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RESUMO 

 

Código: 7.07.00.00-1 

Título: Uma Reflexão Psicanalítica Sobre o Feminino na Contemporaneidade 

Autora: Joana Manassés Penteado 

Orientadora: Celia Maria de Souza Terra 

Palavras-chave: Gênero, Mulher, Feminilidade, Estrutura, Psicanálise, Relações de 

Poder. 

 

Tendo em vista a posição ocupada pela mulher na sociedade contemporânea, 

procurou-se investigar a origem da constituição psíquica do feminino com base na 

Teoria do Sujeito a fim de compreender tal lugar que a coloca como segundo sexo.  

Buscou-se criar uma hipótese do porque as configurações sociais se arranjam 

cumprindo a lógica falocêntrica, analisando-se as relações de poder. 

A psicanálise freudiana procurou esclarecer o funcionamento e a constituição do 

psiquismo feminino e este trabalho se utilizou dessa teoria e de textos de autores da 

Psicanálise lacaniana para fundamentar o olhar oferecido. 

De acordo com os textos utilizados para construir a parte teórica deste trabalho, 

percebeu-se que à mulher falta um significante imaginário para afirmá-la enquanto 

sujeito. Esta falta lhe mune de infinitas possibilidades de ser que habitam o imaginário 

cultural, colocando-a como faltante em decorrência desse vazio na representação. O 

lugar simbólico atribuído ao feminino decorre, portanto, do sexo oposto, que se constitui 

a partir de um significante expresso pela linguagem, formadora do campo simbólico.  

A falta atribuída à mulher é presente na instância simbólica, não na real e tem 

origem mítica na nossa cultura. 

Foi utilizado o artigo da revista Cláudia “Mulher nota 9” (Medeiros, p.203, 2007) 

para ilustrar o modelo de mulher vendido pela mídia a fim de esclarecer como aparece 

o feminino na sociedade do consumo onde pessoas são apresentadas como objeto 

para responder ao desejo do outro. 
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Introdução  

 

“A psicologia é incapaz de solucionar o enigma da feminilidade” (Freud, 1932). 

Esta frase proferida por Freud contempla uma questão que perpassa a 

humanidade. A feminilidade, desde os primórdios da nossa cultura, está posta como 

indecifrável, misteriosa e cheia de significações atribuídas a ela, não se sabe ao certo 

ditas de onde nem quando.  

A sociedade contemporânea herda uma visão sobre o feminino construída 

milenarmente que repercute na nossa compreensão sobre tal gênero. As origens da 

configuração da cultura estão, para nós, ocultadas. Nos resta, portanto, a tarefa de 

investigação das diversas áreas do conhecimento a fim de reconstruir o passado e 

podermos nos recolocar eternamente frente a ele. Nesse movimento dialético entre 

passado e futuro, está a interlocução do presente no papel de articular nossa cultura e 

construí-la. 

Muitas foram as mulheres porta-vozes do gênero feminino na sociedade. Entre 

elas, misturam-se formas, épocas e nacionalidades distintas. Essa multiplicidade ilustra 

uma das hipóteses deste trabalho que é de ao feminino poder ser atribuído uma gama 

de adjetivações que pretendam expressar o inominável, afinal, na falta de um 

significante que o limite, o infinito é o parâmetro. 

“... se quisermos avançar nessa questão da feminilidade para além do ponto até 

onde Freud a levou, é preciso questionar inicialmente o que faz com que a feminilidade 

seja um enigma, e o que  poderia nos induzir a cultivar semelhante enigma, em vez de 

resolvê-lo. Talvez a vida do ser falante dependa de que não se levante o véu que 

encobre este mistério” (André,1998, p. 205) 

A mulher ocupa hoje na sociedade, lugares designados anteriormente apenas 

aos homens. Somado a esses lugares novos, estão os antigos que não lhe foram 
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subtraídos, como por exemplo, os cuidados da casa, dos filhos e esposa serviu ao 

marido. Uma mulher para ser reconhecida com qualificação equivalente a de um 

homem, deve desdobrar sua jornada de trabalho. Portanto, deve trabalhar mais e 

melhor que um homem para ser equiparada a ele.  

A mídia vende uma imagem de ideal de mulher, em que esta deve cumprir 

mandamentos para ser qualificada. Entre as exigências estão a beleza e o corpo 

impecáveis, a esposa perfeita e fiel, a mãe presente na educação dos filhos, a dona de 

casa que cumpre as tarefas do lar e a profissional que trabalha tanto quanto o homem 

muitas vezes ganhando menos em cargos inferiores.  

A Bíblia, livro mais vendido na cultura ocidental, explica a origem da mulher, 

como derivação do homem. Nela, Eva deriva da costela de Adão. A mulher é colocada 

como segundo sexo. A imagem de mulher que nossa cultura está submetida é de um 

ser inferior. Por mais que busque visibilidade hoje, este caminho é traçado por uma 

herança de desqualificação do gênero em relação ao gênero imperativo, o masculino. 

O ideal de mulher independente carrega marcas culturais indissociáveis que 

marcam e influenciam a compreensão e a construção do ser mulher contemporânea, 

que se apresenta como superação da mulher em outros tempos, em que claramente 

era submissa ao homem. Chico Buarque (1976) expressa bem essa bagagem que o 

feminino carrega em sua letra de música “Mulheres de Atenas” 1 fazendo uma analogia 

entre tempos distintos. 

__________________________ 

 
1 “Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 
Vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas 
Quando amadas, se perfumam 
Se banham com leite, se arrumam 
Suas melenas 
Quando fustigadas não choram 
Se ajoelham, pedem, imploram 
Mais duras penas 
Cadenas 
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 
Sofrem pros seus maridos, poder e força de Atenas 
Quando eles embarcam, soldados 
Elas tecem longos bordados 
Mil quarentenas 
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Fica claro como Buarque aponta de maneira metafórica a semelhança da mulher 

atual à mulher antiga. A mulher atual está revestida por uma máscara de independência 

apresentada por veículos midiáticos e disponibilizada pelo mercado de consumo que 

encobre a percepção de sua condição de submissa ao homem. Em Atenas antiga, as 

mulheres claramente eram servis aos seus maridos.  

Revistas femininas como Cláudia (outubro 2007), utilizada neste trabalho ditam a 

fórmula de como ser para a mulher atual e contemplam por representarem, ao que 

parece, sua posição na sociedade. Isto não significa que individualmente todas as 

mulheres se coloquem dessa maneira. 

A escolha por este tema se fez no intuito de acreditar que um novo lugar ao 

feminino seja possível, com o rompimento dessa lógica existente. Para isso, à luz da 

psicanálise, buscou-se a compreensão da constituição do ser do sexo feminino desde 

infância, que se distingue do masculino, considerando o histórico de amor objetal e de 

identificações que a estrutura de maneira diferente. 

Junto à compreensão psicanalítica da constituição do sujeito, se soma como 

objetivo neste trabalho a intenção de fazer valer a cada gênero, atrelado às 

particularidades da estruturação de cada um, a participação ativa na construção de sua 

cultura, com vozes diferentes, porém ditas com repercussão igual. 

__________________________ 

 
(cont. Nota 1)     Carícias plenas 

Obscenas 
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 
Despem-se pros maridos, bravos querreiros de Atenas 
Quando eles se entopem de vinho 
Costumas buscar o carinho 
De outras falenas 
Mas no fim da noite, aos pedaços 
Quase sempre voltam pros braços 
De suas pequenas 
Helenas 
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 
Geram pros seus maridos os novos filhos de Atenas 
Elas não tem gosto ou vontade 
Nem defeito nem qualidade 
Tem medo apenas 
Não tem sonhos só tem presságios 
O seu homem, mares, naufrágios 
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O trabalho consiste numa análise interpretativa de textos de Freud e de autores 

lacanianos articulados numa compreensão das relações de gênero. 

O capítulo inicial se baseia na obra de Freud e fala sobre as diferenças 

anatômicas e desenvolvimento da sexualidade infantil.  

Os capítulos que seguem são também com embasamento na teoria freudiana 

sobre a constituição da feminilidade e de autores da psicanálise com enfoque na teoria 

de J. Lacan, consecutivamente. 

Na conclusão, pretende-se articular a Teoria do Sujeito da psicanálise com um 

olhar sobre a configuração do mundo contemporâneo. 

Utilizou-se o artigo “Mulher nota 9” (Medeiros, p.203, 2007), publicado na revista 

Cláudia, em outubro de 2007, com o trabalho já para ser concluído, por ilustrar de 

maneira representativa um exemplo de como a imagem de mulher é vendida 

atualmente por revistas femininas e que na visão deste trabalho exemplifica como ela 

aparece na mídia e na sociedade. 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
 
 

(cont. Nota 1)      Lindas sirenas 
Morenas 
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 
Temem por seus maridos, heróis e amantes de Atenas 
As jovens viúvas marcadas 
E as gestantes abandonadas 
Não fazem cenas 
Vestem-se de negro, se encolhem 
Se conformam e se recolhem 
Às suas novenas 
Serenas 
Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 
Secam por seus maridos, orgulho e raça de Atenas.” 
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A sexualidade na infância 

 

No texto “Feminilidade”, Freud desenvolve sua teoria numa tentativa de 

descrever os processos psíquicos que constituem um sujeito do sexo masculino e 

feminino, procurando compreender especificamente como a mulher se forma desde 

criança dotada de disposição bissexual. 

 

Freud considera o feminino e o masculino, qualidades mentais. Nesta linha de 

raciocínio, reconhece o papel da anatomia genital no processo de construção das 

identidades, mas não as isola de uma gama de situações ocorrentes na vida psíquica 

que participam conjuntamente nesta formação. 

 

Segundo Freud (1925) as fases iniciais do desenvolvimento libidinal são 

atravessadas por ambos os sexos de maneira igual. Na fase fálica, o clitóris (que 

originalmente constitui principal zona erógena) para a menina assemelha-se ao pênis 

no menino. Quando a diferença anatômica é notada pela menina, inaugura-se a inveja 

do pênis. Ela vê, sabe que não tem e quer tê-lo. 

 

Mais tarde, conforme a mulher alcança a maturidade sexual, abandona o clitóris 

como principal zona erógena e estende o prazer à vagina. Para acontecer essa 

mudança, ocorre uma série de eventos em sua vida psíquica que estão descritos nas 

linhas abaixo.  

 

Outra mudança importante na constituição da menina é a troca de objeto de 

amor. Inicialmente, ambos os sexos tem como seu primeiro objeto, a mãe. Para o 

menino, este permanece por sua vida, pela passagem pelo complexo de Édipo até que 

as futuras relações lhe obriguem a transferir este amor a outras pessoas.  

 

A menina tem também a mãe (cuidadora) como seu primeiro objeto de amor e 

seu pai como rival. Esta configuração caracteriza o período pré-edipiano, na fase fálica 

em que a menina ainda não passou pela castração.  
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Para ingressar no Édipo, já imersa na castração, passa a identificar-se com a 

mãe. Além de se identificar com ela, sua relação com a mãe passa a ser fragilizada 

pela culpabilização desta por sua falta de pênis. Por frustrações provenientes dessa 

relação vincula-se ao pai (ou representante deste) na expectativa de reparar o que não 

lhe foi dado, segundo Freud (1932).  

 

Freud (1925) diz que a inveja do pênis acarreta sentimento de inferioridade por 

parte da mulher em relação ao clitóris, faz com que as mulheres lidem com a 

masturbação de modo pior que os homens e, portanto, não a utilizem em circunstâncias 

em que o homem a utilizaria, como válvula de escape.  

 

A masturbação clitoridiana, segundo Freud, é uma atividade considerada 

masculina. Ele descreve o clitóris como zona erógena da menina na fase fálica, quando 

ainda não abandonou sua mãe como primeiro objeto de amor e está ainda na fase 

fálica. A eliminação da sexualidade clitoridiana é pré-requisito para o desenvolvimento 

da feminilidade. Freud observou: 

 

“Análises do período fálico remoto ensinaram-me hoje que nas 

meninas, logo após os primeiros sinais de inveja do pênis, 

manifesta-se uma intensa corrente de sentimento contra a 

masturbação, a qual não pode ser atribuída exclusivamente à 

influência educacional daqueles encarregados da criança. Esse 

impulso é claramente um precursor da onda de repressão que, na 

puberdade, extinguirá grande quantidade da sexualidade 

masculina da menina, a fim de dar espaço ao desenvolvimento de 

sua feminilidade”.(Freud, 1925, pg 9) 

 

O reconhecimento dessa diferença anatômica, primeiro leva a menina a um 

sentimento de inferioridade e origina o complexo de masculinidade. Nele a menina tem 

a expectativa de que mais tarde irá adquirir algo semelhante ao pênis. Depois, 

desenvolve a fantasia de que perdeu o similar ao pênis e mais tarde a tentativa de 
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compensação à leva a abandonar a masculinidade e a masturbação clitoridiana 

(considerada masculina pela equivalência estabelecida ao órgão masculino) em nome 

de seu desenvolvimento como mulher.  

 

Compensa a falta do pênis por meio da simbolização que substitui esse desejo 

por outro, de ter um bebê, decorrência de sua mudança de posição frente sua condição 

anatômica. Conseqüentemente abandona a mãe como objeto de amor, inaugurando o 

pai neste lugar com a fantasia de que este lhe dará um bebê. Dá-se ai o ingresso ao 

complexo de Édipo na menina.  

 

O complexo de castração introduz a menina ao complexo de Édipo por ser o 

determinante, entre outras razões, da mudança de objeto de amor. Para os meninos 

acontece ao contrário, o complexo de Édipo é destruído pelo complexo de castração. A 

diferença na estrutura psíquica entre ambos os sexos está na castração da menina que 

foi executada porque ela a entende como fato consumado enquanto a castração do 

menino é apenas ameaçada. 

 

No Complexo de Édipo acontece o abandono do incesto e a inserção da 

consciência da moralidade. A neurose, para Freud, se funda na renúncia desses 

desejos pessoais em nome de um ganho maior que é pertencer ao mundo social onde 

existem regras para o sujeito estar inserido. 

 

 Após desistir da expectativa de ter um bebê do pai, fantasia coadjuvante no 

Complexo de Édipo, abandona-o. 

 

“Mesmo não ocorrendo nenhum acontecimento especial tal como 

os que mencionamos como exemplos, a ausência da satisfação 

esperada, a negação continuada do bebê desejado, devem, ao 

final, levar o pequeno amante a voltar as costas ao seu anseio 

sem esperança. Assim, o complexo de Édipo se encaminharia 
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para a destruição por sua falta de sucesso, pelos efeitos de sua 

impossibilidade interna”.(Freud, 1924, p. 1) 

 

Passada por esses dois objetos de amor, a criança do sexo feminino poderá 

fazer sua escolha objetal definitiva. Esta transição marca a vida da menina de maneira 

complexa e participa da formação de sua constituição como sujeito desejante. 

 

A vida mental da menina passa por complexidade diferente da do menino, o que 

não significa que eles sejam mais simples em sua constituição, embora Freud (1925) 

afirme que o complexo de Édipo para as meninas levanta um problema a mais. A 

diferença consiste basicamente no fato da menina trocar de objeto de amor para entrar 

no Complexo de Édipo. Já o menino, retém o primeiro objeto, a mãe também, o que 

implica em outra constituição psíquica.  

 

Esta mudança resulta em ódio ao objeto amado inicialmente, culpa e medos 

decorrentes da obrigatoriedade de troca de posição do papel da mãe na vida simbólica 

da menina, antes objeto amado, desejado, agora rival pela entrada do pai, segundo 

objeto de amor, que forma o triângulo edipiano. Segundo Freud (1925), a mudança para 

a menina, gera sentimentos controversos em relação a sua mãe, o que permite a 

entrada em outra fase do seu desenvolvimento.  
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Formação da sexualidade feminina  

 

 

Durante o Complexo de Édipo a criança está ligada ao genitor do sexo oposto. 

No caso da menina, seu primeiro objeto foi a mãe. Como, quando e por que se desliga 

da mãe? 

 

Durante o desenvolvimento da sexualidade feminina, ela tem a tarefa de 

abandonar o clitóris, originalmente sua principal zona genital em favor da vagina. Além 

disso, troca seu objeto original de amor que é a mãe pelo pai. 

 

Freud observou que, a ligação da menina ao pai é extremamente forte e 

precedida por fase de ligação exclusiva com a mãe, igualmente intensa e apaixonada. 

A relação com a mãe permanece até os quatro ou cinco anos de idade. 

 

Freud ressalva que grande parte das mulheres permanece detida em sua relação 

objetal primária (com a mãe) sem caminharem a uma mudança em direção aos 

homens. Contanto a fase pré-edipiana alcança grande importância quando se pensa o 

trajeto do desenvolvimento da sexualidade feminina. Lembrando que é neste momento 

da vida psíquica que se constituem todas as fixações e repressões que nos permitem 

remontar a origem das neuroses. Entende-se assim, segundo Freud, o complexo de 

Édipo como núcleo das neuroses. 

 

Freud (1931) diz que a mulher só irá atingir a situação edipiana positiva, 

considerada por ele como a normal, depois de ter superado um período anterior em que 

governa o complexo negativo. Há suspeita para Freud de que esta fase estaria 

relacionada à etiologia da histeria. Neste momento de dependência da mãe, encontra-

se também a origem da paranóia posterior nas mulheres, pensando na fantasia da 

menina que resulta em medo de ser devorada pela mãe. Freud presume ser este temor, 

resultado de hostilidade que se desenvolve na criança em relação à mãe relativas as 
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restrições que ela coloca em relação aos cuidados corporais que acabam favorecendo 

o mecanismo da projeção, devido à organização psíquica ainda em construção. 

 

A dependência da mulher em relação ao pai herda uma ligação igualmente forte 

com a mãe. Essa fase primitiva tem longa duração. 

 

A bissexualidade nas meninas vem para o primeiro plano mais claramente nas 

mulheres que nos homens. Essa disposição é marcada na mulher por dois fatos 

importantes que participam de sua construção psíquica. 

 

- A menina possui duas zonas erógenas que são o clitóris e a vagina. Em 

comparação com o menino que a concentra em uma só, o pênis. Freud observou que a 

vida sexual feminina é dividida em duas fases. A vagina é “virtualmente inexistente” até 

a puberdade. Durante a infância, portanto, as ocorrências sexuais são remetidas ao 

clitóris. Até este momento ele é tido como um similar ao pênis, assim essa primeira fase 

é considerada como sendo masculina. 

 

- A segunda fase é considerada especificamente feminina, sem análogos com o 

masculino. Esta fase é marcada também pela extensão da zona erógena feminina à 

vagina; ainda que o clitóris continue funcionando virilmente. 

 

Outro fator que participa intensamente na disposição bissexual da mulher, mais 

que nos homens, é o encontro com o objeto de amor. No menino, a mãe é o primeiro 

objeto de amor por alimentá-lo, tomar conta dele até ser substituída por alguém que 

dela se derive. Para a menina, o primeiro objeto de amor, pelas mesmas razões 

também é a mãe. Porém, ao final de seu desenvolvimento, seu pai toma o lugar de 

objeto antes ocupado pela mãe. A mudança em seu sexo corresponde à mudança de 

sexo de seu objeto de amor. 

 

Para o menino, o Complexo de Castração está associado diretamente com a 

identificação no lugar do pai (introjetor da lei por interditá-lo na efetivação de seu amor 
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pela mãe, obrigando-o a procurar um relacionamento análogo). O ingresso do menino 

no Complexo de Édipo permite a ele que descubra a possibilidade de castração, 

provada pela visão do órgão feminino que impõe a construção do superego pelo temor 

da perda de seu órgão. Fica clara a dicotomia de amor à mãe e ódio ao pai. Com o 

agente paterno internalizado e o superego instaurado, o menino passa a ter um 

interesse narcísico em preservar o pênis, que o leva a restrição de sua sexualidade 

infantil e à busca de relações análogas com a mãe. Da influência do Complexo de 

Édipo nasce desprezo pelas mulheres que encaram como castradas. Em casos 

extremos pode originar inibição na escolha de objeto e levar a escolhas homossexuais1.  

 

O Complexo de Castração para a mulher acontece de maneira muito diferente. 

Reconhece a superioridade do homem e sua própria inferioridade. Esse 

reconhecimento provoca tal desconforto que possibilita a derivação de três 

possibilidades de desenvolvimento psíquico ou de saída para castração feminina. 

 

- Renúncia de sua sexualidade como resultado do desconforto causado pela 

constatação de sua condição. A menina renuncia sua atividade fálica pela repercussão 

traumática de sua comparação com os meninos. Tal postura se estende a outros 

campos de sua vida. 

 

- Afirmação de sua masculinidade ameaçada que implica em ferrenha disputa com 

a condição masculina. Há uma esperança de compensação de sua castração pela 

aquisição tardia de um “pênis”.Caracteriza-se por um complexo de masculinidade 

permeado pela fantasia de ser um homem. Esse percurso de construção psíquica em 

relação à castração pode resultar numa escolha de objeto homossexual. 
                                                   

 
2 “Nos casos extremos, isso dá origem a uma inibição em sua escolha de objeto e, se 
apoiado por fatores orgânicos, ao homossexualismo exclusivo”.(Freud, 1931, p.7)  
A autora do trabalho considera equivocada a afirmação feita por Freud, uma vez que a 
concepção de corpo considerada neste trabalho deriva da instância imaginária e não da 
real. Isto significa que os elementos físicos do corpo ficam totalmente a mercê da 
interpretação imaginária difundida pela cultura humana, atravessando o sujeito fruto 
dela. Portanto a anatomia toma uma dimensão de influenciadora na homossexualidade, 
partindo da significação dada a ela, sem fator orgânico como coloca Freud no trecho 
citado. 
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- Outra alternativa possível ao desenvolvimento psíquico é o que Freud em 

1931 chamou de “normal” e que foi por ele considerado como o caminho para a forma 

feminina do Complexo de Édipo. A menina toma seu pai como objeto de amor. 

 

O Complexo de Édipo nas meninas constitui o final de um processo demorado. 

Sua construção, ao contrário do caso dos meninos, é marcada pela influência da 

castração. Para a mulher, freqüentemente o Complexo de Édipo não é superado. Essa 

relação recíproca entre o Complexo de Édipo e o de Castração caracterizam a mulher 

como ser social, constituída de maneira muito diferente dos homens. 

 

A fase pré-edipiana nas mulheres tem importância muito grande para sua 

constituição, mais forte que para os homens. A menina constrói sua relação com o pai, 

a partir do que foi com a mãe. 

 

A atitude hostil da menina para com a mãe, deriva de sua fase pré-edipiana, e 

durante o Complexo de Édipo é apenas reforçada pela rivalidade vivida neste período.  

 

Para entender os motivos do afastamento da menina de sua mãe é necessário 

olhar para uma gama de fatores que operam juntos nesse processo. O ciúme de outras 

pessoas, por exemplo, dos irmãos ou do pai é grande coadjuvante na relação mãe-

criança (não especificamente no caso de meninas, mas das crianças todas). O amor 

infantil exige exclusividade. É também característica desse amor, a falta de objetividade 

de o que se quer da mãe, um dos motivos que leva a criança à insatisfação, frustração 

e decorrente desse desapontamento, a uma atitude hostil.  

 

O efeito do Complexo de Castração, a inferioridade orgânica decorrente da 

constatação da falta de pênis, participa no afastamento da menina de sua mãe. A 

masturbação do clitóris, atividade fálica da menina é descoberta por ela sem o 

acompanhamento da fantasia. A baba, mãe ou cuidador (a) pode ser vista como 

sedutora pela fantasia infantil decorrente da proximidade corpórea dos cuidados da 

higiene infantil, diz Freud (1931). 



 18

 

Freud observou que meninas se masturbam com menos freqüência que 

meninos. A proibição dessa atividade se torna um incentivo para seu abandono e 

também causa certa rebeldia em relação à mãe ou substituto materno. A persistência 

ao abandono da atividade masturbatória abre caminho para masculinidade feminina. A 

escolha de objeto feita por ela, já em sua maturidade pode ser influenciada pela 

permanência de sua atividade masturbatória e a sua masculinidade decorrente disto. 

 

A feminilidade pode ser vista como a compreensão por parte da menina de sua 

condição de castrada compartilhada por outras crianças e por certos adultos que de 

alguma forma colaboram para a aceitação de sua condição por terem permanecido na 

mesma que ela. O desejo de ter um órgão como o pênis permanece, ainda que a 

esperança de que isso aconteça já tenha sido abandonada. 

 

A partir da primeira intervenção, o conflito se forma e a função sexual se 

desenvolve. Cada sujeito vivenciará de forma particular a organização psíquica dos 

seus conflitos, mas fica claro na teoria de Freud que os processos mentais sobre tal ato, 

a interpretação sobre ele, no caso, só se dá depois de seu acontecimento. Uma menina 

pode entender que a castração é uma punição por sua atividade masturbatória. E tal 

fantasia contribui no afastamento por parte da menina de sua mãe e abandono desse 

primeiro objeto de amor. A castração torna-se o trampolim para o ingresso no complexo 

de Édipo. 

 

Entre os motivos que levam a menina a esse afastamento de seu primeiro objeto 

de amor estão: falha da mãe por não ter lhe dado órgão genital de seu desejo (pênis), 

fantasia de que a mãe não a amamentou o suficiente, obrigação por parte da mãe de 

compartilhá-la com outras pessoas, amor insuficiente, despertar e proibir depois a sua 

atividade sexual.  Mas ainda assim, para Freud essas razões parecem ser insuficientes 

para explicar a hostilidade da menina para com a mãe. 
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Levanta a hipótese de o fato real ser a relação com a mãe estar “fadada a 

perecer” (Freud, 1931) por ter sido a primeira, mais intensa e depois, proibida, frustrada. 

A dicotomia amor-ódio em relação a mãe está mais presente nas  meninas que dos 

meninos. Para os meninos, a hostilidade pode ser toda dirigida para o pai, o que 

ameniza a ambivalência de seus sentimentos em relação à mãe. 

 

O que menina exige da mãe? Durante sua ligação exclusiva à mãe, qual a 

natureza de seus objetivos sexuais?  

 

Os objetivos sexuais são ativos e passivos. Quando a criança recebe um ato 

com passividade (por exemplo, medico lhe examina a garganta) a criança tende a 

repetí-lo com outra criança ou com uma boneca. A menina faz aquilo que lhe foi feito. 

As primeiras experiências sexuais que a criança tem com a mãe são de caráter passivo.  

 

Ela é amamentada, vestida, limpa por esta. A criança desfruta da satisfação 

decorrente desses cuidados e também transforma outra parte em atividade. Reproduz 

as experiências passivas sobre forma ativa de maneira que busca certa auto-

suficiência. Repete aquilo que foi feito a ela com um brinquedo ou com a própria mãe, 

colocando-a em lugar de objeto e comportando-se de maneira ativa. Porém, com a 

mãe, usa o brinquedo de interlocutor para se comportar de modo ativo.  Raramente 

uma menina reproduz na própria mãe atividades como lavá-la ou vestí-la. 

 

É mais comum que meninas brinquem com boneca e isso pode ser visto como 

sinal de feminilidade precoce. O lado ativo da feminilidade está posto em questão e 

mostra a exclusividade da menina com a mãe e sua indiferença com o pai. 

 

A atividade sexual da menina em relação à mãe se manifesta oralmente, 

sadicamente e falicamente. No entanto, durante a vivência dessa atividade, a criança 

não pôde apropriar-se psiquicamente de tal vivência. Isto implica numa interpretação 

posterior por parte dela que aparece de forma não original como na transferência para o 

objeto paterno em alguns casos, por exemplo. 
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O afastamento da menina de sua mãe é muito importante para o seu 

crescimento. Além da mudança de objeto, há diminuição dos impulsos sexuais ativos, 

afetados pela frustração com a mãe por serem irrealizáveis e aumento dos impulsos 

passivos, acompanhados da repressão de sua masculinidade que contribui para 

transição ao objeto paterno. 

 

A fase pré-edipiana tanto para meninos quanto para meninas é muito parecida 

em relação à canalização da libido neste período. Para a menina, devida a diferença 

biológica, a libido é desviada de seus objetivos originais (tanto que acontece a mudança 

de objeto), levando impulsos ativos a se redistribuírem e assim permitir a condução aos 

passivos, que permite o ingresso na constituição da feminilidade. 
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Feminilidade sob um olhar lacaniano 

 

 

“Para Freud, um certo numero de meninas jamais se tornam 

mulheres, mas são, ou permanecem, homens, simplesmente, no 

plano psíquico. A mulher deve ser praticamente fabricada através 

de um longo trabalho psíquico” (André, 1998 p. 191) 

 

Segundo Freud, para a menina a mãe é além de primeiro objeto de amor, pólo 

de identificação (no momento em que a menina entra no Édipo por ódio à mãe). 

 

A evolução da menina é vista como mais complicada que do menino. Para se 

tornar uma mulher, como dito acima, ela tem que trocar de objeto de amor (passar da 

mãe para o pai) e trocar de sexo ao ter o registro da castração (substituir o clitóris pela 

vagina). 

 

A psicanálise procura responder “como uma menina se torna mulher a partir de 

sua disposição bissexual”. Diferente dos animais, a atração da mulher por um homem 

não acontece naturalmente e sim decorre de sua história de abandono da mãe como 

primeiro objeto de amor para entrada do pai neste lugar. A cultura é o determinante da 

existência do feminino e não a natureza biológica, o que nos faz diferenciar pulsão de 

instinto. Compartilho da visão freudiana da ausência de instinto no ser humano (ser 

cultural). 

 

A menina entra no Édipo por ódio à mãe e não por atração ao homem. Na fase 

fálica, que antecede a fase do complexo de Édipo, a menina, segundo André (1998) é 

um pequeno homem. “Parece que a vagina propriamente feminina ainda está, para 

ambos os sexos, não descoberta” (Freud,1931). Isto quer dizer que a vagina é 

entendida como um não-pênis, um lugar de uma castração. Não existe, portanto, 

representação do órgão feminino no inconsciente. Nem para a mulher nem para o 
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homem. Existe o falo e o não-falo por ser este um referente único, ficando assim o 

registro do feminino como o registro da falta. 

 

A mãe desempenha na vida de uma criança um papel de cuidadora corporal e é 

responsável pelas primeiras sensações de prazer genital pelo contato próximo 

cotidiano. Sendo assim, no momento em que o pai entra na relação, a menina refere à 

fantasia de ser seduzida por ele, à primeira sedução, da mãe para com ela. Como diz 

Lacan no Seminário Cinco (As Formações do Inconsciente), a única maneira de desejar 

decorre da relação com a mãe. Ou seja, o ponto de partida para desejar é ter sido 

desejado pela mãe em ambos os sexos. 

 

A criança, em relação ao desejo da mãe ocupa posição daquilo que vai 

preenchê-la, saciar sua falta (falo imaginário). A criança imaginária (durante a gravidez) 

que lhe completaria, no momento em que nasce e torna-se real para aquela mãe, é 

estranhada, pois não atende a esse lugar que habita o imaginário. Uma ilustração 

dessa situação é a depressão pós-parto que evidencia este conflito entre real e 

imaginário. 

 

“Vê-se que, neste nível elementar, a relação mãe-criança é 

inicialmente triangular: liga a mãe como Outro todo-poderoso, a 

criança enquanto objeto real entregue ao gozo materno e, no 

oposto desta posição real, a criança imaginária onde se deposita o 

narcisismo materno, quer dizer, aquilo que se julga ocultar a falta 

sentida pela mãe”. (André,1998, pg 193) 

 

No pólo da criança imaginária (falo imaginário), se a criança se identifica com 

essa posição, responde à falta da mãe, o que significa se perceber como essencial à 

mãe que não é completa, ou seja, o Outro (que é a mãe) capaz de saciá-la porque este 

Outro é castrado.  
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A partir desse lugar do Outro materno, o lugar do pai pode aparecer como 

referência no registro da falta no desejo da mãe.O pai entra no registro simbólico, como 

falo imaginário na relação dual entre mãe e criança. 

 

Nessa relação triangular entre: A (mãe – Outro), a (criança real) e criança 

imaginária (falo imaginário), pode ser contemplada toda relação pulsional entre mãe-

criança. A ambivalência entre atividade e passividade da criança em relação à 

amamentação (se alimentar ou ser o alimento) é um exemplo do que habita o 

imaginário desta fase pré-edipiana. A menina neste período transita entre criança real e 

criança imaginária e deste percurso decorre sua história de identificação com a mãe 

que a levará a expressá-la em suas brincadeiras com bonecas, por exemplo, espaço 

que anuncia como isso está sendo inscrito. 

 

Dependendo de como a mãe assume seu lugar de castrada, de como o desejo 

inconsciente dela foi atravessado pela inveja do pênis, neste período, a problemática 

castração marca a vida da menina.  

 

A separação da mãe é tarefa muito difícil para a menina. O menino tem o pai 

como contraponto desse amor à mãe. Assim o pai assume o lugar de objeto de 

hostilidade e de identificação no Édipo. A menina não tem esse contraponto tão 

delineado, forma-se constitucionalmente com maior ambivalência em relação à mãe. 

 

A menina durante o processo de identificação com a mãe tem que se apropriar 

do significante que decorre do traço unário (significante do Outro captado pelo sujeito 

que fornece suporte à sua identidade) sem um representante simbólico, pois não há um 

significante da identidade feminina. Portanto, a menina tem que se constituir com esse 

vazio (objeto a). Esta falta no Outro (mãe) reforça a castração da menina e a 

possibilidade dela entender que a mãe é o não-falo, como ela. Com esse cenário 

instaurado na vida psíquica da menina é possível ela descobrir que o Outro (mãe), não 

porta um significante da identificação feminina nem o falo. Essa dupla falta percebida 

no Outro possibilita hostilidade da menina para com a mãe e seu ingresso no Édipo. 
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Decorrem dessa descoberta acompanhada de decepção com a mãe, três vias de 

desenvolvimento como alternativa para o desenvolvimento da feminilidade. 

 

A primeira via para o desenvolvimento da feminilidade é a da neurose. A mulher 

abandona a sexualidade fálica (masturbação clitoridiana) e sente-se desvalorizada 

diante do pênis masculino.  

 

 “Mais ainda, a mãe e, de modo geral, todas as mulheres, se 

submetem por tabela a esta condenação no espírito da menina. O 

que nos indica – precisão essencial – que o amor da menininha 

por sua mãe, na fase dita por Freud ‘pré edipiana’ é amor pela 

mãe fálica. Que esta apareça castrada, e é o fim do idílio. O amor 

da mãe visava um Outro sem falha, um Outro não barrado, em 

linguagem lacaniana”  

(André, 1998, pg 196). 

 

Mesmo com a decepção da menina para com a mãe, não deixa de identificar-se 

a ela. Com a desvalorização do clitóris, a menina de alguma maneira se coloca no lugar 

da mãe, por sua identificação com ela. Junto com isso há um abandono da sexualidade 

ativa, que anteriormente era representada pelo clitóris, antes da castração vivida pela 

menina como um falo, e em seu lugar um movimento em direção ao pai acompanhado 

da possibilidade de uma posição passiva. 

 

A teoria freudiana faz uma ressalva em relação a renuncia da atividade 

(representada pela masturbação clitoridiana) e passagem à passividade. Freud diz que 

é preciso comedir essa renúncia para que ela não se perca demais no recalque. Isto 

significa que uma parte de sua atividade fálica deve ser mantida para sustentar sua 

demanda ao pai (desejo de um filho – e o filho entra na posição de falo da mãe, uma 

compensação à castração, à passividade). 
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Na fase pré-edipiana, a menina ao brincar de boneca não está ali simulando sua 

posição de desejante do pai, e sim de identificada com a mãe, reproduzindo os 

cuidados que a mãe lhe atribui. Nesta fase a menininha ainda está na posição fálica e o 

brincar de boneca a mantém na posição ativa para substituir a passividade a que está 

submetida no momento em que está sob os cuidados da mãe. Até porque o desejo em 

relação ao pai acontece após sua castração, que neste momento de amor exclusivo à 

mãe ainda não aconteceu.   

 

Em um momento posterior, já castrada, a menina ao brincar de boneca pode 

realizar o desejo do pênis e então de ter um filho do pai (situação típica decorrente do 

complexo de Édipo). Segundo Freud, a inveja do pênis permite a feminilidade.  

 

A segunda via para o desenvolvimento da feminilidade é a do Complexo de 

Masculinidade, descrito por Freud em que é mantida a relação primitiva com a mãe, 

durante o momento de amor ao pai (complexo de Édipo).  

 

A menina se identifica com a mãe fálica ou com o pai e se mantém na atividade 

masturbatória clitoridiana (atividade que perdura durante a fase fálica em que a menina 

ainda não se percebe como castrada), como é o caso de algumas homossexualidades.  

 

O complexo de masculinidade está relacionado à inveja do pênis e a insatisfação 

decorrente dela. As mulheres que se mantiveram no complexo de masculinidade, 

ingressaram no Édipo normalmente, conservando sua identificação primitiva com a mãe 

e tomando o pai no lugar de objeto de amor. Segundo Freud, a fixação no pai e 

Complexo de Masculinidade podem coexistir, por isso se refere à relação com a mãe 

em que a menina ainda está em posição ativa, fálica. Há casos em que a menina 

sustenta fantasia de violentação do pai para com ela, a partir da identificação com a 

mãe que pode ser amorosa ou hostil. A verdade é que pela lei do incesto, as fantasias 
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são desmoronadas quando conflitadas com o real. A menina não desfrutará dos 

desejos sexuais paternos, estes estão destinados à mãe ou ao substituto materno. 

 

Decorre desta frustração uma série de sentimentos controversos; entre eles 

decepção com o pai, ciúme da mãe e como conseqüência, renuncia do amor dirigido ao 

pai e por vezes renuncia do desejo de ter um filho. “Ela é então remetida 

regressivamente à inveja do pênis” (André, 1998, pg 200).  

 

De acordo com Karen Horney (apud André, 1998, pg11), o abandono do pai 

como objeto de amor é substituído pela identificação com ele que resultará, por 

exemplo, em escolhas que lhe remetam como a escolha profissional. Essa identificação 

não expressa o desejo de SER um homem e sim de desempenhar o papel que o pai 

desempenha. Este modo de funcionamento psíquico não implica necessariamente em 

uma escolha de objeto homossexual. Segundo André (1998), na obra de Freud podem 

ser encontrados dois casos como exemplo de escolhas objetais distintas e em ambos 

os casos há presença do complexo de masculinidade; são eles o caso da jovem 

homossexual e o caso Dora.  

 

Durante sua vida, a mulher irá transitar entre as duas fases do Édipo, aquela em 

que a mãe foi seu objeto de amor e a que o pai entrou neste lugar. Esta disposição 

bissexual que acompanha a vida feminina é chamada por André (1998) de “enigma da 

mulher”. A escolha de um parceiro será feita de acordo com o modelo paterno (escolha 

objetal) ou segundo o modelo narcísico (remetente a mãe). 

 

Mesmo se a mulher faz sua escolha com base no modelo paterno, o seu 

histórico de amor objetal com a mãe aparece através do pai. Assim, o parceiro pode 

entrar como um representante da hostilidade vivida para com a mãe por ser colocado 

em alguma instância no lugar dela em relação às expectativas. O pensamento 

freudiano coloca o filho de um casal no lugar de reelaboração da posição do marido 

para a mulher, delegando ao filho a possibilidade desse reposicionamento. 
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“É preciso constatarmos que o fim da elaboração freudiana sobre 

a feminilidade é um impasse, e, o que mais, um duplo impasse: o 

do tornar-se mulher, e aquele, conseqüente, do casal onde o 

tornar-se mãe faz predominar a relação mãe-filho sobre a relação 

mulher marido. Esse termo da problemática feminina na 

maternidade como realização simbólica do desejo do pênis abre 

caminho para as especulações quase delirantes de uma Helene 

Deutsch, por exemplo, que fará da maternidade a realização da 

mulher, e do parto o modelo de gozo especificamente feminino.” 

(André, 1998, pg 202). 

 

Segundo Serge André (1998, pg 202), “Freud não chega a formular a 

especificidade da sexualidade feminina, nem a elucidar o sintoma da frigidez sexual, do 

qual ele mesmo destaca a freqüência nas mulheres”. 

 

O autor afirma que Freud não deu conta em sua teoria, de dizer sobre o desejo e 

o gozo nas mulheres e diz ter ficado uma lacuna na teoria freudiana no que se refere à 

inveja do pênis e a demanda do amor, duas questões essenciais na análise das 

mulheres. 

 

Serge André (1998) questiona o desejo de Freud em desvendar o enigma da 

feminilidade, colocado num lugar de impossível, que parece ser o pilar de sustentação 

dessa busca: 

 

“Freud não cessou de denunciar o lado misterioso, irracional, até 

mesmo perigoso da feminilidade - especialmente enquanto ligada 

à mãe - também não cessou, pelo mesmo movimento, de mantê-la 

em seu estatuto de enigma e de obscuridade”.(André, 1998, pg 

204). 
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Análise 

 

 

Freud procurou ao longo de sua obra, colocar-se numa posição diferenciada a 

fim de decifrar o enigma da feminilidade. 

 

A psicanálise coloca a menina e o menino, a priori, da mesma maneira. Na fase 

fálica, ambos estão em posição passiva atribuída a partir da necessidade da criança de 

receber cuidados e investimento do amor materno para mantê-los vivos. A posição ativa 

é presente neste período pela criança representar o falo da mãe. 

 

A fase fálica é também marcada por uma simbiose na relação com a mãe em 

que a criança vive uma completude imaginária, a partir do lugar que ocupa no 

imaginário dessa mãe. Neste período a criança não possui inscrição da falta nela nem 

no Outro (mãe), pois não tem o registro da castração. A criança ainda não responde 

como sujeito do seu discurso, estando assim, no lugar de desejo da mãe. 

 

Com o tempo, as frustrações com a mãe, a falha desta em lhe transmitir um 

significante que sustente sua identidade feminina, somada com a percepção tanto de 

sua incompletude quanto da incompletude de seu primeiro objeto de amor, com quem 

se identifica, abandona este objeto e permite a entrada do Pai, um terceiro na relação. 

Este interdita a simbiose e inaugura um outro lugar.  

 

Em decorrência dessa série de decepções para com a mãe, inclusive por ter que 

dividi-la com um outro (pai, irmão), surge a mãe castrada, a mãe que frustra, a mãe 

inclusive por quem a menininha tinha uma grande identificação e que agora é alvo de 

sentimentos hostis. Inicia-se o caminho para a feminilidade, acompanhada pela 

linguagem, pelo sujeito da enunciação e pela Lei. O sujeito da enunciação passa a 

existir num momento da vida psíquica em que o sujeito está apto a proferir o enunciado 

em primeira pessoa, sendo assim dono do próprio discurso e não mais enunciado pelo 

discurso do Outro, como é o caso do sujeito do enunciado que profere sua fala em 
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terceira pessoa, como se fosse respondendo ao desejo do Outro sobre ela, que deseja 

por ela. Ele surge quando a criança ingressa no Édipo, coincide com a introjeção da 

linguagem. Pode-se pressupor (segundo autores lacanianos), a partir da concepção de 

que todo sujeito é castrado, que a mulher ingressa no campo simbólico feminino a partir 

da entrada do terceiro na relação, fator que marca sua castração e lhe muda de 

posição, dando a ela a posição de sujeito. É, portanto, na ruptura da simbiose da 

menina com sua mãe, que a mulher se torna sujeito, quando se constitui como 

desejante. Com o menino acontece o tornar-se sujeito, também pela entrada do Pai, 

apesar de ele ser marcado pela ameaça da castração e não pela vivência dela.   

 

A psicanálise nos aponta três possibilidades de desenvolvimento da feminilidade 

a partir da castração. Dependendo do histórico singular de identificação com o primeiro 

objeto de amor e do significante materno transmitido para a menina e por ela capturado, 

será possível a escolha de um desses caminhos. Na transmissão do significante 

materno está também incluso o Nome-do-Pai, enunciado pela mãe. Isto significa que a 

menina terá o Nome-do-Pai inscrito em si a partir da introjeção que sua mãe fez do 

mesmo.  

 

A herança inconsciente do histórico parental participa da formação do desejo, 

que é sempre inconsciente, como diz Lacan; remete sempre a um desconhecido que 

nunca será desvendado. Freud chama o desejo de objeto perdido, sempre buscado e 

nunca encontrado e Serge André termina o capítulo “Tornar-se Mulher” com a frase que 

diz: “O que a análise deve revelar ao sujeito é que a verdade jamais pode ser dita toda”. 

(André, 1998, p. 207).  

 

O complexo de Édipo da menina terá a participação do complexo de Édipo da 

mãe em sua estrutura. Ou seja, quando a mãe transmite o significante materno à 

criança, uma série de “marcas” inconsciente se inscreve nela. Essas marcas fazem 

parte do que é a criança e o acompanham por sua vida adulta, estão arraigadas ao que 

é o sujeito. Surge um enigma indecifrável a partir da existência dessa herança, o qual 

determinará que durante sua vida, a menina terá que se separar de sua mãe 
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eternamente. Freud (1931) diz que a maioria das mulheres terá suas escolhas de 

parceiros, influenciada pela vivência do amor materno. Provavelmente o desejo emerge 

dessa herança de algo inconsciente transmitido pela mãe que atravessa o sujeito tanto 

feminino quanto masculino. Sendo assim, o desejo do sujeito é constituído pela história 

do desejo parental que ele carrega. Mais do que isso é como ele introjeta aquilo que lhe 

é passado inconscientemente, somado a qualidade (quantidade de expectativas 

depositadas na criança e posição dessa mãe como sujeito a partir da sua vivência do 

seu histórico parental) dessa transmissão. O sujeito feminino terá sempre uma 

expectativa de suprir sua “falta”, assim como o masculino também, embora na 

representação simbólica este é posto como “completo”. Mas, no caso da mulher, ela 

estará imaginariamente sempre em falta e durante a vida, buscará de diversas 

maneiras compensar a inveja do pênis. Pode-se dizer que a mulher busca ser o falo por 

não tê-lo na sua maneira de se colocar perante as situações da vida.  

 

“É que a mulher, atravessada pela castração simbólica, se 

inscreve na ordem desejante, e dessa forma submete-se à lógica 

objetal. Entretanto, seu querer-feminino, irredutível ao simbólico, 

busca através da feminilidade transformar a falta num tesouro de 

encantos, numa riqueza infinita de invenções femininas que se 

desfazem ininterruptamente, levando o feminino, como tal, a existir 

ainda que inominável, pontual e evanescente”.(Assoun, 1993, p. 

12). 

 

Quando Freud diz que o desejo de ter um filho é o significante da identidade 

feminina, confirma o lugar do feminino de não possuir um significante de representação, 

porque atribui a posição fálica à feminilidade. Sendo assim, esta sempre estará 

remetida ao falo que a mulher não possui e o filho seria a superação dessa condição de 

faltante (filho como falo). A identidade feminina, seguindo a lógica freudiana, 

constituiria-se da derivação do masculino. O filho para a mulher entraria no lugar da 

superação do não falo. Seria então, a única maneira de realizar-se como mulher, ter um 
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filho? Serge André aponta aí uma “fragilidade” do pensamento freudiano em que o 

“tornar-se mulher” confunde-se com o “tornar-se mãe”. 

 

Uma hipótese à superação do não possuir o falo, poderia ser entendida como um 

mecanismo de recolocação da mulher a partir do reconhecimento da falta e não pela 

busca eterna do falo perdido/nunca possuído, como ilustra a afirmação abaixo:  

 

“Sem autorizar nenhum otimismo da liberação feminista, 

nem tampouco colocando-se na perspectiva messiânica de 

salvação da mulher oprimida pelo social, Freud talvez tenha sido o 

primeiro cientista a remeter o feminino ao que lhe é de direito: o 

discurso, que o faz ser. Nele o sujeito se libera a novas invenções 

e a novas realidades, novas significações e à criação da vida” 

(Assoun,1993, p.11). 

 

A mulher entra no Édipo com a expectativa de que seu pai lhe dê aquilo que lhe 

falta e que sua mãe falhou em dar. Quando percebe a impossibilidade disto, parte para 

a busca de constituir-se com a inveja do pênis, alicerce de sua estruturação como 

sujeito. 

 

Ao contrário do homem, que tem o falo (imaginário) eternamente ameaçado, a 

mulher se constrói em busca daquilo que nunca lhe foi dado, também na esfera 

imaginária. O referencial de falo é sempre da ordem do imaginário, não do real, afinal à 

mulher não falta nada e o homem não detém algo da ordem do real que o faça estar em 

posição de completude. O ser humano é faltante por toda sua constituição psíquica, 

independente do gênero a que pertence. A idéia de falta no real lhe mune de falo 

imaginário e de não-falo imaginário.  

 

Decorre desta antagonia, a sensação da mulher de já ter sido portadora do falo e 

ao mesmo tempo, durante a fase fálica, de ter esperado o falo na transição entre fase 

fálica e complexo de Édipo, iniciado na desistência dessa espera. Essa configuração 
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simbólica para o feminino, decorre do corpo imaginário, concebido a partir do histórico 

de amor objetal em que a menina esteve no lugar de falo da mãe e não lhe faltava 

nada. Ambiguamente sua mãe era completa. Ambas viviam uma sensação simbiótica 

que com o tempo foi separada e a menina sentiu-se frustrada, possibilitando a entrada 

de um terceiro na relação, o que permitiu a busca de uma saída para sua castração no 

anuncio de seu desejo a partir da falta, ou seja, ingresso na linguagem.  

 

É preciso ter cuidado para não naturalizar o feminino a partir de suas condições 

biológicas e compreender que não é por meio do real que se fundamenta a diferença 

entre os gêneros, afinal, de fato, nada falta à mulher fisicamente. Já no campo da 

representação, ambos os sexos são faltantes, ambos desejam, ambos são sujeitos da 

linguagem e articulam sua subjetividade a partir dela.  

 

Para entendermos por que a mulher é colocada como ser faltante é importante 

questionar a origem desse pensamento. A psicanálise, não inventou a teoria 

falocêntrica, ela se muniu de observações do real para criar sua teoria, que deve ser 

entendida como um olhar para o sujeito submetido à cultura, sujeito da linguagem.  

 

A desigualdade entre os gêneros repercute na psicanálise como uma 

interpretação simbólica do imaginário que permeia as relações entre os sexos para 

além do real dos corpos, da anatomia que lhes é correspondente. 

 

Como, em decorrência dessa cultura, a mulher ganha lugar diferenciado do 

homem? Muitas são as investigações que se dispõe a nos oferecer explicações das 

mais diversas origens.  

 

Temos aqui um desses milhares de exemplos que é o de Friedrich Engels (1820-

1895) em sua obra “A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado” (ed 

2002), com influência da visão antropológica de Morgan. O autor especula como e por 

que a família surge, como se organizavam as tribos na antiguidade. Mais do que para 

manter a espécie, para Engels, ela surge a fim de organizar a cultura a partir de regras 
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que garantissem os herdeiros sanguíneos dos donos das terras. A mulher, assim como 

as terras, deveriam pertencer aos homens, mantendo-se monogâmicas como garantia 

do laço sanguíneo da prole dos homens, evitando herdeiros que não fossem biológicos. 

A mulher monogâmica para o autor, nasce em nome da garantia da propriedade 

privada. Hipóteses são levantadas para explicar o lugar diferenciado da mulher em 

relação ao homem. 

 

 A psicanálise é uma especulação da origem simbólica do sujeito, que herda as 

marcas da história. Ela nomeia a cultura, não a inventa. Se ela é um olhar sobre o que 

já está posto, neste trabalho procura-se compreender COMO as coisas foram postas. 

Não há pretensão em ir mais além nessa investigação, de origem mítica, da 

determinação do papel de cada gênero na cultura que nos atravessa desde o início da 

humanidade. Até porque, o surgimento da linguagem é o elemento fundamental para a 

existência dessa diferença que não provém do real, mas habita o simbólico. A 

linguagem como representação do real, é o que nos difere dos animais, dispostos 

apenas da distinção anatômica entre o sexo biológico, não pela significação atribuída a 

isto.  

 

A linguagem é a responsável pela construção do significante gênero na cultura. 

Ela entra no lugar do corpo físico, do instinto animal, que no caso da nossa espécie 

praticamente não existe. É a responsável por atribuir aos seres humanos, frutos dela, a 

valoração destinada ao papel de cada sexo na cultura. Sendo assim, não há humano 

que participe da cultura que não esteja regido pela lei simbólica, inaugurada pela 

linguagem. O ser mulher, seguindo essa lógica, é produção simbólica e pertence ao 

campo da representação. 

 

“O feminino, trata-se de um Saber axiomaticamente inesgotável, 

pois na falta de um significante que o designe, ele permanece 

sempre em aberto à possibilidade de respostas e novas 

indagações. Situado para além do recalque, o feminino diz 

respeito não ao que se inscreve na cadeia simbólica, mas aquilo 
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que, incessantemente, não para de não se escrever, o que 

equivale dizer, pede para se inscrever. Se por um lado o recalque 

é a pedra angular da psicanálise, por outro, o feminino é a fonte 

inesgotável de questões que minam os alicerces do saber 

psicanalítico, obrigando o analista a se submeter à regra básica da 

atenção flutuante”.(Paul-Laurent Assoun – Freud e a Mulher pg 

10) 

 

O feminino, concordando com o trecho citado acima, está sempre no lugar de 

uma não definição. Por pertencer ao inefável, lhe são atribuídas muitas significações 

que ficam a mercê do imaginário cultural. 

 

Ao longo do estudo sobre a constituição do feminino, uma questão se manteve 

latente: qual a brecha nesta constituição que permite a mulher questões contingenciais 

que a colocam historicamente numa posição de oprimida? 

 

Como já dito, este trabalho não pretende responder a questões de ordem 

sociológica com concepções de diferença de classe ou gênero, mas, à luz da 

psicanálise, questionar configurações sobre o feminino, supondo terem fundamentação 

na Teoria do Sujeito, contribuindo assim para as hipóteses sobre o lugar que ocupa o 

feminino no campo simbólico. 

 

“A releitura de Freud a que nos convida o ensinamento de 

Lacan permite afirmar que esta teoria da castração é, em si 

mesma, um meio-dizer, que tem uma certa função. Não serão, em 

ultima instância, a teoria da castração e o primado do falo, sobre o 

qual ela se apóia, que situam e protegem a feminilidade como 

mistério? – a teoria é ao mesmo tempo máscara e reveladora do 

objeto que visa”. (Serge André - “O Que Quer Uma Mulher” pág 

205 – Cap 11 “O Tornar-se Mulher”) 
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A luta por igualdade entre os gêneros faz-se necessária sempre. No entanto, há 

uma discórdia apenas de um dos modos de se fazer essa luta que acontece pela 

tentativa de igualar o feminino ao masculino. Colocar-se no lugar dele, como uma busca 

de superação da própria identidade feminina, desconsiderando o lugar psíquico que o 

gênero feminino ocupa.  

 

É preciso compreender os diferentes históricos de amores objetais e 

identificações na infância para poder olhar a distinta lógica psíquica entre os gêneros e 

a partir disto, autorizar o papel de cada um com igualdade. A primazia do falo não deve 

ser sobreposta por outro gênero que o represente. Se assim fosse, apenas seria 

mantida a lógica do poder, atribuída imaginariamente na nossa cultura, ao masculino.  

 

A diferença de constituição entre os gêneros os leva a construção do Desejo por 

vias dessemelhantes, ressalva a ser considerada. Porém, esta compreensão não 

pretende autorizar a desigualdade naturalizando-a, apenas compreender o porque de 

sua existência. 

 

A partir de movimentos sociais que marcaram os anos 60 e 70, a mulher ganha 

espaço na sociedade através de um recolocamento por meio da conquista de direitos 

iguais em diversos espaços de opinião e trabalho. Hoje, parece haver um retrocesso 

acompanhado por tentativa midiática de vender uma imagem de mulher que a coloca 

como objeto e isto vira mercado de consumo. Revistas femininas vendem slogans como 

“saiba dicas para segurar seu homem” ou “como ser independente” que oferecem um 

ideal do ser mulher em que o sujeito deixa de ser dono do seu próprio discurso, para 

cumprir com o discurso do Outro, servindo ao capital. 

 

A mulher ideal está pronta; deve ser rica, independente, magra, ter silicone, fazer 

plástica para negar a idade (afinal envelhecer não é admissível), ser boa mãe, cumprir 

com deveres domésticos de maneira eficiente e sem distribuição de tarefas. Em suma, 

para cumprir tal ideal de mulher ela teria que triplicar sua jornada de trabalho para ser 

reconhecida, é o que dizem as revistas femininas, como se pode observar no artigo 
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“Mulher nota 9” (Medeiros, p. 203, 2007) publicado pela revista Claudia. Nele, fica claro 

a repercussão na mulher contemporânea, de uma exigência externa que a coloca frente 

uma série de tarefas a serem cumpridas, que em troca lhe garante um reconhecimento 

social equivalente ao dos homens. Vende-se uma falsa imagem de mulher 

independente e poderosa e reconhecida.  

 

De onde parte essa demanda? Quem é este Grande Outro que oferece a formula 

da felicidade? E o que acontece com quem atende esta demanda ou quem não a 

atende? 

 

Segundo artigos de revistas femininas lidas ao longo deste trabalho, facilmente 

aparece na mídia um ideal de ser para a mulher que se no contexto atual, ela, com 

todas as tarefas que a sociedade lhe designa cumpridas, se disser infeliz, será 

diagnosticada como deprimida. Se não cumpriu com esta demanda, é só atendê-la e 

alcançará a satisfação plena. Há uma exigência ao feminino, que demanda à mulher, 

esmagar (renunciar) seu desejo e responder a lógica falocêntrica. Submetido a essa 

primazia fálica, desejo facilmente se confunde com demanda do Grande Outro (cultura). 

Assemelha-se o feminino, muitas vezes, a estrutura histérica que responde 

impreterivelmente ao desejo do Outro. A produção midiática de um feminino serve à 

lógica de consumo, encobre a feminilidade e lança-lhe um véu fabricado para responder 

a essa lógica de produção. É importante ressaltar que a mulher enquanto sujeito 

singular pode responder a esse feminino difundido na massa ou pela via da deriva, 

colocando-se sem renunciar seu desejo. Não há pretensão em condenar o desejo 

feminino e aprisioná-lo nas garras da mídia repressora (tanto do ser masculino que tem 

sempre que responder do lugar de completude e provedor quanto do feminino pelas 

razões expressas neste trabalho). A afirmação abaixo ilustra essa configuração de 

sujeito na contemporaneidade, em específico a mulher: 

 

“A histérica, exemplo princeps da mulher enquanto sintoma da 

Kultur, é aquela que denuncia através de seu sintoma uma das 

causas de sua infelicidade: uma civilização demasiadamente fálica 
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que se opõe a seu querer-feminino, ou pelo excesso 

(supervalorização sexual) ou pela falta (depreciação amorosa). A 

recusa à feminilidade imposta pela civilização, seja por processos 

claros ou sutis de repressão, neurotiza a mulher, restando a esta 

apenas encarnar o ‘negativo neurótico da perversão de seu duplo 

masculino’ na Kultur” (Assoun, 1993, p.13) 

 

Pensar na constituição da feminilidade pode ser um movimento contrário à lógica 

imposta, que propõe elaborar uma demanda AO feminino e não investigar a demanda 

DO feminino.  Decantar a demanda externa ao sujeito, abandonar a exigência histérica 

divulgada pela mídia (se divulgada é porque existe produção desse modelo de 

consumo que há de atender demandas do mercado) de mulher como respondente ao 

desejo do Outro, pode colaborar para emergência da questão levantada aqui: Qual a 

demanda DO feminino?  

 

O modelo de homem ideal para sociedade é o homem branco, europeu, rico, 

bem sucedido. As outras formas de ser, derivam deste modelo. Entende-se por 

derivações, as maneiras de ser que não correspondam a este ideal. 

 

Muitas são as investigações para compreender a preponderância deste modelo 

em que o masculino está em destaque.  

 

A maneira como desde os primórdios a cultura humana é organizada, a leva ter 

como valor, o poder. Entende-se poder, aquilo que é da ordem do TER. O masculino, 

para a psicanálise, corresponde a esta posição. O que dele deriva, é entendido como 

negação do modelo imperativo. Existe o modelo positivo (aquele que possui, que é 

completo - completude imaginária, pois todo ser humano submetido à linguagem é 

faltante) e o negativo, atribuído a mulher (ser não completo, não homem e, portanto 

inferior).  
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Este modelo repercutido na sociedade herda um arranjo infantil do sujeito que 

articula sua condição imaginária e a estende para além da vida infantil, momento em 

que essa dicotomia TER (masculino) /SER (feminino) é necessária para o processo de 

assujeitamento e introjeção da Lei.  

 

Neste momento, no sujeito do sexo masculino está impressa uma carga 

imaginária que porta uma estrutura completa (TER). Assim, a demanda do Outro é 

compreendida por esse sujeito, exigindo que ele responda ao lugar de representante da 

completude, do limite, da atividade, da racionalidade, da identidade e da unidade. É, 

portanto, o representante daquilo que pode ser traduzido, do que pode ser dito e por 

isso pode dizer. O masculino é representado pelo símbolo do positivo. 

 

O sujeito do sexo feminino entra como representante do oposto (SER), a ele é 

designado o símbolo do negativo. Aquele que não pode ser falado e precisa falar para 

ser. Sujeito incompleto, sem identidade, irracional, infinito em sua representação. É 

importante reforçar que essas características são estruturais e da ordem imaginária, o 

que não significa que masculino e feminino não habitem em certa medida o mesmo 

sujeito. Aqui, considera-se a representação do sujeito no universo da linguagem.  

 

Conscientes ou não desta configuração, os seres da cultura estão submetidos a 

esta organização psíquica e social, duas instâncias que se atravessam, se permeiam e 

formam o sujeito. 

 

As lutas sociais como luta de classes e de gênero, conscientes da opressão do 

modelo imperativo, ao reivindicarem igualdade, pretendem ocupar o lugar imaginário do 

TER, do poder. Marx ao defender a consciência de classes, propõe que o proletariado 

tome o poder e se faça então a revolução socialista. Utopia impossível, considerando a 

inversão de papéis como a solução para a plena igualdade. Inversão do proletário no 

poder tomando o lugar da burguesia. Dado que a luta de classes se faz a partir da 

diferença entre elas, fenômeno existente na sociedade.  
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Cuba, ao exercer a revolução, pode ser vista com incoerência, seguindo a lógica 

do poder como meio de promover igualdade. Se há poder, não há igualdade, 

compreendendo-a como diversidade habitando uma mesma sociedade. Não há 

diversidade em Cuba, há um modelo de sociedade exercida por uma ditadura, que está 

em posição diferenciada, de poder, e que não permite a alteridade em nome de um 

modelo econômico.  Pode-se considerar que Cuba utiliza os Aparelhos Ideológicos de 

Estado, definido por Luis Althusser, em nome de uma ideologia. E isto não seria o 

exercício do poder para manipular e cumprir com um modelo de sociedade? Fazer os 

dispositivos formadores da sociedade (instituições como escola, família, sindicatos, etc) 

funcionarem a mercê do Estado, por mais transformadoras do sistema que se 

pretendam, é autoritário e pressupõe-se existência de hierarquia.  

 

De outro lado temos a sociedade capitalista em que claramente há desigualdade 

entre as classes. Nela habita a diversidade, pois esta é decorrente da desigualdade, é 

mercado. A alteridade na sociedade capitalista é autorizada em nome do consumo. O 

consumo como respondente ao modelo ideal de homem. Todos os outros modelos 

chamados de alteridade são a negação do imperativo, são o “não ideal”, portanto, 

respondem de alguma maneira, a ele. O ponto de partida para a própria alteridade é o 

modelo preponderante, que dita as outras possibilidades a partir dele. Esta 

configuração social pode ser chamada de falocêntrica. Falo como um lugar de poder, 

de TER, elemento atribuído à construção masculina. 

 

Este exemplo do capitalismo e socialismo pretende ilustrar apenas algo 

proveniente de uma organização social em que o poder é a referência. Seguindo esta 

linha de raciocínio não há como a sociedade fazer transformações, a não ser do lugar 

de poder para enunciar outro modelo. Se um novo modo de organização se fizer existir, 

acredita-se que seja a partir da referência de poder. Assim como a mulher anuncia seu 

lugar, a partir da negação do lugar do masculino. Para se inaugurar outra lógica, esta 

tem que se instaurar, a partir da que existe, único modo de ser imposta. As lutas de 
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classes e de gênero se anunciam, portanto, do lugar do imperativo, do qual se condena 

e se pretende extinguir e não se igualar. 

 

Não há pretensão de atacar o socialismo, utopia respeitada neste trabalho com 

afinidade, mas considerar, o porque da existência de lugares diferentes numa 

sociedade em que os pilares estão organizados na dicotomia do TER (masculino) ou 

NÃO TER (feminino). A partir da defesa da existência de uma sociedade falocêntrica, 

propõe-se uma reflexão que considere a necessidade do poder na cultura humana 

como ferramenta para dar voz à mudança, inclusive as que visam à extinção do próprio 

poder. 
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Considerações Finais 

 

 

Este trabalho aponta a necessidade de se autorizar a existência de um lugar ao 

feminino, considerado um não lugar, carente de significação que o confirme. A falta de 

um significante dá margem ao imaginário infindável, sem Lei (paradigma masculino, 

portador da representação do limite) onde qualquer coisa pode ser a ele atribuído. 

 

O masculino, colocado na posição de TER, fala desse lugar, com um significante 

que possui (no campo simbólico) e se faz parâmetro. O feminino, posto no lugar de 

SER, atende a demanda do TER. Para TER, deseja a partir da demanda do masculino 

e assim busca uma significação a partir do que possui um significante representativo da 

existência. Para ser inaugurado o lugar do feminino, este tem que habitar o masculino e 

se colocar a partir do que existe enquanto representação. Esta é a lógica falocêntrica 

que acomete os homens e mulheres. Para ambos os sexos, torna-se um desafio 

autorizar-se enquanto sujeito, driblando essa exigência. Percebe-se uma longa 

distância entre o que o sujeito deve ser e o que ele é. 

 

Todos nós carregamos parte inconscientemente e parte conscientemente, um 

fardo cultural de ter que responder a uma imagem (ideal de ser) que nos atravessa e 

nos confunde na eterna busca do que somos.  

 

Falar do sujeito feminino é tarefa infindável, considerando-se todo seu histórico 

de formação individual e cultural que eternamente se fundem, resultando num enorme 

vazio misterioso e cheio de atribuições que pretendem dar conta de sua existência com 

representações que não se encerram porque não cessam o tal vazio. A fala pode-se 

dizer, substitui o vazio do não falo para o feminino. 
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