulher, será no pai que ela buscará a ratificação de seu potencial 
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de ser uma mulher capaz de seduzir um homem. Essa passagem me faz supor que para Sara, o silêncio 

de sua mãe e a ausência desse olhar paterno representava a “rachadura” na sua identidade de mulher. 

Sara dizia se referindo a mãe: ‘quando ela morreu, a casa estava toda rachada, derrubei e fiz 

essa aqui pra mim. Foi com o dinheiro da herança, mas fiz. Ela queria sair, a mãe precisava pagar 

pela marca e pela herança deixada. Esse ato necessário à Sara, sugere uma tentativa de (a)pagar a 

herança “mal-dita”, como se pudesse desalojar totalmente desse lugar, derrubou a casa que era de sua 

mãe para demolir as rachaduras e reconstruir um outro lugar para viver com Abraão. Isto que faz 

fronteira entre o real e o simbólico pode ser o modo como Sara manifesta em ato o que não consegue 

pensar, verbalizar, simbolizar de sua história e do que não cessa de se escrever. Por outra via, faz 

supor um ato que comparece como demonstração, como uma formação do inconsciente, uma vez que 

após a morte de sua mãe retomou a relação com o pai e a madrasta. 

A metáfora edípica proposta por Lacan (2009 [1957/1958]) sugere que a mãe ao encarnar o 

Outro primordial deixa a marca de um desejo que origina um lugar onde o sujeito pode se situar, mas 

é a operação do Nome-do-Pai que determina para onde seguir diante da vida. Sara sobreviveu aos 

sucessivos abandonos dos homens que passaram em sua vida e a doença degenerativa da mãe, isto 

parecia acentuar sua experiência de desamparo. Sua existência foi constituída por essa condição 

humana, em uma vida marcada pela ausência de um suporte. A ausência e o abandono do pai foram 

vividos como trauma em torno do silêncio da mãe, isto é, levou Sara a tentativas frustradas de 

preencher a lacuna de sua história e o lugar da figura paterna com seus vários namorados e com 

Abraão numa repetição do laço que tivera com a mãe: de submissão ao desejo do Outro.  

Em uma das entrevistas, Sara recordou a morte de um namorado em acidente automobilístico. 

“Ele morreu depois da minha mãe e meu irmão. Minha tia veio aqui doida porque eu só chorava”. 

Nesse momento, pareceu entrar em contato com a dor da perda. Sua vida girou em torno de abandonos 

e da morte. “Depois dele, eu não tinha me envolvido com ninguém, mas depois casei”.  

É a partir desse momento, com a morte do namorado e o distanciamento das tias (depois disso 

não conviveram mais) que Sara percebeu a impossibilidade de perguntar a alguém: “O que eu faço?”. 

Embora, ninguém além dela soubesse responder, entre tantas perdas, conheceu Abraão, parceiro da 

identificação com o pai e herdeiro da relação com mãe.  

Essa recordação levou Sara às elaborações da relação com Abraão. “Não sei o que é mais 

ruim se é ter um homem vivo ou morto”. - Como assim? – pergunto. - Você é casada? - Porque? 

“Depois que casei, me lasquei. Se você não casou ainda, não casa não. Só namora. Ai quando ele 

pegar no seu pé, vai te embora. Sara manteve-se fiel ao falecido namorado até conhecer o esposo, era 
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sua tentativa de mantê-lo vivo. “Você está bem vivo dentro de mim, ainda que o meu desajeitado 

modo de te amar esteja vampirizando a sua existência” (KUSS, 2017, p. 95).  

Por outro lado, a imagem idealizada de um homem que se foi, assim como seu pai, estava 

viva, ativa e enlaçada em sua parceria amorosa com Abraão. Por sua vez, era motivo de 

descontentamento pelas inúmeras discussões sobre a higiene, os cuidados de Isaac e a baixa 

frequência das relações sexuais. Sara vivenciava a impotência da linguagem de expressar os afetos, 

o desamparo físico como uma criança que necessita de cuidados para sobreviver e o desamparo das 

relações humanas, uma vez que não tinha garantias, não eram confiáveis. Ela foi uma mulher de 

“vários namorados”, satisfeita no lugar de uma jovem solteira porque tinha a “casa” para ela e “não 

tem que fazer comida, não tem que dar comida pra menino, não tem que dar remédio, ter que dar 

banho”. Casou-se com Abraão, mas continuava imersa em desamparo e solidão do exercício da 

maternidade e tanto ela quanto o filho, estavam em condição de dependência.  

Sara, Abraão e Isaac moravam em uma casa com três cômodos sendo somente um quarto 

conjugado com o banheiro para o casal e o filho junto a uma cozinha espaçosa com grades nas portas 

e janelas. Durante o dia, mãe e filho permaneciam trancados dentro de casa, pois Sara em cadeiras de 

rodas temia que Isaac saísse para a rua. “[Abrãoo] passa o dia inteiro trabalhando, quando chega, 

ele quer dormir e o menino não deixa. Ele que quis ter filho”. - Você não quis ter filho? – perguntei. 

O silêncio de Sara se rompeu com a narrativa de que após a morte da mãe passou a conviver 

com o pai e a madrasta. Nesse dia, a madrasta que a visitava esporadicamente, estava presente. A 

cada quinze dias visitava Sara, cuidava de Isaac e organizava a casa. “Essa aqui é a mulher do meu 

pai, quer dizer que a minha mãe morreu e ela é a mulher do meu pai”. Por um lado, sugere pensar 

que a cena denota a angústia por saber que o filho ficaria aos cuidados de outra mulher, mas também 

a morte da mãe não a faz mulher do pai. Mas, se por meio dele poderia simbolizar a falta e elaborar 

seu luto, caberia a reaproximação, inclusive para suportar a dor de seu desamparo.  

Acrescento que nessa narrativa se revela o amor incestuoso pelo pai, sendo o ato de 

“derrubar” a casa uma mensagem dirigida ao Outro, pressupõe o empuxo a pulsão de morte, uma 

vez que está em jogo um gozo incestuoso. Nesse ponto, considero que o ato de Sara tem um caráter 

transgressor que a implicou a ter que fazer algo com o “dinheiro” que restava da “herança” de sua 

mãe para reconstruir um lugar para ela e um substituto do pai em sua vida.  

O risco de transmissão da doença genética sempre “foi uma questão e tanto”, ela “não queria 

ter um filho doente”. Mas, após Abraão contar que antes do casamento teve uma experiência 

homossexual, Sara considerou uma “traição” e quando ele lhe pediu um filho, decidiu procurar o 
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médico seguido do pastor para pautar a decisão e fazer o tratamento. Por sua vez, me faz supor que 

gerar um filho, além de consagrar-lhe à virilidade a esse homem, a tornaria uma mulher legítima para 

Abraão. Assim, buscou no Outro a resposta para encobrir a falta. 

Lacan (1998 [1960], p. 742) afirma que “não há virilidade que a castração não consagre, é um 

amante castrado ou um homem morto (ou os dois em um) que, para a mulher, oculta-se por trás do 

véu para ali invocar sua adoração”, isto sugere a castração sendo necessária para a virilidade do 

homem, de tal modo que uma mulher para amar e desejar esse homem precisa castrá-lo 

imaginariamente. Por outra via, nessa passagem Lacan aponta uma equivalência à figura de Cristo 

oculta atrás do véu, uma vez que os termos, consagração, adoração e invocação se referem ao Deus 

ou ao Outro absoluto, uma mulher também experimenta um gozo com a solução mística. Nesse ponto, 

a ciência ou a religião são os dois discursos que buscam tamponar ou velar a condição da sexualidade 

humana 

A mulher ama o homem morto ou castrado cuja falta ela completa. Certamente, muito além 

da satisfação genital que uma mulher encontra em um homem, também goza da falta. Assim, o modo 

de amar de uma mulher se situa nesse ponto em que a erotomania feminina decorre deste para além, 

deste buraco inominável, desta dor da falta, desta atração de abismo que um homem pode trazer à 

vida de uma mulher (CARNEIRO, 2011).  

Para pautar sua escolha, Sara faz um contraponto com a ciência, a religião e a igreja 

representada pela figura do médico e do pastor. O médico apresenta um discurso para a produção de 

um real do corpo que se inclua fora da marca genética. A igreja se apropria da doença para oferecer 

um destino à Sara: o filho da revelação e da promessa divina. “Eu fiz tratamento não querendo, mas 

o pastor disse que Deus estava me dando um filho. Ele falou, eu quis”.  

Ela padece de uma doença incurável e fora de controle, mas nessa irrupção do real se sustenta 

ao experimentar o gozo místico em sua relação com Deus, com isso também goza da doença e da 

morte. O médico e o pastor encarnam o Nome-do-Pai e faz operar uma condição que garanta sua 

estrutura como sujeito, portanto, Sara crê na palavra do Outro, não interroga e toma como destino.  

De certo modo, vacilava entre o desejo de ser mãe e o de não querer ter filho, mas mesmo 

com as preocupações de transmissão da doença se colocou a responder a demanda do marido, isto 

revelava sua submissão ao Outro. Uma vez que a função paterna se encontra enfraquecida, consentiu 

em buscar na palavra do Outro, tanto do pastor quanto do médico, a “garantia” divina como um modo 

de sustentar a decisão pela maternidade. Sara apostou que ao fazer de Abraão um pai e tornar-se uma 

mulher-mãe pudesse livrá-la do temor da perda do amor do Outro, assim ofertou o filho-falo ao Outro 
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encarnado na esperança de ser amada como a mãe a amou. Foi no amor e em Deus que buscou sua 

subsistência.  

Se a religião se propõe a responder à questão sobre a finalidade da existência, como advertiu 

Freud (2010 [1930]) foi preciso criar um Deus Todo Poderoso que tem o controle da vida e morte. 

No entanto, são as relações com os outros seres humanos a fonte de sofrimento mais dolorosa e com 

isso, a solução mística fracassa. O homem criou um Deus para se defender do desamparo diante dos 

infortúnios, das forças da natureza e das vicissitudes capazes de aniquilá-lo. Assim, como a criança 

interroga o amor dos pais, demanda cuidado, proteção e para não os perder acata suas exigências e 

ordens. Dessa mesma forma, o adulto repete ao renunciar suas pulsões em detrimento do amor de 

Deus.  

Lacan (1998[1966], p. 887) no texto A ciência e a verdade afirma que “o religioso entrega a 

Deus a incumbência da causa, mas nisso corta seu próprio acesso à verdade. Por isso ele é levado a 

atribuir a Deus a causa de seu desejo, o que é propriamente objeto de sacrifício”. Sara ignorou seu 

saber em detrimento a garantia médica e entregou o corpo em sacrifício pela promessa divina que 

receberia um filho incluído fora da marca genética. “O pastor falou e o médico também falou”. 

Sara traiu o próprio desejo pelo aprisionamento à demanda do Outro e seu modo de respondê-

la foi de ofertar-lhe o complemento que faltava, o falo: o filho de Abraão. A maternidade poderia ter 

sido uma experiência de exaltação, mas a lançou nos limites da própria vida numa experiência 

mortífera. Assim, se colocou numa posição passiva-masoquista, pela qual seu silêncio em torno do 

descontentamento pela decisão de ter um bebê possibilitou um certo gozo ao casal e preservou a 

parceria sintomática entre eles.  

Sara mascarou o sofrimento que vivenciava com a angústia pelo risco de a doença ser 

transmitida ao bebê. Assim, a repetição assumiu uma forma sintomática, uma vez que impediu a 

irrupção do real traumático: Abraão poderia assumir outra mulher como a mãe de seu filho. Por isso, 

Sara se rendeu a ação da pulsão de morte e insistiu no tratamento durante um ano. Quando descobriu 

a gravidez estava no quinto mês e apresentou complicações gestacionais, como o risco de pré-

eclâmpsia, anemia e diabetes gestacional. Teve o parto cesárea e no pós-parto ficou sob os cuidados 

de Abraão e da madrasta.  

No puerpério sua dificuldade foi a relação com o filho, pois além de não se sentir competente 

para cuidar dele, às vezes se “irritava” com a amamentação. Depois do nascimento de Isaac, os 

sintomas da doença se agravaram, com perdas gradativas que a levaram à cadeira de rodas. Mas, as 

vicissitudes da doença não foram impeditivas para apoiar-se na cadeira de rodas e sustentar a 
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ambivalência materna. Se uma mulher é desdobrável, como afirma Adélia Prado (2003), Sara se 

desdobrou entre ser mãe e ser uma mulher. Ela foi mãe de Isaac, que por vezes era muito agressiva 

com o menino que “poderia ser doente”, mas era o filho que esperava “crescer e ir para a faculdade”. 

Foi Isaac que a colocou na condição de uma mulher-mãe do filho desejado por Abraão.  

Em sua narrativa revelava a divisão entre uma mulher e a mãe. Seu testemunho destacava que 

antes de casar-se, ter filho experimentava a feminilidade e a sexualidade sem as preocupações e 

ocupações da maternidade. Ao relatar as viagens e encontros amorosos antes da união com Abraão, 

revelava que sua feminilidade havia sido nutrida pelos olhares dos homens. “Namorei o que tinha e 

não tinha para namorar. Eu só ficava por sexo. Eu também não fui santa”.  

Sara afirmou que “o casamento morreu” após o nascimento de Isaac e associou com a baixa 

frequência das relações sexuais. Isto é, trazia notícias de que a maternidade era significada como o 

fim da vida erótica do casal, pois com a chegada do filho era convocada a responder por um lugar 

materno que dividia uma mulher que ainda desejava, mantinha-se interessada naquele homem que 

lhe deu um filho, mas deixava de ser desejada e ser vista por ele.  

Isto evidencia que a maternidade não recobre o feminino que há em uma mulher, pois há um 

desejo para além do filho. No entanto, o corpo de uma mãe é o corpo do incesto, isto é, desemboca 

nas questões edípicas do homem, mas, também aponta para o caráter fetichista do modo de amar 

masculino tendo em vista que para um homem há uma separação entre uma mulher “puta” e a mãe, 

“a santa”.  

Dessa forma, Sara dizia que a realização do lugar de mãe não coincide com a realização de 

uma mulher. Ter o filho levou-a a experimentar o gozo fálico, porém, há um mais-além da mãe que 

lhe deu notícias representadas no cansaço, nas dúvidas, nas reclamações e ambivalências em relação 

a maternidade, principalmente, porque as ações da criança eram motivos de brigas entre o casal. 

Para a mãe coexistem três crianças: a da fantasia que se origina em sua infância (quem ela é, 

quem foi e o lugar que ocupou no desejo dos pais, uma vez que o infantil é estrutural), a imaginária 

é uma costura idealizada em torno do bebê e gera o desejo de criança durante a gravidez; e a real que 

é o pedaço de carne que não necessariamente coincide com a criança idealizada pela mãe. Isaac é 

“teimoso”, às vezes “apanha”, “leva porrada” ao chamá-la de “Sasá”. “Se me chama de Sasá, não 

me reconhece como mãe”. Esse era o apelido que Abraão a chamava, então, o filho a convocava 

como uma mulher e, por sua vez, trazia-lhe notícias de seu enredo edípico em que a criança veio 

ocupar um lugar.  
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A mãe e sua função se assumem ao ser somada a palavra “pai”, e uma mulher só se torna mãe 

quando introduz a palavra de um outro importante que para ela representa um pai. Na falta disso, só 

resta uma abertura violenta do materno ao feminino. Por outro lado, a mãe odeia a criança por ter 

introduzido algo de condicional no amor e não a fez escapar de seu destino: a castração (BENHAÏM, 

2007).   

Benhaïm (2007) destaca que é possível amar e odiar o mesmo objeto sem destruí-lo. A 

agressividade como componente da subjetividade humana tem uma saída estruturante, uma vez que 

a experiência de maternidade comporta a ambivalência, a agressividade da mãe dirigida à criança 

baliza a separação mãe e filho, mas em caráter desmedido que toma a via da violência se presta à 

pulsão de morte, a ponto de ser fatal para a criança.  

Sara encontrava um apoio nas figuras femininas: a sogra, a bisavó de Abraão e, de certo modo, 

em sua madrasta, as quais lhes transmitiam algo de seus contornos, uma vez que a ajudavam a cuidar 

de Isaac. Ela estava entre a ilusão de completude e à desilusão com o confronto com o real ao se 

deparar que um filho não tampona o furo estrutural. Apesar de a experiência de maternidade 

empreender significações acerca do que é ser mulher, relança novamente a questão e sua 

impossibilidade de dizer. 

Sara associava as dificuldades conjugais com a história que a vizinha lhe contara. 

 

Ela viu o Abraão aos beijos com uma mulher no banho4. Ai juntando uma coisa com 

outra e do jeito que estava...Mas eu falei para ela: quando ela viesse aqui e quisesse 

falar de mim, dela ou do Isaac podia, mas o Abraão deixa quieto. Porque eu não 

queria saber de nada do que o Abraão estava fazendo não. O médico quando falou 

que eu estava doente, disse: se você tem um marido que lhe trai, deixe! Você não 

pode passar nervoso. 

 

A preocupação de Sara era de que Abraão saísse de casa para viver com outra mulher. Depois 

da primeira entrevista contou que após falar sobre o seu casamento o procurou para discutirem a 

relação. “Ele me falou: - Sa, como que eu quero sair de casa se vou fazer a reforma aqui? Daí depois 

da conversa rolou aquilo. Foi bom!”. Para ela importava ser mulher de um homem que a chamasse 

de “minha mulher”, da mesma forma que seu pai fez de sua madrasta.  

Se a maternidade não faz o desvio das consequências psíquicas do não-todo, Sara encontrou 

em seu modo de amar o parceiro, a devastação. Após a conversa com o marido sobre a história que a 

vizinha lhe contou, fez exigências de amor à Abraão de ser a única mulher para ele. Enquanto Abraão 

estava sob o alvo das fofocas, Sara “soube não ver aquilo que queria ignorar” (LACAN, 1998, p. 

 
4Banho é um termo utilizado na região, especialmente na capital, para se referir a passeio em balneários. 
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771), pois dessa forma mantinha seu lugar preservado, uma vez que o marido sempre voltava para a 

casa e lhe dirigia os cuidados. 

Os argumentos de Abraão a convenciam a continuar a não ver, principalmente, porque Sara 

era colocada no lugar de uma mulher que ainda era desejada quando “rolava aquilo”. Assim, as 

concessões que cada mulher faz para um homem em nome do amor não tem limites. Seja de seu 

corpo, sua alma e de seus bens, afirmou Lacan (2003 [1974]). Sara deu sua casa, seu corpo, a extensão 

de seu corpo e seus bens. Era Abraão quem ficava com o dinheiro e cartão bancário de Sara, a qual 

havia deixado “tudo o que tinha para ele resolver”, assim consentia com todas as decisões do marido.  

Enquanto Abraão trabalhava numa funilaria para compor a renda financeira junto à 

aposentadoria de Sara, ela, mesmo em cadeira de rodas, além dos cuidados do filho mantinha os 

afazeres domésticos, como a limpeza dos cômodos e o preparo das refeições. Em comum, decidiram 

contratar uma diarista.  

A diarista por nome de Agar era “conhecida” de Sara. A cada quinze dias, fazia a faxina, 

preparava as refeições e alimentava Isaac e Sara. Após algumas semanas, passou a permanecer na 

residência para além do horário de trabalho e com o consentimento de Sara começou pernoitar. Uma 

vez que não tinha espaço na casa, Agar dormia no sofá do quarto do casal e do filho. Em uma noite, 

Sara acordou na madrugada e se deparou com Abraão e Agar em ato sexual. Tal cena definiu o 

desfecho final de sua história.  

A irrupção do real insuportável, o encontro traumático com o real do sexo, lançou Sara ao 

nada e ao vazio quando se deparou à olho nu ser trocada por outra. Esse evento evoca o fracasso do 

semblante que deflagra o seu arrebatamento. Arrebatada pela visão do casal permaneceu inerte diante 

da cena “fechei os olhos e dormi”, o que pareceu representar a própria entrega do corpo à devastação. 

Apagou a si mesma e se recolheu no silêncio. “Porque é realidade demais para a realidade” (BRUM, 

2011, p. 08).  

Sara experimenta o gozo suplementar no encontro com Abraão e de certo modo, com o 

consentimento de que Agar permanecesse em sua casa para além do horário de trabalho, também 

goza. Há um gozo em seu silêncio que apesar de não falar com Abraão sobre o acontecimento, 

dispensou Agar de seu trabalho. Ao se colocar como objeto de gozo do Outro se encontra com a 

devastação.  

Nas semanas seguintes, Sara viu o quadro doença se agravar. Ainda em sua casa, havia tentado 

tomar banho sozinha, o que ocasionou uma queda em que permaneceu por, aproximadamente, duas 

horas caída no chão até que sua vizinha chegou com Isaac e buscou ajuda para levantá-la. Assim, 
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passou a ficar somente acamada porque não conseguia permanecer na cadeira de rodas com os 

tremores incontroláveis que, de acordo com a avaliação médica, não estavam relacionados aos 

sintomas da ataxia.  

Diante do fracasso do simbólico em torno do evento traumático e do sofrimento decorrente da 

perda do amado, algo permaneceu na ordem do irrepresentável. A perda do objeto amoroso é a perda 

de um pedaço de si, como o próprio objeto causa do desejo. Foi a morte com os olhos abertos e as 

palavras não-ditas. O amor de Abraão era a referência que parecia sustentar a ausência estrutural de 

sua identidade; o que a sustentava enquanto ser.  

O inassimilável retornou no seu silêncio, seu aprisionamento no corpo e no desejo do Outro. 

Semanas depois, seu corpo respondeu com agitações psicomotoras incontroláveis, seguida de uma 

cistite acompanhada com febre alta que não cedia com as medicações. Sua vida ficou despedaçada 

com a perda do amor, sendo da ordem do horror fez seu corpo ser tomado pelo arrebatamento em que 

foi perdendo todas as capacidades de sustentá-lo.  

O arrebatamento do corpo impedia-a de dirigir os cuidados à Isaac, o qual passou a ser cuidado 

diariamente pela vizinha. No último encontro possível, antes do internamento, Sara fazia planos de 

colocar o filho na creche e contratar uma cuidadora para ela. “Agora meu dinheiro vai ser só para 

mim e para o Isaac. Mas, seu estado de angústia se localizou no real do corpo, assim se fixou numa 

mudez que não mais saiu. 

Frente a impossibilidade de elaborar a perda de seu lugar de única para Abraão, a agitação 

incontrolável, a cistite e a febre surgiram como resposta. Diante da outra mulher que lhe “rouba” 

Abraão, Sara desmorona no sofrimento silencioso que a petrificou. Era sua resposta ao real “quando 

me encaixo no silêncio que mora em mim sou tomada por uma vontade de não mais me mexer” 

(KUSS, 2017).  

Assim, precisou ser hospitalizada sendo necessário a traqueostomia. O corpo ardia em silêncio 

e queimava em febre convocando o olhar do Outro. O que restou desse evento traumático ecoava 

fazendo alusão ao “eu não podia sair para nada”, presa no corpo. Devastada, não tinha referência 

fálica que a sustentasse, pois faltava-lhe substância e seu corpo caiu como objeto. Aliás, “o corpo 

informa muito” (LISPECTOR, 1999, p. 17). 

A dor da perda do amor atravessou seu corpo de forma avassaladora a ponto de levá-la ao 

internamento em uma UTI por cinco meses. “Não quero morrer, quero viver. Mas como não ser 

apaixonada pela morte, quando a dor de viver se mostra tão potente ao reverberar pelo meu corpo?” 

(KUSS, 2019, p. 101).  
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Seu silêncio gritava com a febre que não cedia com as medicações e demandava o 

acompanhamento contínuo de um familiar no hospital. No hospital, Abraão revezava os cuidados de 

Sara. Quando entrei em contato telefônico, me comunicou que Agar estaria acompanhando-a e 

sugeriu que eu fosse na mudança de turno. Quando fui visitá-la, Sara olhava-me fixamente e dirigia 

o olhar para Agar. Nesse momento, Agar se despediu para que Abraão pudesse entrar. Sara ficou 

inquieta e esboçava alguns gemidos, como se quisesse falar algo. “Sinto uma urgência em fazer algo 

com o vazio que faz casa nos órgãos do meu corpo, no entanto, só encontro uma paralisia que come 

os meus dias. Sinto meu corpo apodrecer lentamente, meu tempo de vida está escoando pelo ralo” 

(KUSS, 2019, p. 101). 

 – Sara, sei que não consegue falar nesse momento, mas passei para ver como está. 

Foi quando suas lágrimas caíram. Talvez tivesse muito a dizer, mas não à Abraão. Queria ser 

escutada, se escutar narrando a própria história, elaborar seus lutos, criar um outro enredo, pois talvez 

como uma ficção pudesse existir, mas não sem a angústia avassaladora que ameaçava a integridade 

do seu corpo e do eu. 

Quando Abraão chegou se surpreendeu com as lágrimas de Sara, a beijou e para consolá-la 

informou que Isaac estava bem, aos cuidados da avó, mas que em breve estariam “todos em casa”. 

Sara não voltou para a casa.  

Um ponto a ser destacado é o de que mesmo com o sofrimento gerado pela ataxia, Sara não 

falou, exclusivamente, sobre isso nas entrevistas, talvez, porque o que lhe causava era seu impasse 

com o feminino, a relação com a mãe, com os parceiros que lhe devastaram e a falha do pai. Na saída, 

Abraão disse: “A Sasá sabe que Agar é minha namorada”.  

As considerações possíveis me fazem sublinhar que Sara permaneceu fisgada ao desejo 

materno. Quando “não podia sair” e “larga” o namorado contra a sua vontade, denuncia um traço 

que se repete na relação com Abraão quando decide ter um filho, quando deixa todos seus cartões 

bancários e transfere todo o seu dinheiro para o esposo. Com sua crença no Outro, não se interrogou 

sobre o desejo e esperou do Outro sua salvação ou a resposta para a essência de seu ser. Quando 

decidiu ter um filho para responder a demanda do Outro, pareceu desesperada para manter presente 

um outro que a quisesse e a olhasse, buscando o desejo de ser desejada, consagrando a virilidade a 

Abraão para “garantir” que houvesse uma resposta para o seu ser mulher. Dando-lhe um filho, se 

tornaria uma mulher para e de Abraão, a mãe de seu filho. Assim, o tornaria seu homem, pai de seu 

filho. A repetição de seu enredo edípico vai além da repetição genética.  
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Sara jogava com a morte tentando com seus artifícios desviar-se dela, mas ao mesmo tempo 

a encarnava com a sua angústia da dor da falta. Foi longe demais na traição de si mesma, ficou muda, 

morta para a vida, o que evidenciava a ação da pulsão de morte e uma atração por esse abismo. Seu 

mutismo indicava seu desamparo que não encontrava mais consistência de seu ser no amor que 

Abraão representava. Afinal, a mulher em Sara superava a mãe de Isaac, isto é, o que mais lhe 

interessava era a consistência de ser, o que a mãe não lhe deixou por também não o ter. Seu silêncio 

petrificante era o silêncio da mãe em torno da história de seu pai.  

Sara permaneceu na UTI em coma induzido por cinco meses. Em certo momento, quando 

pôde abrir os olhos, Abraão levou uma foto de Isaac para mostrar-lhe, momento em que segundo ele, 

as lágrimas escorreram pelo rosto de Sara. Foi nesse instante em que ela pode se despedir e semanas 

depois partir.  

A maternidade foi seu ponto de partida, mas Sara queria era permanecer viva após a morte. 

Ela morreu sufocada pelas palavras não-ditas. 

 
[...] Amar é ser convocada à beira do abismo. Não se trata de pular, mas de 

reconhecer a importância da terra firme que o antecede. Mas também não se trata de 

ficar de costas para o abismo, mas de flertar forte com ele. Enquanto você 

correspondeu ao meu amor, foi fácil e lindo flertar com o abismo [...], mas desde que 

o seu corpo se afastou decisivamente do meu, só consigo assistir às strip-teases da 

morte. Tão sedutora, me convida a gritos sem sentido [...] (KUSS, 2019, p. 100).  

 

Sua morte foi devido às complicações clínicas que intensificaram os sintomas da AEC. Na 

última entrevista enquanto relatava sobre a cena traumática, Sara disse: “Um dia vou morrer com 

essa doença”.  

Aliás, de qual doença Sara morreu? Foi o seu modo de amar, a sua doença?  
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5. ANÁLISE E ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CASOS 

 

 

 

“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.” 

(LISPECTOR, 1999, p. 152) 

 

 

Mulheres e seus destinos atestam que há um universo singular que comporta o ser mãe e ser 

uma mulher. A mãe, por excelência, é uma figura toda poderosa, pois dar a vida é o mesmo que 

inscrever o humano na mortalidade e deixar a marca na história que segue encarnada na linhagem. Se 

o real biológico confere o poder da gestação, o simbólico é a condição possível para a constituição 

psíquica do bebê “vida e morte estão no poder da língua”, diz Cecília orientada pelo mito bíblico.  

As experiências primordiais deixam marcas indeléveis no inconsciente do sujeito, que ao 

longo da vida são revividas ao som de ecos traumáticos das palavras e imperativos transmitidos pelo 

Outro materno. Em cada mulher, há marcas de outras mulheres de gerações distintas que perpassam 

sua história. A maternidade é uma escolha balizada pelo enigma do desejo entrelaçada nos fios que 

teceram o enredo edípico, portanto, não é destino. A conclusão desse estudo me faz considerar que a 

causa do desejo dessas mulheres, não se articula às contingências do diagnóstico, mas ao real da 

estrutura.  

Quando Lacan formula o aforismo “A mulher não existe” para indicar a impossibilidade de 

definir a essência feminina, retoma a questão que foi posta por Freud em torno da sexualidade 

feminina como um continente negro. Se a mulher não existe por não haver um significante que 

represente seu sexo no inconsciente, a maternidade passa a simbolizar o que está no campo do 

inapreensível e pode marcar, não-toda, a sexualidade de uma mulher.  

Significa dizer que a maternidade é uma aposta de realização fálica que aponta para uma 

divisão subjetiva, pois ser mãe se relaciona a falta de um objeto essencial a uma mulher, isto é, o falo. 

Tornar-se uma mulher se refere a uma busca pelo singular em que cada uma trilha o caminho norteado 

pelo desejo que carrega a marca de sua história com sua mãe, a mãe de sua mãe e a ela enquanto uma 

menina que um dia foi e ainda encontra registros da marca infantil em si.  

A maternidade reatualiza os restos do infantil que habita em uma mulher, pois a implica em 

rever a relação com o Outro materno para possibilitar um deslocamento entre a menina, uma mulher 

e a mãe em direção à construção de um saber acerca do desconhecido exercício do desejo. Assim, 

para o sujeito situado na posição feminina, não-toda submetida à lógica fálica, estabelece-se uma 
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intimidade com o real que suscita a invenção de uma mulher, convocando-a a um saber fazer com o 

inominável da feminilidade e com o impossível de dizer.  

Os casos apresentados revelam que a maternidade foi a solução encontrada para lidar com o 

inassimilável, com o impossível de dizer e uma invenção de um sentido para recobrir o que não tem 

nome, seja a mulher ou a finitude. O real que se apresenta vai além da limitação da doença, mas ao 

que é estrutural na subjetividade de uma mulher.  

O caso de Sara descortina a relação de uma mulher com as dores da perda de um amor e a um 

excesso que a leva a se mortificar em uma mudez que lhe extraí a vida. A invasão pulsional para além 

dos limites do simbólico afeta o real do corpo e chega ao arrebatamento que toma conta do sujeito. 

Ser a única mulher de Abraão lhe dava consistência de ser e ter um filho a colocava no lugar de ser a 

mãe da criança desejada por seu homem. Nesse aspecto que o semblante vacila, Sara se aniquila. A 

mulher supera a mãe que há nela, então, ela denuncia; o filho não é o falo. Seu destino foi a 

devastação, a morte. 

Assim, a maternidade pode ser entendida como estatuto simbólico do feminino, mas denuncia 

o indizível em torno do ser mulher. Portanto, inscreve-se como uma escolha que revela a metáfora da 

história edípica e os restos da relação com a mãe. Querer ter um filho e o desejo de ser mãe não se 

inscreve pela via biológica ou genética, mas, pauta-se na transmissão simbólica da  falta de mãe para 

a filha, de algo que poderá conservar os traços do olhar, do acolhimento, das palavras que 

contornaram e deram corpo a menina que, por sua vez, encontrou alguma resposta singular para 

elaborar sua feminilidade. 

A mãe, figura feminina por excelência, com seu olhar que além de dar corpo ao bebê, transmite 

algo do seu desejo que se transforma no elo com a filha produzindo as marcas em direção à 

feminilidade. Isso significa que a maternidade aponta para o fio que tece a história de uma mulher na 

mãe que, por sua vez, está às voltas com a menina que nela habita. Ser mãe, não necessariamente é 

ser uma mulher; tampouco, ser uma mulher não necessariamente é ser mãe. 

Isto me faz propor que nenhuma dessas mulheres tiveram filhos porque receberam o 

diagnóstico ou as orientações da transmissão da doença, mas pelo desdobrar de suas histórias, os 

efeitos disso, tocam naquilo que “não cessa de não se escrever”, no dito lacaniano: o Real está em 

jogo. Isto quer dizer que os revestimentos discursivos do diagnóstico apontaram para a história com 

a mãe que deixa como herança o impossível de dizer sobre o que é ser mulher, mais ainda, marcada 

pela degradação do corpo pela doença genética. Desse modo, me faz concluir que há um empuxo a 
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repetição por cada uma dessas mulheres que revelam os efeitos da ligação com o objeto materno, 

inclusive nas parcerias amorosas.  

Apesar dessas mulheres apresentarem histórias e modos distintos de lidar com a falta, há um 

ponto em comum que se refere a repetição de um gozo ligado a parceria amorosa. Cecília e o gozo 

feminino associado a pulsão de morte e sua reivindicação fálica. Sara e o gozo feminino em face do 

aniquilamento. Embora o diagnóstico ou orientações genéticas não tenham influenciado ou impedido 

a decisão de ter um filho, me faz considerar que o encontro com o real da limitação da doença é 

também o encontro com a ausência de um significante que defina a essência do ser mulher, a marca 

do corpo desfalicizado, uma vez que se articulam a história da mãe. É justamente nesse ponto que 

implica uma mulher em um saber fazer com o corpo para encontrar alguma consistência de ser, 

sobretudo, para fazer barreira ao gozo sem limites.  

Receber o diagnóstico toma a dimensão de uma revelação sobre a relação de uma mulher com 

o corpo e suas vicissitudes, possibilitando uma invenção com a marca que a singulariza. O desejo da 

mãe é primordial, ao mesmo tempo mortal e destrutivo, pois toda mãe é o agente que transmite a vida 

e inscreve a morte. Nessa marca se encontra os fios que conduzem uma mulher na aposta da 

maternidade. Gerar um filho pode ser uma aposta fálica na maternidade como saída e tentativa de 

bordar os limites do corpo que desfalece ou pode degenerar, assim, há uma procura pela extensão da 

vida.  

Se a mãe é aquela que transmite uma herança, tanto o código de funcionamento inconsciente 

quanto o genético, o encontro com o irrepresentável da degenerescência relança às questões sobre o 

que é ser mulher, sobretudo o que é possível fazer com o corpo desfalicizado. Dessa forma, a 

experiência com o real do corpo pela gravidez pode ser uma tentativa de falicização atravessada pelo 

conflito entre desejo e gozo, momento em que o amor entra em cena.  

Esse é um ponto que me faz pensar que a maternidade implica uma experiência de invenção, 

assim como o amor com a finalidade de suprir a falta. Neste sentido, o filho como continuidade de 

sua existência é o objeto que vem para velar a morte, mas que presentifica a ausência de um 

significante para a finitude e para seu sexo. Um filho pode corresponder o lugar da falta e ser suporte 

do amor, mas isso não soluciona a incompletude.  

Assim sendo, uma criança ocupa um lugar na subjetividade de uma mulher articulado a relação 

do sujeito com a falta. A criança no lugar de objeto pode ser colocada como objeto que preenche a 

falta da mãe, o que convoca a operação da metáfora paterna. Por outro lado, pela relação com o falo 

pode ser tomada como um objeto qualquer que faz suplência à falta. Uma criança pode fazer 
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semblante de objeto pelo fato de que a maternidade comporta a substituição do filho ao falo, porém, 

pode dar lugar ao horror do encontro com o real.   

Os casos de Sara e Cecília propõem que a maternidade aponta para o amor como a cola que 

liga a filha junto a mãe em busca de uma pista sobre o que é ser mulher, como afirma Zalcberg (2019). 

Nesse sentido, a maternidade comparece como um modo de repetir ou reparar o que se viveu com a 

mãe numa reatualização com o parceiro substituto do investimento dirigido ao pai, mas herdeiro da 

relação com a mãe, o qual se torna o objeto que as levam a buscar a consistência para o seu ser em 

uma busca sempre precária.  

Por essa via, uma mulher dirige a demanda de ser ao Outro, na esperança de que o amor faça 

barreira ao gozo suplementar e ofereça uma consistência de ser. Esse gozo ilimitado que é próprio 

das mulheres se difere do gozo fálico, mas soma-se a ele e revela a não complementaridade dos sexos. 

Isto quer dizer que a inexistência da relação sexual significa que há uma dissimetria estrutural entre 

o homem e uma mulher, mas o amor é aquilo que vem em suplência à não proporção entre os sexos.  

Nesse sentido, penso que a estratégia da mascarada se faz na tentativa de produzir a junção, 

impossível, entre a ausência da essência feminina e a impossibilidade de a proporção sexual existir, 

como revela o destino de Sara. Assim, se é na parceria amorosa com um homem que uma mulher 

revela sua condição feminina e terá vistas a um filho, aposta-se no amor como suplência a não 

proporção sexual, mas também na maternidade como solução para a falta feminina, o que pode 

representar a história de Cecília. Contudo, a maternidade não é causa do desejo feminino, há um mais 

além. 

Para uma mulher se colocar como objeto a para um homem é preciso vestir-se do que causa 

desejo nele. Seja para atender os seus pedidos de torná-lo pai como foi para Sara ou dar-lhe “um 

menino” que também diz respeito a relação de Cecília com a falta. Isto implica na passividade, mas 

também exige uma posição ativa para se colocar nessa posição específica, pois para se inserir na 

fantasia de um homem é preciso fazer parte dessa fantasia que articula o desejo na busca de atingir o 

gozo. Uma mulher enquanto objeto busca algo no corpo do homem, ele enquanto sujeito, busca no 

pedaço dessa mulher, o reencontro com o gozo perdido. Ambos gozam ao seu modo.  

A realização fálica que comporta a experiência de maternidade não impede a questão sobre o 

que é ser mulher de ser relançada. Justamente por não haver um objeto na realidade que satisfaça a 

pulsão, o objeto criança aponta para a divisão do sujeito. Em outras palavras, uma mulher ao visitar 

o feminino se aproxima do real e experimenta um gozo sem limites, que nada sabe dizer. Isto me faz 

supor que a possibilidade de uma mulher buscar na experiência de maternidade uma solução possível 
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de ancoramento com o gozo fálico para contornar o gozo suplementar, não resolve sua questão 

feminina, pelo contrário, reatualiza diante da castração. 

A escolha decisiva de ter um filho, apesar do risco de transmissão de uma doença degenerativa 

pode ser entendida como uma invenção para lidar com o inominável e inapreensível, seja a morte ou 

o que é ser mulher marcada por uma herança incurável: a diferença sexual (a falta fálica) e a doença, 

ambos heranças transmitidas pela mãe desde a linguagem aos códigos genéticos.  

Nesse ponto, o diagnóstico ou orientação genética revelou o real “mal-dito” que apontava para 

a falta de um significante que pudesse nomear o que dessa mãe foi transmitido: o irrepresentável, da 

morte e do sexo. Assim, se fundir com o Deus todo poderoso associada a imagem paterna, pelo qual 

“espera” a proteção e o livramento é o que possibilita relativizar o Outro e metaforizar a história com 

a mãe pela via da maternidade, mas à serviço do gozo. 

A ambiguidade que se traça as intervenções no LGH me fez pensar que de um modo ou outro, 

levam-se notícias das principais fontes de desconforto humano no mundo, sejam as exigências 

imperativas do social, a degenerescência do corpo e consequentemente, a morte, como bem destaca 

Freud (2010 [1930]) em Mal estar na civilização. Isto é, se impõe a necessidade de disciplinar e vigiar 

os corpos, principalmente no que diz respeito à maternidade para que não se coloque um filho doente 

no mundo e de algum modo se apresenta a tentativa de afastar o sujeito de sua potência destruidora, 

tendo em vista que o objetivo da espécie humana é a extinção da própria vida.  

Assim, quando o sujeito é convocado a narrar a história familiar para que o profissional 

construa o heredograma como instrumento que representa a herança genética é o momento que 

traduzir em palavras a história das marcas simbólicas suscita a recapitulação, especialmente, da 

história com a mãe que traz a marca do irrepresentável. Pode ser uma experiência que toca a angústia 

e convoca a um saber fazer com esse corpo que não se reduz ao orgânico, mas também é falado, visto 

pelo sujeito e imaginado a forma como pode ser costurado pelo olhar dos outros. No entanto, é 

também por essa via que se leva dignidade para conviver com a doença em condições necessárias e 

possíveis de tratamento. Aqui se impõe a urgência de dar um lugar ao sujeito e suas palavras. 

As orientações da equipe sobre a herança genética transmitida, predominantemente, pela 

linhagem materna, me fizeram considerar que esses revestimentos discursivos produziram efeitos 

para o sujeito a partir do momento em que se tornou um imperativo de vigilância do corpo para não 

engravidar. Portanto, os efeitos da proibição é o despertar do desejo. Assim, se a angústia é sempre 

de castração e denota o excesso de gozo, no destino de uma mulher há que se criar uma invenção 
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singular em que as bordas entre a vida e a morte sejam contrapontos. Portanto, me faz concluir que a 

maternidade se localiza entre a repetição e a invenção à serviço do gozo. 

A condição feminina, não-toda referida à ordem fálica propicia o circuito da pulsão de morte 

pela via da devastação. A devastação como efeito do gozo Outro pode ser a incidência da pulsão de 

morte nas mulheres, mas essa mesma condição possibilita as mulheres a criação e a invenção de um 

sentido para recobrir o real inapreensível que as protegem do horror da morte.  

Nesse ponto, concluo que a maternidade é a aposta de ancoramento ao gozo fálico como 

contorno possível ao gozo Outro. Mas, será o gozo Outro um ponto de transgressão do feminino que 

pode desembocar na devastação ou na invenção de um sentido para recobrir o real? Estaria as 

mulheres mais próximas da pulsão de morte? 

Sustentar a decisão de ter um filho com o risco do corpo degenerar aponta para o modo como 

uma mulher é desdobrável, no dizer de Adélia Prado (2003), por ser não-toda referida ao falo mantém 

sua intimidade com o real e a liberdade com os semblantes, uma vez que seu parceiro é o gozo. Isto 

me faz supor que há algo de transgressivo no feminino que faz ir além do gozo limitado, por isso, a 

maternidade é a invenção de um sentido para o que está fora de sentido.  

A repetição que impele uma mulher a busca de uma satisfação enredada em sua história 

edípica, se apresenta como metáfora de sua relação com o Outro materno e como uma invenção para 

lidar com o real de um corpo em degenerescência em que se faz uma amarração possível de barrar o 

gozo sem limites e para aplacar a angústia. Isto é, implica em um modo de saber-fazer com o gozo 

feminino, com o impossível de dizer e com o inassimilável da morte. Seja a presença da herança 

mortífera deixada pela mãe ou pela ausência de um significante que defina o ser mulher, a 

maternidade comparece como uma invenção da feminilidade e para manter-se viva na história 

geracional de seus herdeiros, ou seja, um filho que possa assegurar a imortalidade da transmissão 

simbólica e genética.  

Além disso, a transmissão da herança genética e simbólica aponta para a relação da menina 

com a sua mãe, na qual a filha pode se esbarrar na dificuldade em aceitar a castração do Outro 

materno, tendo em vista a dificuldade de separar-se dela. Portanto, o diagnóstico não influenciou e 

não impediu o desejo de ter um filho, mas a sensação de estranheza e desamparo do corpo marcado 

pelo inassimilável da morte e do sexo estabelece um circuito e o que não é simbolizado retorna ao 

corpo como porção de gozo sem limites, assim, ao engravidar há uma busca de limites para as pulsões 

sem contornos. Isto é, a maternidade foi a solução encontrada para fazer uma borda que aplacasse a 

angústia e barrasse o gozo não todo. Será a gravidez uma borda fálica?  
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O corpo desfalicizado por uma “genética defeituosa” transmitida pela linhagem materna 

engendra uma perda não simbolizável que também pode remeter a devastação. O corpo é falado, 

costurado pelo olhar do Outro com a transmissão de objetos que caracterizam o feminino e tocam o 

corpo materno na relação mãe-filha fazendo o contorno no corpo de uma menina. Na devastação essa 

transmissão fracassa, portanto, associado a falência do corpo pela doença degenerativa podem tecer 

o enredo da vida de uma mulher.  

Na maternidade pode haver a busca por uma resposta ao ser mulher na mesma dimensão de 

busca de um ideal narcísico encarnado no filho. De certo modo, essa busca relança à questão para a 

mulher sobre o lugar que um dia ocupou no desejo materno. Por outro lado, a maternidade pode estar 

à serviço do gozo em que convoca uma mulher a um saber-fazer com o corpo, porém sem uma 

referência fálica estará fadada à ação da pulsão de morte.   

A impossibilidade de uma definição do ser mulher ou dizer algo sobre um conjunto de 

mulheres indica a aproximação do feminino ao real e a liberdade que cada uma encontra para a 

invenção de sua consistência de ser. Uma a uma na relação com o não-todo, cria suas saídas e 

invenções singulares para a ausência de um significante que inscreva sua sexualidade, a maternidade 

pode ser uma das invenções.  

Portanto, há sempre um ponto de incômodo no conjunto de mulheres e em uma mulher, pelo 

fato de ela representar uma alteridade absoluta. Ainda é de seu ventre que os humanos nascem e dos 

efeitos do ilimitado na cultura se inscreve uma alteridade que afeta como mal-estar pela 

impossibilidade de simbolizar seu sexo, o que é possível observar com o machismo, esse discurso de 

horror e tentativa de aniquilação da diferença.  

O real da limitação da doença não impediu uma mulher a ter um filho em oferta ao Outro 

encarnado e exercer a função materna apoiada na cadeira de rodas. Se é preciso amar para não adoecer 

é possível se devastar por “amar” demais. Aquele para qual o amor se dirige é uma fantasia, uma 

ficção, ainda que seja necessária uma dose dela para se enlaçar ao outro, atravessá-la implica em 

perder o ideal de completude, mas Sara perdeu a si mesma. Se a morte e o feminino não se inscrevem 

no inconsciente, o amor pelo parceiro que poderá faze-la mãe produz sentido que elide o impossível 

de representar o real. 

Isto me faz pensar que a maternidade pode ser a escolha singular de uma mulher na extensão 

do próprio corpo, de sua história para continuar viva como código e enigma. Por isso, a psicanálise 

aposta na escolha singular do sujeito, ainda que isto signifique pagar um alto preço em arriscar-se a 

morrer ou definhar em vida. Em função da falta radical, marca fundamental da estrutura subjetiva, o 
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destino da espécie humana é o de se esbarrar em questões sobre a vida, a morte e a diferença sexual, 

mas as respostas serão sempre incompletas e cada um faz uma invenção singular para suprir a falta. 

Foi preciso criar um Deus todo poderoso que inaugura a lei exercendo a função do pai – Nome-do-

Pai – para fundar o desejo. Desejar é ser expulso do paraíso para se inscrever nos pecados mortais da 

vida.  

O início dessa pesquisa foi marcado por impasses que me atravessaram em relação ao campo 

que esse trabalho se desdobrou. Era uma questão sobre o que me serviria o campo da genética nesse 

estudo, uma vez que o corpo pulsional e o drama do sujeito com a linguagem é o que interessa à 

psicanálise. Foi um equívoco pensar que este trabalho não dialogaria com a genética, ao contrário 

disso, justamente pela aposta no que escapa à verdade que se produziu efeitos a se pensar na prática 

entre geneticistas, psicólogos e psicanalistas dentro de um laboratório. Entre a herança genética 

transgeracional há lugar para o sujeito marcado pela herança simbólica, todavia, fazer uma pesquisa 

nesse campo implica em sustentar uma ética do bem dizer e não da busca do bem-estar para o sujeito, 

pois é preciso atravessar o mal-estar, traduzindo-o em palavras para encontrar um lugar possível de 

amarração com o que resta em vida. 

Os casos descortinam que a maternidade é uma aposta fálica e pode ser o ponto de partida 

para uma mulher se manter viva na extensão de sua existência. Por outro lado, uma mulher ao se 

oferecer como objeto para outro sexo tendo em vista um filho, sua tentativa de ofertar o objeto-filho 

ao parceiro amoroso sugere a aposta no amor e a tentativa de recobrir a falta. Mas o modo de amar 

de uma mulher que se vê às voltas ao retorno dos efeitos do gozo suplementar pode ser devastador. 

Assim, uma mulher que há na mãe pode superar a mãe que há na mulher.   

A maternidade se inscreve no campo do desejo, muitas vezes, à serviço do gozo, uma aposta 

no amor, na busca de um contorno que faça barra aos efeitos do ilimitado do gozo feminino e que 

responda ao enigma do que é ser mulher. Um dizer impossível. Mais ainda, uma dose de invenção é 

necessária para construir uma forma de acessar o feminino que não é recoberto pela maternidade, pois 

a busca além do corpo para subsistência significante da existência é sempre uma busca precária. Ser 

uma mulher não é ser mãe, mas ser mãe implica em estar situada na posição feminina.  

A feminilidade não se ensina, mas pela transmissão da falta cada sujeito inventa uma saída 

frente ao inominável, portanto, a maternidade é um modo simbólico de construir uma versão para a 

feminilidade. Mulheres e seus destinos revelam que o diagnóstico de uma doença incurável não 

impede o sujeito de insistir no desejo, ainda que implique arriscar-se a vivenciar a morte em cada 

pedaço do corpo, diariamente. Mas, a morte é o risco da vida com ou sem o diagnóstico de uma 
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doença degenerativa. A herança genética aponta para a herança simbólica, para a filiação, para o 

impossível da completude e impossível de dizer. Diante do vazio, só resta inventar um gozo na 

tentativa de preenchê-lo. A maternidade preenche e esvazia. Divide uma mulher na mãe, a mãe na 

mulher. No encontro com o inominável, uma mulher pode criar uma invenção singular para lidar com 

o impossível de dizer sobre o infinito e o finito que nela habita. Então, a vida é substantivo feminino. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“Talvez, então, nossos filhos realmente sejam o meu chão, pois mais do que me 

conectarem a você, conectam o meu lado de dentro – meu útero, minhas vísceras, 

minha genética – ao lado de fora – a vida.” 

(KUSS, 2017, p. 93). 

 

 

No decorrer dessa dissertação foram destacados os principais desdobramentos teóricos na 

psicanálise de Freud à Lacan para a compreensão da maternidade atravessada pelas doenças raras, 

uma vez que as questões dessa pesquisa surgiram com os atendimentos das famílias afetadas pela 

doença de Huntington (DH) e ataxia espinocerebelar (AEC), ambas doenças degenerativas raras 

(DNR).  

O grupo de pesquisas do Laboratório de Genética Humana da universidade (LGH) se debruça 

no mapeamento dessas doenças na Amazônia Ocidental. Devido as possibilidades de transmissão 

genética em 50% das gestações, a equipe do LGH orienta as famílias atendidas sobre a herança 

genética e o uso dos métodos contraceptivos, mas tais informações são insuficientes para impedir que 

algumas mulheres tenham filhos e apostem na maternidade. Assim, a escuta das histórias de mulheres 

marcadas por essas DNR e suas vicissitudes, se desdobrou nas seguintes interrogações que nortearam 

a construção dessa pesquisa: o que sustenta o desejo de ser mãe? Por que um sujeito quer um(a) 

filho(a) mesmo em situações de vulnerabilidade ou em condições que possa transmitir graves 

limitações e doenças incapacitantes para ele(a)?  

Para respondê-las foi necessário seguir com a escuta no decorrer de um ano com três mulheres 

acompanhadas pelo LGH. Assim, no primeiro capítulo apresentei a contextualização dos serviços 

oferecidos no Laboratório de Genética Humana da Universidade Federal de Rondônia (LGH/UNIR) 

e as descrições das doenças. Os serviços do LGH  incluem profissionais de diversas áreas da saúde, 

abrangem a pesquisa e extensão que seguem desde a realização de testes preditivos para obtenção do 

diagnóstico em pacientes assintomáticos, sobretudo os que têm pessoas afetadas na família, o 

acompanhamento pelo serviço social, o atendimento psicológico e a preparação de profissionais da 

saúde de instituições públicas e privadas orientados ao atendimento de pessoas com DNR.  

As doenças degenerativas de herança autossômica dominante são incuráveis, isto é, em 

famílias acometidas por uma DNR existe a possibilidade de transmissão genética em 50% das 

gestações. Por sua vez, a doença de Huntington (DH) se caracteriza por um quadro clínico de 
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movimentos involuntários, perda da coordenação motora e imobilidade geral, alterações de humor e 

transtornos psiquiátricos que progridem ao estado de demência. Já ataxia espinocerebelar (AEC), o 

paciente apresenta dificuldade de articulação da fala, dificuldade de engolir alimentos, ausência de 

orientação temporal-espacial, severo tremor postural, espasmos musculares e faciais, lentidão dos 

movimentos oculares e diminuição dos reflexos do corpo sendo que tais sintomas levam o paciente a 

dependência da cadeira de rodas.  

Os casos que ultrapassam o saber médico, a pesquisa em psicanálise encontra seus 

desdobramentos ao se circunscrever ao saber inconsciente, pois por seu método próprio recolhe da 

escuta do sujeito afetado pelo inconsciente estruturado como linguagem, uma verdade sobre seus 

modos de gozo. Na psicanálise, o saber está do lado do paciente, portanto, não é algo verificável por 

meio de experimentos, predições e aplicações de leis de generalização.  

A pesquisa em psicanálise tem sua especificidade por ser o inconsciente o campo da pesquisa, 

por sua vez, é um trabalho com o sujeito e se sustenta por uma ética que inclui a dimensão do 

impossível de dizer. Todavia, sua presença na universidade produz movimento a outros campos do 

saber, pois suas interrogações fazem furo nos discursos criando avanços teóricos e reinvenções de 

práticas. Com essa aposta foi possível repensar e dialogar sobre a prática dos profissionais no LGH, 

principalmente, buscando condições para o atendimento dos pacientes acompanhados em outras 

cidades, priorizando a escuta do sofrimento dessas famílias. 

Diante das interrogações que se impuseram com as histórias dessas famílias, apostei na 

pesquisa em psicanálise por incluir o sujeito de desejo e instaurar a experiência da ética do bem dizer 

em que se coloca o saber inconsciente no lugar de verdade absoluta construída pela ciência. Por essa 

via, uma vez que o corpo é uma das fontes de sofrimento, como bem destaca Freud (1930) em o Mal-

estar na civilização e a sexualidade feminina se constitui como um enigma que o levou a nomear 

como continente negro, inicialmente, me pautei nesses elementos para destacar algumas elaborações 

para compreender as questões da pesquisa.  

Assim, guiada pelo arcabouço teórico freudiano, inicialmente apresentei no terceiro capítulo 

as elaborações sobre a sexualidade infantil (complexo de Édipo, castração e o conceito de falo) como 

elementos fundamentais para a compreensão sobre as inscrições psíquicas na travessia da menina-

mulher à mãe.  

A partir do texto Projeto para uma psicologia científica (1895) e Pulsões e seus destinos 

(1915), a ideia de uma energia psíquica de origem sexual que impele as atividades humanas, 

circunscreve que há no organismo um empuxo entre a experiência de prazer-desprazer, sendo a 
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experiência de satisfação regida pela amamentação o ponto inaugural em que as necessidades 

fisiológicas passam para o campo do desejo.  

Com Lacan, no Seminário, livro 4 – A relação de objeto (1956-57) foi retomado a leitura do 

sentido freudiano para destacar que o bebê ao reagir ao desconforto da fome, chora e demanda de um 

outro que traduza seu movimento em busca de uma satisfação. Nesse ponto, o corpo materno acolhe, 

acalma e inscreve as marcas que desenham o circuito pulsional. Por meio do agente materno ou de 

alguém que cumpre sua função, a criança se inscreve no mundo ao perceber-se sendo falada e extraí 

o sentido para a constituição do próprio corpo. Tal experiência revela a ideia mítica de completude, 

pela qual a entrada na linguagem institui a falta que inscreve a questão do objeto perdido e a 

impossibilidade de encontrá-lo, assim o desejo nasce da falta transmitida pelo Outro. 

Todo bebê nasce de uma mulher e todo sujeito se constitui no entrelaçamento do desejo da 

mãe, figura poderosa por excelência, com o Nome-do-Pai que representa a Lei simbólica exercida 

por um terceiro que faça barra à voracidade do desejo materno. É a partir da intervenção do Nome-

do-Pai que se inscreve a condição de sujeito desejante e se ganha existência subjetiva. 

Retomo nos textos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905), A organização genital 

infantil: uma interpolação à teoria da sexualidade (1923) e A dissolução do Complexo de Édipo 

(1924) as elaborações freudianas sobre o complexo de Édipo, o qual consiste na metáfora elaborada 

por Freud para dizer os modos como que meninos e meninas constroem seus enredos para lidar com 

a diferença sexual. Enquanto o menino sai do Édipo pela ameaça da castração, a menina faz sua 

entrada pela constatação da diferença. O falo é o operador que deixa a marca da ausência e da 

diferença simbólica entre os sexos, pelo qual a falta se inscreve de modos distintos para homens e 

mulheres. 

Enquanto os meninos têm em seu corpo o suporte imaginário do falo, as meninas são marcadas 

pela falta dele. A mãe, uma mulher, é considerada a responsável por fazê-la faltante, assim, a menina 

busca no pai, o falo. Nesse aspecto, Freud constata que a elaboração do Édipo para a menina é muito 

mais complexa. Possivelmente, a menina nunca consiga sair completamente dele, tanto no que se 

refere à relação edípica com o pai quanto ao laço pré-edípico com a mãe, pois há um resto que escapa 

e permanece não elaborado. Nesse sentido, a menina encontra maiores dificuldades de separar-se da 

mãe, causando efeitos de uma “catástrofe” nomeada por Freud e “devastação” no dizer lacaniano.  

A partir do investimento amoroso vindo de um outro corpo encarnado pela figura materna se 

constrói uma ação psíquica necessária que faz uma costura libidinal no bebê, fornecendo os recursos 

para a construção de um lugar no desejo da mãe que ecoam em toda travessia da menina à mulher. A 
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escolha pela maternidade pode ser pautada nessa história e nas experiências ao longo da vida de uma 

mulher. Portanto, o desejo de ser mãe encontra seus primeiros registros no tempo pré-edípico. 

Uma mulher ao permanecer presa ao olhar da mãe, a maternidade pode se situar numa busca 

incansável por capturar o olhar do Outro, ou seja, ao emprestar o corpo para gerar um bebê pode ser 

uma tentativa de se sentir viva, vista e ao mesmo tempo circunscrever um caminho para se aproximar 

do corpo materno, de resgatar em seu corpo o que restou da relação com a mãe. Talvez, seja 

justamente por isso que muitas mulheres ao se tornarem mães dirigem um olhar de compreensão para 

a mãe que tiveram “agora eu entendo a minha mãe”, de reprovação “quero ser diferente do que a 

minha mãe foi” ou enderecem aos filhos a hostilidade que restou da relação com a mãe, porém todas 

essas saídas são modos de aproximações e distanciamentos do Outro materno.  

O acolhimento amoroso e o olhar materno lançado para a menina fazem validar o corpo na 

constituição de uma imagem feminina (ZALCBERG, 2019). Esse olhar e acolhimento constroem as 

tessituras que resultam, possivelmente, no desejo ou não pela maternidade num empuxo à repetição. 

Portanto, a menina que há em uma mulher diante da impossibilidade de inscrever sua sexualidade, 

recapitula, inconscientemente, o laço com a mãe na relação com seu próprio corpo e se esbarra na 

questão do que é ser mulher. Assim, pode querer ter filhos sem desejar ser mãe ou deseja um filho 

como símbolo de ser mulher.   

A relação pré-edípica entre a menina e sua mãe tem a marca de algo que resiste a separação 

instituída pela metáfora paterna, nesse ponto a filha permanece fisgada pelo desejo materno. O 

momento que se inscreve a separação, um resto não simbolizável permanece e se atrela ao sentimento 

de ódio pela dupla falta: a falta do falo e de um significante que dê consistência ao ser mulher. Nessa 

via, Lacan formula o aforisma “A Mulher não existe”, pois não há inscrição que represente seu sexo 

no inconsciente e há uma busca por um significante para a sua falta a ser (LACAN, 2008 [1972-73], 

p. 79).  

A busca por um modelo, por essa essência e identidade feminina acontece na infância, mas 

segue viva e ativa ao longo da vida de uma mulher, assim, uma das trilhas do desejo pode desembocar 

na maternidade. Lacan em O aturdito (1973) destaca que a menina espera receber da mãe mais 

substância de ser do que pai. Mas, por trás de uma mãe, há sempre uma menina que ela foi, a história 

com sua própria mãe e seu infantil girando em torno da condição feminina. No entanto, a mãe 

transmite sua falta e algo dos seus contornos, pois a substância feminina se trata de algo da ordem do 

real, do inapreensível. 
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O pai é uma figura secundária, mas seu olhar é de extrema importância para autenticar a 

feminilidade da menina, pois suas escolhas amorosas, embora seja herança da relação com a mãe, 

também é fruto de uma identificação com o pai. Dessa forma, uma mulher dirige ao amor de um 

homem, um apelo à substância de ser e demanda, infinitamente, por palavras que digam ou definam 

o seu ser feminino. 

No terceiro capítulo, destaco em Lacan que a constatação da ausência de um significante que 

diga o que é ser mulher torna-se um mistério tanto para homens quanto para as mulheres, de tal modo 

que a relação entre os sexos tem sua oposição entre ter e ser o falo. Enquanto o homem faz semblante 

de ter o falo, uma mulher, pelo fato de não ter, “tem uma enorme liberdade com o semblante” 

(LACAN, 2009 [1971], p. 34). Assim, por não tê-lo, encarna o “ser” e nesse lugar se beneficia.  

Nesse ponto, Lacan demonstra em seu Seminário, livro 20 – Mais, ainda (1972-73) que a 

divisão subjetiva impõe à uma mulher um saber fazer com os dois modos de gozo, os quais são 

apresentados nas fórmulas do gozo fálico que seria o gozo limitado mediado pelo simbólico 

consentido pela castração e o gozo Outro ou feminino (não todo) ligado ao infinito, sem bordas e 

indizível. Todavia, uma mulher-mãe se serve de suas modalidades de gozo para inscrever as marcas 

psíquicas em seu bebê, não sem uma intervenção de um terceiro.    

Desse modo, proponho pensar que para algumas mulheres, a maternidade seja uma 

experiência de ancoramento fálico que faça um contorno ao gozo feminino, pois implica uma mulher 

em sua castração, um saber fazer com o limitado do gozo fálico e o transbordamento feminino. Em 

outras palavras, o gozo feminino orientado pelo fálico salva uma mulher dos efeitos devastadores da 

pulsão de morte. O caso de Lygia demonstra que uma mulher situada em uma fragilidade na norma 

fálica, segue perdida diante do feminino e isto produz efeitos devastadores na relação com a filha e 

com suas parcerias amorosas.  

A leitura do Seminário, livro 20  (1972-73) me faz articular que o entrecruzamento entre as 

modalidades de gozo convoca uma mulher com sua intimidade com o real e a liberdade com os 

semblantes, a possibilidade de inventar-se diante do feminino, sobretudo, com a inexistência da 

Mulher, a maternidade pode ser uma das apostas fálicas para esse contraponto. Por sua vez, o corpo 

de uma mulher grávida confere o semblante de uma identidade feminina, mas a maternidade relança 

a questão do que é ser mulher, uma vez que a criança faz uma operação que divide a mulher e a mãe 

convocando-a a um saber fazer com seus modos de gozo.  

Embora a maternidade não seja a causa feminina, o que pode sustentar o desejo de ser mãe 

encontra suas marcas na história pré-edípica e ao longo da travessia de uma menina à mulher na 
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construção de sua identidade feminina que se ancora no modo de amar e se enlaçar nas parcerias 

amorosas. Assim, a maternidade pode ser um modo singular de uma mulher representar o que restou 

da relação com o Outro primordial que terá em vista o amor de um homem ou por um homem, 

portanto, trata-se de um enredo pautado na travessia edípica.  

Em outras palavras, um sujeito ao ser mãe pode buscar a possibilidade de reconstituição de 

uma perda, circunscrevendo sua história em que um bebê pode ser uma oferta à mãe. Nessa via, um 

bebê do sexo masculino pode ser a oferta aos pais da infância, especialmente à mãe, como tentativa 

de reparação por meio de uma costura imaginária que visa completar a castração materna. De outro 

modo, a maternidade pode se inscrever como restituição da imagem narcísica em que o um bebê 

encarna para a mãe a imagem idealizada de um corpo perdido, mas que nunca existiu.  

Mas, ter um filho pode ser fruto da parceria sintomática de um casal, entre as aproximações e 

distanciamentos com a herança da relação com a mãe ou de um desejo incestuoso em relação ao pai, 

como foi apresentado nos casos de Cecília e de Sara. Assim, ter um (a) filho (a) implica uma mulher 

em sua relação com a diferença que marca o próprio corpo, com as inscrições transmitidas pelo Outro 

materno, ao modo como o próprio corpo foi olhado e tomado como objeto. 

Esse trabalho ao abordar a maternidade e as doenças degenerativas toca a questão do corpo 

que, por sua vez, se relaciona ao discurso da ciência e da religião. São dois discursos que tecem uma 

rede de vigilância e meios de lidar com o corpo, particularmente para as mulheres. O real do corpo 

biológico é revelado pelas biotecnologias, mas também tem a marca inapreensível da morte em que 

não há deciframento para dizer sobre essa dimensão do impossível. O corpo que interessa à 

psicanálise manifesta o funcionamento psíquico por meio dos sonhos, sintoma, chistes e atos falhos 

revelando os modos de enlace do sujeito com o desejo. No caso de Cecília, o esquecimento do uso 

do contraceptivo revela que o desejo faz furo diante do que se apresenta como proibição, 

demonstrando as incidências do inconsciente.  

Esse corpo pulsional banhado pela linguagem é falado desde antes do nascimento quando 

encontra um lugar no desejo e no discurso parental, como demonstrou Freud (1895) e Lacan (1956-

57). É a partir desse lugar, da marca da diferença em uma mulher que a maternidade se inscreve pela 

via do desejo. Ser mãe evoca o lugar que este bebê vem ocupar na subjetividade, implica uma mulher 

em atravessar a relação com a mãe para ressignificar o lugar que ela ocupou enquanto menina e 

respondeu enquanto filha para encarnar o Outro materno. Portanto, ter filhos e ser mãe não 

necessariamente se conjugam. Ter um filho convoca uma mulher a uma relação com o corpo, um 

saber fazer com os seus gozos; enquanto ser mãe é apostar no desejo que inscreve a vida e a morte.  
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A psicanálise convocada a responder por seu método de intervenção aponta para o sujeito e 

faz uma torção nas propostas instituídas, tomando cada caso em sua singularidade. Essa aposta se 

configurou como uma possibilidade de seguir por uma direção que permitisse ao sujeito sua produção, 

de modo que a rede de serviços do LGH pudesse ir além do modelo estabelecido em que as pessoas 

afetadas pela DNR estivessem submetidas a um conjunto de protocolos e instrumentos.   

As histórias das mulheres-mães dessa pesquisa demonstraram os efeitos da linguagem sobre 

o corpo, destacando que, embora o diagnóstico de uma doença degenerativa seja impactante, nem 

tudo no corpo feminino se submete à castração, isto é, o inconsciente, o incontrolável do desejo 

presentificam uma verdade do sujeito. Significa dizer que uma mulher com uma doença degenerativa 

que gesta um filho com o risco de transmitir a doença, escancara o horror do corpo adoecido e mais 

ainda, da dificuldade da ciência, da religião, de todo ser falante de lidar com o corpo feminino e tomá-

lo por um discurso para controlá-lo. E, justamente, o corpo feminino por não responder totalmente à 

castração, escapa ao sentido fálico e aponta para o horror da  morte convocando um apelo ao sagrado. 

Essa pesquisa me trouxe muito mais questões do que respostas, mas, bem diz Lispector (1998 

[1977], p. 11) “enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta continuarei a escrever”. Por ora, 

concluo que a maternidade pode ser para uma mulher, uma direção na construção de um saber sobre 

si que se articula a relação com o Outro materno, nisso, busca-se uma invenção de sentido que recubra 

o inominável para se proteger do horror da morte. Portanto, pode ser uma solução para encobrir o real 

da degenerescência, como um meio de encontrar consistência simbólica para o não sentido. Assim, 

as escolhas subjetivas pela maternidade encontram seus enredos na história edípica, mais ainda, como 

arranjos que uma mulher encontra para lidar com o inapreensível do feminino.   

A maternidade é uma experiência de aproximações e distanciamentos de uma mulher aos 

restos da menina que foi, mas ainda insiste em trazer notícias do infantil, sobretudo da filha que 

respondeu a um lugar no desejo parental e busca a construção de um saber sobre o feminino. Portanto, 

as histórias dessas mulheres me fazem propor que a aposta na maternidade pode ser entendida como 

a possibilidade de cura de uma ferida narcísica e reconstituição de uma perda no corpo como modo 

de resgatar uma imagem idealizada de si mesmo e de sua história. Ter um filho pode representar a 

busca por ser amada como a própria mãe a amou seja por meio do filho ou de um homem que fizera 

pai de seu rebento. Por outro lado, ter um filho pode ser sua aposta na reinvindicação de um amor que 

se queixa não ter recebido da mãe, ou seja, como apelo por uma reparação do amor que supõe não ter 

sido correspondido. Portanto, a maternidade pode ser um endereçamento ao Outro.  
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De certo modo, a maternidade convoca a menina que há em uma mulher a se deparar com as 

consequências psíquicas da diferença sexual endereçando-a a deslizar pelo vazio que transporta ao 

desejo, aliás é sempre desejo de outra coisa. Assim, se uma mulher não se separa totalmente do Outro 

materno, as mulheres estariam mais próximas da pulsão de morte como consequência dessa relação? 

O feminino é um empuxo à pulsão de morte como consequência de uma divisão subjetiva? Eis as 

questões.  
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