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RESUMO 

 

A presente dissertação é uma investigação teórica fundamentada na psicanálise, em 

especial nos textos de Freud, e pretende relacionar o masoquismo feminino com a 

sexualidade feminina em articulação com a fantasia. Com esse fim, utiliza a literatura 

como recurso metodológico para dissertar sobre a hipótese de que um possível traço 

feminino da fantasia, mesmo circunscrito na dinâmica do masoquismo feminino, propõe-

se como uma atividade singular, uma paixão, funcionando como um artifício de Eros para 

capturar o universo fantasístico do outro amado. Para tanto, trilhou-se dois campos do 

saber, psicanálise e literatura. O primeiro se pautou em um resgate das teorias freudianas 

sobre a sexualidade feminina, feminino, fantasia e masoquismo feminino que possibilitou 

localizar elementos da metapsicologia para uma erótica feminina. Nesses termos, ressalta-

se que Freud trata do aspecto tópico ao evidenciar que a sexualidade feminina está cernida 

pela fantasia que se constitui enquanto núcleo da realidade psíquica. Do ponto de vista 

dinâmico, apresentamos como o amor incestuoso, na menina, precisa ser recalcado e 

como o sentimento de culpa surge em decorrência desse trânsito inconsciente-consciente. 

Destacou-se ainda o fator econômico a partir da apresentação das posições (passividade-

atividade) que o feminino assume frente ao objeto de desejo que vão ser sintetizadas nos 

termos da hipótese desta investigação. Por outro lado, o viés literário permitiu avançar 

teoricamente nas formulações de Freud sobre o feminino, no ponto em que se percebeu a 

erótica feminina em ato por meio de duas respostas singulares, uma da escritora Anne 

Cécile Desclos e outra da personagem “O”. Desse modo, lemos na passividade de ambas 

produções eróticas que buscam soluções criativas para a paixão do feminino. Assim, a 

pesquisa permitiu depreender que o masoquismo feminino pode ser pensado enquanto um 

artifício de Eros, tanto para capturar a fantasia masculina como para tornar-se mulher, 

posto que por trás da posição de passividade, verifica-se considerável atividade por parte 

da mulher.  

 

Palavras-chave: paixão do feminino, fantasia, masoquismo feminino, sexualidade 

feminina, erótica feminina.  

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present dissertation is a theoretical investigation based on psychoanalysis, especially 

in Freud's texts, and this study intends to relate female masochism with female sexuality 

in conjunction with fantasy. To that end, it uses literature as a methodological resource to 

discuss the hypothesis that a possible feminine trait of fantasy proposes itself as a singular 

activity, a passion, functioning as an artifice of Eros to capture the fantasy universe of the 

other beloved. All of this even circumscribed in the dynamics of female masochism. To 

this end, two fields of knowledge were explored, psychoanalysis and literature. The first 

was based on a rescue of Freudian theories on female sexuality, feminine, fantasy and 

female masochism that made it possible to locate elements of metapsychology for an 

erotic feminine. In these terms, this work emphasizes that Freud deals with the topical 

aspect by showing that female sexuality is surrounded by the fantasy that constitutes itself 

as the nucleus of psychic reality. From a dynamic point of view, we present how 

incestuous love needs to be repressed in the girl and how the feeling of guilt arises as a 

result of this unconscious-conscious transit. The economic factor was also highlighted 

from the presentation of the positions (passivity-activity) that the female assumes in 

relation to the object of desire that will be synthesized in terms of the hypothesis of this 

investigation. On the other hand, the literary bias made it possible to advance theoretically 

in Freud's formulations on the feminine, to the point where the feminine erotic act was 

perceived through two singular responses, one by the writer Anne Cécile Desclos and the 

other by the character “O”. Thus, we read in the passivity of both erotic productions that 

seek creative solutions for the passion of the feminine. Thus, the research allowed us to 

conclude that female masochism can be thought of as a device by Eros, both to capture 

male fantasy and to become a woman, since behind the passive position, there is 

considerable activity on the part of the woman . 

 

Keywords: female passion, fantasy, female masochism, female sexuality, female erotic. 
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INTRODUÇÃO 

 
O discurso freudiano sobre o feminino é perpassado por múltiplas contradições e ambiguidades – 

é o mínimo que se pode dizer a seu propósito. Este é o grau zero do reconhecimento que se pode 

ter aqui, sobre a maneira pela qual a psicanálise forjou sua leitura sobre a subjetividade da mulher 

e da condição feminina (Birman, 2016, p. 17). 

 

 O objetivo desta “Paixão do feminino” é questionar, por meio da psicanálise e da 

literatura, as relações que se estabelecem entre sexualidade feminina, fantasia, feminino 

e masoquismo feminino. Para isso, é preciso, primeiramente, localizar, no étimo desse 

vocábulo – paixão –, o que nos permite esse exercício associativo. Assim, evidenciamos 

que o termo paixão deriva do grego pathos1 que admite muitas conotações, dentre elas, 

dor, sofrimento, passividade e assujeitamento (Zimerman, 2012h). É nesse contexto que 

Martins (2005) retoma a noção de pathos como uma “(dis)posição afetiva fundamental 

que move o sujeito” (p. 18), sendo concernente, portanto, ao que é mais próprio do 

humano2. 

 Nesse conseguinte, percebemos que o pathos sempre estará na base da 

constituição humana, sendo, pois, sua (dis)posição organizadora e propulsora dos afetos 

possíveis em cada indivíduo. Mediante a essa natureza páthica, é admissível, ao ser 

humano, assumir duas posições. Sendo a primeira correspondente à ignorância do caráter 

organizador dessa (dis)posição que torna o homem um ser possuído por suas paixões, 

nesses termos, a paixão se torna seu destino3 cego (machina fatalis). Já a segunda posição 

                                                 
1 É digno de nota que a retomada desse termo não se faz sem consequências, uma vez que, como aponta 

Martins (s./d.), na conjuntura atual, pathos tomou o sentido principal de doença e mal-estar. Todavia, é 

preciso recuperar sentidos outros que possibilitem novas leituras do ser humano e sua epopeia psíquica. 

Não se trata, pois, de nos fiarmos nas “querelas existentes entre ‘logias’ diversas, ou melhor, entre setores 

do conhecimento que se digladiam entre si e até internamente, tais quais reinados que privilegiam suas 

qualidades e mais ainda os seus pequenos reis e cavaleiros. Nessas querelas, o desconhecimento e a 

desqualificação do pathos se realizam (p. 66).  
2 Essa formulação de Martins (s./d.) parte de uma retomada filosófica do termo, posto que Platão já o 

utilizava como sendo a condição verdadeiramente fundamental de um filósofo, de modo que pathos, nesse 

momento, associa-se ao ato ou efeito de espantar-se. Aristóteles endossa essa afirmação platônica, ao 

esclarecer que são as paixões as causas que introduzem mudanças em nossos juízos, razão pela qual os 

homens chegaram a filosofar. Contudo, Martins acredita que é em Heidegger que podemos ter uma 

percepção mais clara do termo, posto que ele “indica que ‘pathos remonta a páskhein, sofrer, aguentar, 

suportar, tolerar, deixar-se levar por, deixar-se convocar por’. Na interpretação do filósofo alemão, um dos 

riscos da adulteração do sentido originário que estamos a mostrar é a sua psicologização, no sentido de criar 

uma representação psicológica. Na verdade, o pathos estaria antes ligado a uma dis-posição (Stimmung) 

que antecede o conhecer e o querer. A concepção psicologizante de um eu subjetivo passa a ser encarada 

de uma maneira crítica, de forma que se perceba seus limites. A preocupação maior que dirige a retomada 

do pathos significa optar pelo ideal de Homem ou da humanitas. Descartando-se a acepção restritiva de 

caridade que o termo ‘humanitário’ tomou, significa, no seu sentido mais nobre e rigoroso, visualizar o 

pathos como pertencente à essência da própria descoberta e continuada investigação do que é o Homem, 

das leis que o regem e das suas formas autênticas” (p. 68).    
3 Nesta pesquisa, a noção de destino corresponde a algo mais que uma mera obra do acaso, uma vez que 

pode “ser também construído e estruturado na história vivida do homem. Certamente não mais como obra 
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aponta para uma ciência dessa (dis)posição o qual o conhecimento seria o primeiro passo 

para uma tomada de posição na existência. O que significa dizer que é somente pela 

aceitação da condição páthica que se torna possível produzir ações capazes de 

sublimarem o pathos enquanto tal (Martins, s./d.). 

Nesse sentido, podemos relacionar pathos à noção de desamparo fundamental 

proposto por Freud e conjecturar que ambos apontam tanto para uma dimensão de destino 

cego quanto de sublimação. Com isso, o que propomos nesta investigação como “a paixão 

do feminino” passa por admitir, por um lado, seu caráter originário que atravessa o ser 

mulher desde suas bases, e, por outro lado, seu caráter dinâmico, posto que, se em sua 

superfície a aparência sugere certa passividade, seu interior é pura atividade. Atividade 

essa que se apresenta como erótica, uma vez que busca ligar elementos da sexualidade 

humana repertoriados pela psique.  

Embora o fundador da psicanálise não tenha conceitualizado a erótica enquanto 

tal, sua concepção de autoerotismo permite-nos retirar algumas indicações sobre a erótica 

freudiana: primeiro, erótica não é sinônimo de sexualidade, como muitos afirmam, e 

segundo, pode-se relacionar a erótica com as diferentes formas de satisfação da pulsão 

(Freud, 1905/1996). É a partir dessa noção de erótica que denominamos como erótica 

feminina um modo de satisfação (sempre parcial), oriundo de uma resposta frente à 

paixão do feminino. Essa resposta possibilita a construção de um destino heroico, no qual 

as metáforas e artimanhas utilizadas são escolhidas pelo sujeito ciente do preço a pagar e 

do esforço na manutenção de seu desejo. 

Com efeito, podemos afirmar que essa erótica feminina não é estranha à literatura, 

posto que Homero (2014), poeta épico da Grécia antiga, já a (re)velava na “Odisseia”, ao 

narrar a saga de Penélope4 que, defronte ao desamparo, escolhe tecer sua própria história, 

encontrando na trama dos teares uma resposta nada passiva, ainda que utilizasse a 

                                                 
de um ego todo poderoso, e sim de um Eu que se confronta com o desconhecido e se vê muito mais como 

um produto resultante de um processo inconsciente” (Martins, s./d., p. 70).  
4 Na trama homérica, Penélope ganha notoriedade por ser esposa de Ulisses, o rei de Ítaca, que parte, contra 

sua própria vontade, para a Guerra de Troia. Porém, ao findar da guerra, ele não retorna à sua casa, situação 

que leva todos da cidade a exigirem que a rainha escolha um pretendente para desposá-la e se tornar o novo 

governante do local. Penélope, acreditando que seu amado ainda estava vivo, vale-se de uma artimanha 

para ganhar tempo e adiar essa escolha. Assim, ela alega se sentir na obrigação de tecer uma mortalha para 

seu sogro Laertes e informa que uma vez concluída a tecitura da peça, tomaria sua decisão. Contudo, todas 

as noites ela destecia o pedaço confeccionado durante o dia. Tal estratagema lhe permite adiar a cobrança 

da palavra empenhada por três anos, até que uma escrava a denuncia (Homero, 2014). Essa verdadeira 

odisseia penelopiana a torna referência de esposa ideal, por extensão, filha e mãe, enfim, mulher, no ponto 

em que permanece fiel, à espera do esposo, administrando e protegendo sua propriedade, por 20 anos. Não 

deixa de ser curioso o fato de que o modelo de mulher ideal que se propaga pelo Ocidente seja esse em que 

a mulher encena uma passividade a fim de camuflar sua atividade.            
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máscara da passividade entre seus pretendentes. Assim, “oposta à imagem de fragilidade, 

submissão e desamparo demonstrada por Penélope parte do tempo, temos uma segunda 

imagem, ativa e ardilosa. Sob o véu da virtuosa esposa encontramos uma mulher que, por 

meio do ardil, comanda seu próprio destino” (Efraim, 2012, p. 139). 

Quantas Penélopes não existem na vida comum? Mulheres que, ao entrarem em 

contato com o assujeitamento da paixão do feminino, escolhem lançar mão dos artifícios 

de Eros, buscando respostas singulares para serem sujeitos de seus próprios desejos. 

Ademais, é interessante perceber que “Penélope, aquela que tece – tem em seu próprio 

nome revelada sua vocação; pene em grego significa fio de tecelagem e, por extensão 

trama, tecido, já o substantivo grego penelopeia significa dor” (Efraim, 2012, p. 139). 

Nesses termos, parece-nos que o nome de Penélope não deixa de ser uma antecipação 

homérica da teorização freudiana que aponta a sina feminina de ter que ser tecelã de seu 

próprio destino de mulher.   

Desse modo, procuramos, nesta dissertação, rastrear elementos, na letra freudiana, 

que nos possibilitem pensar as bases metapsicológicas para uma erótica feminina. 

Semelhante a Freud, ao empregar o termo metapsicologia para descrever uma série de 

textos publicados entre 1915 e 1917. Nossa intenção é a de esclarecer e de aprofundar as 

hipóteses teóricas da psicanálise referentes ao masoquismo feminino (Garcia-Roza, 

2008).  

Nessa perspectiva, Mezan (1995, p. 33) nos esclarece que “a metapsicologia 

elabora um conjunto de modelos conceituais mais ou menos distantes da experiência, 

como a ficção de um aparelho psíquico dividido em instâncias, a teoria das pulsões, etc.”. 

O autor ainda elucida que “a metapsicologia opera com fórmulas que nada mais são do 

que configurações de conceitos e regras para lidar com eles” (p. 41); por isso, Freud a 

compara “à feiticeira, que também prepara suas beberagens seguindo regras para 

combinar os diversos elementos e, com isso, produzir um certo efeito” (p. 41).      

 Nas palavras de Freud (1915/1996), a metapsicologia é “a consolidação mais 

plena daquilo que procuramos na pesquisa psicanalítica. Sugiro chamar toda descrição do 

processo psíquico que envolva as relações dinâmicas, tópicas e econômicas de descrição 

metapsicológica” (p. 32). Isso significa dizer que a pesquisa psicanalítica se ocupa em 

apresentar os aspectos tópicos, concernentes a lugares metafóricos que nos permitem 

conhecer o funcionamento psíquico; aspectos dinâmicos, que indicam o movimento 

psíquico baseado no conflito de forças pulsionais os quais geram fenômenos de 

resistência, recalcamento e outros; e aspectos econômicos, que consistem na circulação e 
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distribuição da energia de origem pulsional, buscando, dessa forma, estimar seus 

investimentos e variações de intensidades. 

 Cientes dessas questões, a escolha do nosso tema de investigação partiu da 

pergunta: “De onde vem essa submissão na mulher?”, que inicia a polêmica obra “O 

segundo sexo”, de Beauvoir (1970, p. 12), , na qual ela tenta responder por que as 

mulheres aceitaram uma condição de coadjuvante na construção da história da 

humanidade sem se rebelar de forma organizada como outros movimentos de excluídos, 

oprimidos e marginalizados.  

É fato que esse livro gerou controvérsias por tocar na situação confortável da 

cultura patriarcal e capitalista, que, até os dias de hoje, defende-se justificando a 

submissão da mulher pela condição de sua própria natureza. Mas, de que natureza se 

trata? Quais são os elementos que a compõem e até onde é possível trilhar este território 

ao qual Freud denomina de desconhecido, sem se perder nos percalços das certezas 

últimas e definitivas? 

Do ponto de vista de sua historicidade, a psicanálise tem início a partir do gesto 

teórico de Freud que faz decorrer da fala de suas pacientes histéricas um corpo de sentido 

que permitiria traduzir seu sofrimento em termos de significações. Paradoxalmente, essas 

vozes que o levaram a criar um novo campo do saber não conseguem escutar a si próprias. 

Assim, as histéricas, às voltas com sua feminilidade, colocavam-se como interrogação 

bruta, que, do início ao fim, instigaram a fertilidade da investigação freudiana, posto que 

o feminino, para a psicanálise, não deixou de ser questão; bem ao contrário, enquanto 

conceito, passou a encarnar a própria condição do que não se daria a representar de forma 

última. 

De Freud a Lacan (Soler, 2005), o conceito de feminino circunscreve um 

panorama do que torna a psicanálise uma práxis capaz de reconhecer, nesse conceito, 

tanto o índice de seu limite enquanto uma investigação clínica, quanto como signo de seu 

avanço teórico. A posição freudiana, no tocante ao feminino, progride de sua relação 

clínica com as histéricas até seus questionamentos teóricos a respeito das diferenças 

presentes na constituição da sexualidade feminina. Sinal incomensurável do encontro do 

mestre de Viena com a alteridade dos sexos.   

Sobreposta em meio a essa investigação da diferença sexual paira a constatação, 

da parte de Freud (1923/1996), da não existência de uma representação psíquica do que 

poderia vir a ser o feminino, ideia que já se esboçava, em 1905, nos “Três ensaios da 

teoria da sexualidade”. Ao invés de uma definição, o que se encontra são equivalências 
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pensadas a partir dos estádios da organização genital infantil: na fase sádico-anal, no lugar 

de uma oposição masculinidade/feminilidade, todavia o que há é uma oposição entre ativo 

e passivo; na fase seguinte, fálica, existe somente a masculinidade com sua supremacia 

fálica e a oposição que se destaca é entre fálico e castrado. O menino possui algo e, à 

menina, isso falta. Dessa forma, enquanto o masculino é representado pelo falo, não há 

um objeto que represente o feminino. 

Nessa perspectiva, admitimos que escrever sobre a sexualidade feminina em 

Freud traz consigo uma carga extra de responsabilidade por dois motivos principais: o 

primeiro foi apontado por Appignanesi e Forrester (2011) ao mencionarem as acusações 

frequentes que ele sofre por suas visões conservadoras e entendimentos da mulher de sua 

época que contrariam principalmente as feministas. Não rara é a sensação de que muitos 

esperam que se coloque o criador da psicanálise “no banco dos réus” (p. 35) para, em 

seguida, condená-lo desqualificando seu arcabouço teórico.  

O segundo motivo consiste na percepção de que suas construções teóricas não são 

fixas e imutáveis, muito ao contrário, permanecem em constante movimento, visto que 

Freud parte de uma diferença sexual, ora marcada pela igualdade primordial, ora pensada 

como desigualdade em seus próprios termos, deslocando-se da ideia da mulher como um 

“a menos”, ou seja, castrada no corpo para a ideia de um “a mais”, em que a fase pré-

edipiana dá o tom do excesso feminino que, durante muito tempo, o médico vienense não 

quis ver, mas que toda a sociedade se ocupava em conter. Assim, o excesso se fazia 

exceção (Pommier, 1987) em uma sociedade profundamente patriarcal.    

 Nesse conseguinte, a mulher não foi somente tomada como louca, incompleta e 

inferior, ela foi associada à fragilidade, passividade e ao masoquismo. Vale dizer, porém, 

que tal associação não teve seu início com as teorizações freudianas. Esse é um 

pensamento que perpassa a história, ganhando força a partir do discurso da sexologia do 

século XIX que reclama o controle da sexualidade feminina ao discurso médico. Por esse 

viés, emerge uma forte moral sexual civilizada que busca virtualizar os desregrados em 

nome da moral, dos bons costumes e da procriação, é claro. 

Freud, como herdeiro dessa moral burguesa, atribui à sexualidade feminina um 

caráter passivo e masoquista. Um dos textos fundamentais para tal articulação é “O 

problema econômico do masoquismo”, escrito em 1924, que trata de uma resposta à 

posição de 1919 descrita no texto “Uma criança é espancada - uma contribuição ao estudo 

da origem das perversões sexuais”, na qual o masoquismo era tido como secundário ao 

sadismo.  
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No texto de 1924, Freud estabelece não só a existência de um masoquismo 

originário, mas também a sua existência em três formas distintas: erógeno, moral e 

feminino. Essa última forma – o masoquismo feminino – não escapa de uma certa 

ambiguidade, pois quando o fundador da psicanálise trata do masoquismo feminino no 

homem, parece se referir claramente a uma perversão masoquista. No entanto, ao utilizar 

o termo masoquismo feminino, fica clara a alusão à possibilidade de a mulher ser 

masoquista por natureza. Essa ambiguidade, no entanto, cresce na medida em que a 

sobrepomos a algumas propostas freudianas, tal como a que relaciona atividade à 

masculinidade e a passividade ao masoquismo feminino. 

Freud (1915/2017) localiza essa problemática em seu texto sobre as pulsões, em 

que é apresentado algo como uma gramática das pulsões, na qual a voz reflexiva média é 

identificada como sendo aquela que marca uma posição do sujeito, na qual, ao fazer-se 

ver (pulsão escópica), fazer-se comer (pulsão oral) ou fazer-se defecar (pulsão anal), ele 

é ativo em sua passividade. Se na perspectiva pulsional, a oposição entre atividade e 

passividade se revela como sendo uma oposição fundamentalmente gramatical, uma vez 

que a sexualidade depende dos caminhos que percorre, cabe considerar que a discutida 

passividade do masoquismo feminino é também dotada de ambiguidade.  

Essas propostas são tidas como ambíguas por fazerem menção a um conceito que, 

por definição, permanece em aberto no corpo de investigação freudiano, a saber, a 

feminilidade. Abertura que se refere à falta de simetria relativa ao sexo oposto e faz 

transparecer o quanto a masculinidade – definida pela atividade – não permite definir pelo 

seu oposto o feminino.  

Ora, se a passividade do feminino seria mais que seu exato oposto, como demarcar 

o específico desta passividade? Estaria ela toda circunscrita na dimensão do masoquismo 

feminino? Como conceituar, sem cair no mesmo paradoxo das histéricas que diziam não, 

quando na verdade queriam dizer sim? O que é possível se antever deve ser posto: a lógica 

que subjaz ao feminino em sua discutida passividade não se refere a uma óbvia prostração 

frente aos impasses de sua condição, ao contrário, supõe uma síntese disjuntiva em que a 

passividade restaria como um semblante de sua captura fantasística.  

Entretanto, se Freud estabelece ainda uma forte relação entre o masoquismo e o 

feminino, torna-se considerável não perder de vista que a relação contrária não é 

necessariamente assegurada para definir o feminino, ou seja, podemos conjuntamente a 

Freud descrever o masoquismo pelo feminino, mas, em igual medida seria teoricamente 

cabível descrever o feminino pelo conceito de masoquismo? 
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Quanto a isso, Freud (1933[1932]/1996, p. 117) afirma que “o masoquismo, como 

dizem as pessoas, é verdadeiramente feminino”. Dessa articulação, um elemento teórico 

a se considerar é que a sexualidade feminina foi um artifício importante para a 

problemática do masoquismo proposto por Freud em 1924. Pode-se inferir, portanto, que 

não se trata de afirmar que o feminino seja correlato direto do masoquismo, mas ao 

contrário: que o masoquismo seja referência para se pensar o feminino. É nesse sentido 

que se justifica investigar as questões relativas ao masoquismo para, dessa forma, dispor 

de elementos constitutivos capazes de sustentar a indagação dos percalços do que seria a 

sexualidade feminina. 

 A fim de rastrear uma possível relação entre masoquismo e feminino, formula-se 

uma questão: quais seriam as consequências de se afirmar que o masoquismo feminino é, 

na verdade, uma captura fantasística da parte da mulher, das coordenadas fantasísticas do 

homem? Ao impasse freudiano sobre a relação entre feminino e masoquismo, sabemos 

que Lacan (1958b/1998) responde com a seguinte pergunta: “o masoquismo da mulher é 

uma fantasia do desejo do homem?” (p. 740). Tendo em vista que Lacan estava em seu 

conhecido programa de retorno a Freud, podemos pensar que as bases dessa formulação 

já se encontram na letra freudiana. Nesse sentido, a investigação pretende localizar na 

obra do criador da psicanálise indícios que nos possibilitem relacionar feminino e 

masoquismo por meio da fantasia. 

Desse modo, o pressuposto de nosso questionamento se formula como uma 

hipótese na qual um possível traço feminino da fantasia, mesmo circunscrito na dinâmica 

do masoquismo feminino, propõe-se como uma atividade singular, uma paixão, 

funcionando como um artifício de Eros para capturar o universo fantasístico do outro 

amado. Para tanto, partiremos por considerar a discutida passividade – comumente 

descrita como característica do masoquismo – como um certo semblante, no estilo do que 

se pode perceber no romance “A história de O”, clássico da literatura erótica francesa, 

escrito por Pauline Réage, que provocou alvoroço em 1954.  

Portanto, ao investigarmos feminino, fantasia e masoquismo feminino, 

sustentamos nossos argumentos na psicanálise freudiana. E como a atividade do 

inconsciente se entrelaça com o exercício da letra, no ponto em que ambas são causadas 

por algo que excede a realidade, recorremos à literatura para falar do que, muitas vezes, 

não se dá a dizer. Desse modo, o diálogo entre psicanálise e literatura, nesta dissertação, 

passa pela percepção de que “a literatura fala do objeto de estudo da psicanálise e nos 
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oferece elementos poéticos que podem ser articulados com os conceitos psicanalíticos” 

(Maia, 1999, p. 17).  

Assim, aos moldes da análise freudiana da literatura, acreditamos que o texto 

literário pode ser utilizado como recurso metodológico a fim de enriquecer o material de 

pesquisa psicanalítica, “pois ele possibilita o desvelamento de impasses de relevância, 

tanto teórica, como clínica que devem interessar e ao avanço da psicanálise” (Ribeiro, 

2018, p. 18). Por esse viés, buscamos, no discurso de Freud e na referida obra literária, 

marcadores que nos permitissem localizar a posição feminina, seus modos fantasísticos e 

suas relações com o masoquismo, a fim de alcançar o objetivo a que nos propomos nesta 

pesquisa – relacionar o masoquismo feminino com a sexualidade feminina em articulação 

com a fantasia.    

No que tange ao método, utilizamos a investigação teórica com enfoque em 

Sigmund Freud para o estudo conceitual psicanalítico e a literatura erótica clássica “A 

história de O”, de Pauline Réage, a título de articulação. No contexto do discurso 

freudiano, recorremos a uma pesquisa teórica de cunho bibliográfico, que, para Lima e 

Mioto (2007, p. 38), “implica em um conjunto ordenado de procedimentos de busca por 

soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser aleatório”.  

No contexto literário, lançamos mão da metodologia clínica que opera extrações 

significantes de filmes e livros para destacar a montagem que torna operante o ato de 

escuta. Em outras palavras, trata-se de extrair do texto literário o problema que 

suscitamos, procurando captar em que medida a teoria pode esclarecer esse problema. 

Ressaltamos, porém, que não se trata de utilizar a obra em questão como ilustração dos 

conceitos, mas sim como uma ferramenta capaz de acessar certos impasses teóricos.  

Ponderamos, em consonância com Miller (1997), que a pesquisa psicanalítica não 

apresenta um método padrão, mas princípios norteadores para a investigação, sendo esses 

clínicos, por definição. 

 Neste estudo, traçamos um percurso pelas temáticas freudianas que alinhavam 

sexualidade feminina, fantasia, feminino e masoquismo feminino, considerando os 

momentos teóricos, divididos didática e cronologicamente na obra de Freud em pré-

psicanalítico, primeira tópica5 e segunda tópica. Como instrumentos, foram selecionados 

                                                 
5 O termo tópica é derivado do grego topos se referindo a lugar, geralmente, toma-se o topos como um lugar 

argumentativo, ou seja, um lugar de descrição, lugar de proposição de um conjunto de ideias ou princípios 

que são valentes no interior de uma teoria. O que Freud denomina de “tópica” corresponde a um “modo 

teórico de representação do funcionamento psíquico como um aparelho de disposição espacial” (Chemama, 

1995b, p. 212). É digno de nota o fato de que os sintagmas “primeira tópica” e “segunda tópica” não são 
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os textos freudianos que abordam o assunto e textos de comentadores como Antônio 

Quinet, Elisabeth Roudinesco, Joel Birman, Luiz Alfredo Garcia-Roza, Marco Antônio 

Coutinho Jorge, Maria Rita Kehl, Paul-Laurent Assoun, Renato Mezan e outros. 

Utilizando o procedimento de leitura seletiva, reflexiva e interpretativa, como sugerem 

Lima e Mioto (2007).  

A análise dos dados pautou-se pelas técnicas de leitura-escuta e transferência 

instrumentalizada, apresentadas por Iribarry (2003), de modo que, apoiados pela teoria, 

pudemos nos manter atentos “ao desfile de significantes” (p. 126) presentes nos textos 

escolhidos para “identificar, de modo semelhante à clínica, as falhas e tropeços de um 

discurso realizado, neste caso, através da escrita” (p. 26). Ao final, por meio da 

compreensão dos textos, procuramos interpretá-los, na perspectiva do objeto e do 

problema estudados, produzindo, assim, novas elaborações sobre o tema. 

Nessa perspectiva, nossa proposta implica refazermos o percurso empreendido por 

Freud na elaboração de sua teoria sobre a sexualidade feminina, a fantasia, o feminino e 

o masoquismo feminino. Trata-se, pois, de um longo caminho marcado por avanços e 

recuos que o fundador da psicanálise fez questão de não esconder. Assim, o primeiro 

capítulo desta dissertação busca, nas produções discursivas literária, sócio-histórica e 

científica, desnaturalizar uma noção fixa e determinada de sexualidade, a fim de 

percebermos os deslocamentos ocorridos em nossa cultura. Ademais, ambos os discursos 

nos permitem verificar como a mulher e sua sexualidade foram tomadas como objetos 

investigativos.  

Por esse viés, o discurso literário nos oferece subsídios para pensar as narrativas 

enquanto enredos mínimos, por meio dos quais o sujeito se encontra, organiza-se e se 

relaciona com o outro e consigo. A construção de nosso argumento, nesse momento, passa 

pelo exame de alguns pontos da biografia de Anne Cécile Desclos que sob o pseudônimo 

Pauline Réage6 escreve a obra que utilizamos nesta pesquisada como um artifício de Eros 

para capturar a fantasia de seu amado Jean Paulhan. Questão que nos leva a associar sua 

história com a da própria “O”.  

                                                 
utilizados por Freud em seus textos, mas por autores pós-freudianos para explicar a diferença existente na 

proposição de 1900, na qual as instâncias são o inconsciente, a percepção-consciência e o pré-consciente, 

e a de 1920, em que Freud apresenta o id, o superego e o ego (isso, o supereu e o eu). Por outro lado, o 

termo “topologia”, em psicanálise, refere-se às elaborações lacanianas que se fundamentam a partir do 

expediente das matemáticas e da lógica. Nesse sentido, o uso das matemáticas por Lacan para pensar a 

topologia nos permite, nesse texto, optar por utilizar a palavra tópica para refletir sobre as formulações 

freudianas, uma vez que tais proposições não tinham como referência as matemáticas.   
6 Torna-se oportuno mencionar que esse desdobramento biográfico da autora da obra que pesquisamos 

surgiu como sugestão da banca no momento da qualificação. 
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Com isso, buscamos lançar uma indagação de como sua condição de mulher e 

escritora se relaciona diretamente com nosso objeto de estudo, a saber, a sexualidade 

feminina, fantasia, feminino e masoquismo feminino. Nossa intenção passou por apontar 

como sua movimentação pode ser tomada nos termos de uma “paixão do feminino” que 

encontra, no ato da escrita, o espaço possível de produção de si, ao criar formas possíveis 

de encontro com seu amado e, consequentemente, de se colocar como sujeito de seu 

próprio desejo. Trata-se, portanto, de tentar ler a solução que a artista produziu diante do 

feminino que a habita e de sua resposta ao tornar-se mulher.   

Por outro lado, uma contextualização sócio-histórica com seus desdobramentos 

científicos possibilitou remontar as querelas biologicistas com as quais Freud se depara 

no iniciou de seu percurso científico. Além de evidenciar como sua formação em 

neurociências influencia fortemente o nascimento da psicanálise a ponto, inclusive, de se 

perceber que ela não escapa às tentativas cientificistas de estabelecer a natureza das 

sexualidades masculina e feminina.  

Essa percepção nos possibilita entrar em contato com hipóteses freudianas que 

causaram e ainda causam comoção e críticas severas até os dias atuais. Entretanto, uma 

leitura mais criteriosa permite constatar que, ao deslocar o foco da sexualidade do 

biológico para o psíquico, o médico vienense opera uma leitura original que evidencia as 

marcas psíquicas de um discurso que apresenta, muito mais, por seu caráter moral, que 

por seu aspecto natural. Questão que mostra sua ressonância, em grande medida, na 

clínica contemporânea. 

Tal deslocamento, no pensamento do criador da psicanálise, abre um outro 

universo teórico que encontrou, em uma clínica da fantasia, sua sustentação, a qual 

apresentamos no segundo capítulo. Desse modo, partimos de como o encontro de Freud 

com as histéricas, aos moldes químicos, precipitou um novo saber clínico capaz de 

deslocar sua rota neurológica, redefinindo seu modo de fazer ciência. Além de retirar a 

histeria do hall das degenerações psíquicas que viam na higiene moral e na medicalização 

social a cura desses males. Onde situar a histeria? O que representa seu caleidoscópio de 

sintomas? Quais suas origens?  

A todas essas indagações, as vozes desacreditadas das histéricas guiaram o mestre 

de Viena aos recônditos da sexualidade feminina e suas seduções, abrindo espaço para 

outro tipo de realidade – a psíquica. Universo que ele se propõe a desbravar em sua nave 

do desejo, visitando os mundos fantásticos das fantasias foi transportado para a “outra 
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cena”. Pode então vislumbrar o reino do inconsciente e seu poder que destitui “o senhor 

de sua própria casa”. 

Se não somos donos de nós mesmos, como pensar os desejos sexuais? Quais suas 

origens? Por que vivemos em conflito entre o querer carregado de prazer e o dever 

apontador da realidade? Diante desses impasses, o cientista vienense percebeu os limites 

da ciência, pois foi a mitologia expressa no Édipo que lhe possibilitou esboçar uma 

gramática das pulsões que se forma na infância, mas permanece ditando todas as relações 

vividas ao longo da existência.  

Esses destinos pulsionais interrogam o criador da psicanálise sobre as diferenças 

sexuais, onde situar a sexualidade feminina? É possível tratá-la como um oposto exato da 

sexualidade masculina? Buscando responder, com um sim, essa última questão, ele leva 

às últimas consequências suas teorizações que definem a mulher como um homem 

castrado. Anatomia que delineava o destino invejoso da mulher. Porém, quanto mais 

Freud avança em suas formulações teóricas, mais percebia a inconsistência de uma 

sexualidade feminina simetricamente inversa à masculina.  

Assim, o feminino emerge como um problema “mais além”, questão que 

buscamos abordar no terceiro capítulo. Com efeito, esse terceiro momento se pautou na 

tentativa de localizar a sexualidade feminina na segunda tópica freudiana, pontuando 

como a concepção da pulsão de morte modificou a percepção de Freud acerca do 

feminino. Quais os impasses e quais os avanços que essa alteração provoca? Ao que tudo 

indica a pulsão de morte opera uma virada sobre a noção de masoquismo, a qual Freud 

associa ao feminino.  

Por esse viés, para pensar o masoquismo, recorremos às fantasias de 

espancamento – fantasias masoquistas recalcadas – para discutir que, na verdade, tratam-

se de fantasias de masturbação, na qual há um retorno da masturbação clitoridiana sob 

outros aspectos, tal como um retorno do recalcado. O que significa dizer que o 

masoquismo declarado do segundo momento da fantasia de espancamento não se refere 

somente a uma posição passiva do sujeito na fantasia, mas também a uma atividade da 

parte do mesmo. Dessa forma, evidenciamos as possíveis implicações referentes a uma 

posição ativa no masoquismo feminino teorizado em 1924. Assim, conjecturamos que o 

masoquismo feminino, na mulher, pode responder como uma atividade capaz de capturar 

o universo fantasístico do homem.  

Ademais, sublinhamos os avanços teóricos de Freud concernentes ao complexo 

de Édipo e sua fase pré-edípica nas meninas, além de pontuar como o desdobramento de 
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suas investigações lhe permite desenvolver uma hipótese sobre o feminino e a sexualidade 

feminina que, em última instância, assinalam os impasses a que o mestre de Viena chegou 

com relação à problemática da feminilidade que, ao fim de sua trajetória, deixou, em 

aberto, o tornar-se mulher.  

Por fim, no quarto capítulo tratamos da relação entre literatura e psicanálise no 

intuito de ler na personagem “O” sua paixão do feminino e a solução que cria para se 

tornar mulher e sujeito de seu próprio desejo. O próprio Freud (1907[1906]/1996) recorre 

constantemente a esse recurso como um ponto de avanço em suas investigações, ao 

funcionar como prova de que determinado drama humano já havia sido relatado por 

poetas e escritores. 

Nessa perspectiva, cabe especificar a qual empreendimento os poetas e literatos 

foram convidados a contribuir. Trata-se, segundo Soler (2005), da pergunta na qual Freud 

tropeçou, a saber: o que quer uma mulher? “Ela quer sofrer” (p. 58), responde a autora, 

para, em seguida, acusar os psicanalistas de não apreenderem o cerne da feminilidade e 

de forjarem a teoria do masoquismo feminino, como “se lhes parecesse inconcebível que 

um sujeito pudesse oferecer-se como objeto – caso da mulher, em sua relação com o 

desejo do homem – sem ser masoquista!” (p. 58). 

Seria a mulher passiva por natureza, ao ponto de ser possível dizer que ela seria 

masoquista? Ou ainda: haveria, no masoquismo feminino proposto por Freud 

(1924/1996), considerações incontornáveis para a compreensão da constituição da 

sexualidade feminina? Na literatura, é possível perceber, em muitas histórias, que o 

masoquismo se refere à considerável atividade por parte da mulher. Ela se insinua, 

oferece-se, propõe-se como objeto, mas ela o faz de tal maneira que se torna impraticável 

não ver aí descrita certa urdidura – tecida com suas próprias fantasias – ao modo das 

aranhas, para capturar sua presa: a fantasia masculina.   

Desse modo, surge a hipótese deste trabalho de que um possível traço feminino 

da fantasia, mesmo circunscrito na dinâmica do masoquismo feminino, propõe-se como 

uma atividade singular, uma paixão, funcionando como um artifício de Eros para capturar 

o universo fantasístico do outro amado. Assim, ao tomarmos esta passividade como um 

artifício de Eros, no estilo do que se pode ver descrito na obra “A história de O”, torna-

se possível recolher em “O” a via crucis de seu universo e as produções eróticas a que 

recorre como solução criativa dessa paixão do feminino.  
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1 SEXUALIDADE: É INCOMUM QUE SEJA NORMAL 

 

... há trabalho suficiente para se fazer nos próximos cem anos – nos quais nossa civilização terá de 

aprender a conviver com as reivindicações de nossa sexualidade (Freud, 1898a/1996, p. 267). 

 

 Mais de um século após a publicação do texto “A Sexualidade na etiologia das 

neuroses” que deu origem às palavras escritas por Sigmund Freud, ainda nos deparamos 

com a dificuldade de ler a reivindicação de nossa sexualidade, assim como nos parece 

uma árdua tarefa refletir sobre os (des)caminhos que ela porventura nos convida a trilhar. 

Podemos listar inúmeros motivos para tamanha dificuldade que se estendem, desde a 

anatomia e a fisiologia, passam pelas crenças e fantasias mais íntimas, até se instalar nas 

repressões, tabus e moralizações sociais. “Todas essas variáveis situam-se no ponto de 

intersecção entre os movimentos próprios à vida e os efeitos particulares das instituições” 

(Foucault, 1988, p. 27). Dito de outro modo, a sexualidade parece descortinar a complexa 

relação existente entre a natureza estrutural que persiste no ser humano e o que ele 

desenvolveu enquanto cultura (conjuntura).  

Constatação, essa, que nos permite tratar o campo do sexual como um território 

híbrido entre o pessoal e o social, constituído de enodamentos confusos que buscam 

enlaçar o ser individual ao coletivo ou seu avesso, como sugere Nunes (2005). Chama-

nos a atenção como a psicanálise admite uma leitura do singular que não desconsidera o 

que viceja no universal das relações, possibilitando entender os enlaces que tentam unir 

o que há de estrutural7 e o que há de conjuntural8 nos modos de se estabelecer as relações. 

Não raro, essas tentativas denunciam que, entre as pessoas, há mais nós que laços, posto 

que existe um (des)compasso entre o que vigora na conjuntura e o que se propõe como 

linha de força estrutural de cada sujeito. 

                                                 
7 Etimologicamente, o termo estrutura deriva do latim structura e significa, nas palavras de Zimerman 

(2012f, p. 128), “um conjunto de elementos que, separadamente, têm funções específicas, porém que são 

indissociadas entre si, interagem permanentemente e influenciam‑se reciprocamente”. Em psicanálise, a 

noção de estrutura surge com Freud na segunda tópica que ele denomina de “teoria estrutural da mente”, 

essa concepção foi consolidada a partir do texto de 1923, “O Ego e o Id”, no qual o médico vienense propõe 

uma divisão do aparelho psíquico em três instâncias: id, ego e superego. Lacan, por sua vez, retoma a noção 

de estrutura, sob a influência de Lévi-Strauss e Jakobison, para atribuir ao inconsciente o seu estatuto, nas 

palavras de Miller (1964/1996, p. 11), “estrutura, portanto, é o que localiza uma experiência para o sujeito 

que ela inclui”.  
8 Conjuntura é um termo que se tornou conceito na área da economia, em meados do século XIX, mediante 

a observação da periodicidade das crises econômicas (Demo, 1975). Nesse texto, consideraremos 

conjuntura como o contexto explicativo de um acontecimento para o sujeito, conquanto que seja um 

contexto subtraído das razões de estrutura, ou seja, uma análise conjuntural é fundamental para se localizar 

a propriedade estrutural do sujeito, o modo como ele repete as razões estruturais de sua constituição em 

face as ocorrências conjunturais, posto que a conjuntura refere ao contingente, o necessário e o possível, 

enquanto a estrutura implica também uma resposta ao real, mesmo quando este se apresenta de forma 

contingente. 
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Visto por esse ângulo, não seria incorreto afirmar que a primeira dissonância 

acontece no próprio sujeito que se vê galgando duas dimensões que, a princípio, parecem 

bastante distintas, uma pulsional (estrutural) e outra social (conjuntural). São gramáticas 

diferentes que exigem posicionamentos, muitas vezes, opostos e que, devido a sua 

inconstância, geralmente, culminam no sofrimento psíquico. Por isso, Assoun (2012, p. 

15) afirma que “o que o neurótico testemunha é uma harmonia impossível entre ‘pulsão’ 

e ‘civilização’”. Não sem razão, ela (a sexualidade) ganhou seu lugar no discurso.  

Refletir sobre a noção discursiva no cerne da sociedade foi uma das conjecturas 

de Michel Foucault (2009a) que, no livro “A Arqueologia do saber”, propõe o discurso 

como sendo “um conjunto de regras anônimas, históricas sempre determinadas no tempo 

espaço, que definiram em uma época e para uma área social, econômica, geográfica, ou 

linguística dada, as condições de exercício da função enunciativa” (p. 133). Essa definição 

nos permite entender que os discursos refletem o funcionamento da sociedade e suas 

produções subjetivas, como reconhece Lacan (1969-70/1992) ao afirmar que algo da 

realidade da dinâmica social é passível de ser simbolizado, pois é na condição de 

funcionar como discurso que a realidade produz efeitos no mundo. Dessa forma, a função 

de um discurso implicaria na proposição de um laço social, já que eles seriam tecidos e 

estruturados pela linguagem (Quinet, 2006).  

 Diante dessa função de laço social, o discurso assume formato de “agenciamento 

de lugares cujas relações lógicas têm efeitos impositivos para toda fala que venha a ser 

proferida. Vinculação que... implica aquele que fala e aquele que se deixa tomar pela 

implicação dessa fala” (Porge et al., 2015, p. 123). Dessa dinâmica discursiva, interessa-

nos a compreensão de que a psicanálise investiga “não só a relação estrutural do sujeito 

e suas estratégias para lidar com o desejo e o gozo do Outro, mas também se e como ele 

se insere nos discursos” (Quinet, 2006, p. 14). Dito de outra forma, a psicanálise escuta o 

que se impõe como estrutural na dinâmica conjuntural dos laços sociais. 

 Nessa perspectiva, os seres humanos construíram uma gama variada de discursos 

como, o mitológico, filosófico, social, literário e científico que operam de modo a 

“aparelhar o gozo com a linguagem” (Quinet, 2006, p. 17), dado que o processo 

civilizatório exige do sujeito uma renúncia pulsional. Esse aparelhamento permite dotar 

de sentido e valor condutas, desejos, prazeres, sentimentos, sensações e sonhos. Motivo 

pelo qual Foucault (1988) é levado a considerá-lo um importante e eficaz dispositivo9 de 

                                                 
9 Termo técnico utilizado por Foucault, principalmente, a partir dos anos de 1970 quando teorizava sobre a 

governabilidade. O autor não chegou a formular uma definição própria para a palavra, contudo, para 
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controle que as instituições religiosas, judiciárias, pedagógicas, médicas e outras, 

souberam utilizar no intuito de implementar um conjunto de normas para definir como 

viver.  

É por esse viés que, na modernidade, vemos alçar um discurso sobre a sexualidade 

que, ainda hoje, expressa o modo por meio do qual nos permitimos relacionar com nossa 

dimensão sexual e como admitimos ser afetados pela sexualidade alheia. Nesta 

investigação, contaremos com três tipos de discurso sobre a sexualidade – o literário, o 

social e o científico – a fim de localizar especificidades que nos possibilitem avançar nos 

desdobramentos teóricos e clínicos da sexualidade e sua relação com o masoquismo 

feminino, objeto primeiro dessa pesquisa. A escolha desses discursos não é sem 

consequências, uma vez que partimos dos rastros freudianos que, pautando-se em 

contextos científicos, sociais e literários, dá corpo a um novo modo de compreender a 

sexualidade. 

Com efeito, este capítulo tem, por objetivo, desnaturalizar uma noção fixa e 

determinada de sexualidade que, por vezes, instala-se em nosso meio, somente dessa 

maneira, ampliaremos os espectros para pensar o masoquismo feminino, assim como os 

deslocamentos da sexualidade em nossa cultura. Nesses termos, o discurso literário nos 

oferece subsídios para pensar as narrativas enquanto enredos mínimos, por meio dos quais 

o sujeito se encontra, organiza-se e se relaciona com o outro e consigo. Uma 

contextualização sócio-histórica com seus desdobramentos científicos nos possibilitará 

remontar as condições propícias à origem da psicanálise, ao localizar o lugar por meio do 

qual a sexualidade feminina e a mulher passam a ocupar no edifício psicanalítico desde 

suas bases.  

 

1.1 Psicanálise e literatura: a sexualidade nos confins da escrita 

 

E os escritores criativos são aliados muito valiosos, cujo testemunho deve ser levado em alta conta, 

pois costumam conhecer toda vasta gama de coisas entre o céu e a terra com as quais nossa filosofia 

ainda não nos deixou sonhar. Estão bem diante de nós, gente comum, no conhecimento da mente, 

já que se nutrem em fontes que ainda não tornamos acessíveis à ciência (Freud, 1907[1906]/1996, 

p. 20). 

 

                                                 
Agamben (2005, p. 11), trata-se de “um termo técnico essencial do pensamento de Foucault” que pode ser  

pensado enquanto uma estratégia que visa “através de uma série de práticas e de discursos, de saberes e de 

exercícios, a criação de corpos dóceis, mas livres, que assumem a sua identidade e a sua ‘liberdade’ 

enquanto sujeitos no processo mesmo do seu assujeitamento. O dispositivo é, na realidade, antes de tudo, 

uma máquina que produz subjetivações, e enquanto tal é uma máquina de governo” (p. 15).   
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 As palavras acima, do texto “Delírios e sonhos na ‘Gradiva’ de Jensen”, 

possibilitam-nos perceber que, para o fundador da psicanálise, os escritores eram 

precursores de um certo tipo de apreensão dos dramas e do sofrimento humano. 

Pensamento endossado por Lacan (1965/2003) quando este afirma, ao homenagear 

Marguerite Duras: 

 

A única vantagem que um psicanalista tem o direito de tirar de sua posição é a de se lembrar com 

Freud que em sua matéria o artista sempre o precede, portanto, ele não tem que bancar o psicólogo 

quando o artista lhe desbrava o caminho (p. 200). 

 

Na letra de Lacan, apoiada em Freud, pontuamos como a relação entre psicanálise 

e literatura se mostra frutífera no ponto em que cada escritor, à sua própria maneira, 

traceja sob sua tinta o modo pelo qual a cultura, as organizações sociais e sua própria 

constituição psíquica lhe influenciam na composição de sua obra. Leitura que pode nos 

apontar as formas de subjetivação de dada época. Nesse conseguinte, Rabaté (2017, p. 

164), assevera que “a literatura oferece um modo privilegiado de entrada para a ‘cultura’, 

termo que combina o envolvimento pessoal com os modos tradicionais de ficção 

(Bildung) com os valores que definem uma civilização (Kultur)”. 

Além disso, pode se tornar uma importante ferramenta no entendimento das 

manifestações do inconsciente para os psicanalistas e os pesquisadores em psicanálise. 

Isso “porque os artistas, com os mesmos ingredientes que os simples neuróticos 

(inconsciente, libido, pulsões), comprovam e testemunham a possibilidade de saber fazer 

algo que produza satisfação e laço social, em vez de alimentar um sintoma” (Fingermann, 

2017, p. 44).  

Não sem razão, psicanalistas como Birman (1991, p. 106-107) afirmam que: “Esta 

articulação entre saber psicanalítico e tradição literária é um tópico fundamental, uma das 

condições de possibilidade para que se empreenda a metodologia psicanalítica”. O 

próprio Freud manteve uma estreita relação com a literatura que, na concepção de Chaves 

(2015), abarca um período que se estende de maio de 1897, em uma carta a Fliess – 

“Manuscrito N” – à 1930, em seu discurso de agradecimento ao Prêmio Goethe. 

Entretanto, parece-nos uma tarefa inglória afixar a precisão dessa influência, mas é fato 

que “Freud desde os seus primeiros ensaios, encontrou no formato de escrita literária um 

meio de se tornar acessível aos leigos” (Nobre, 2010, p. 208). Nas palavras de Rabaté 

(2017, p. 164): 

 

A “ciência da literatura” de Freud inclui interpretação e hermenêutica geral, partindo do campo 

literário para a sexualidade com sua coleção inesgotável de exemplos, personagens, situações e até 



29 
 

mesmo de piadas, irá aperfeiçoar diagnósticos individuais, aprofundar a complexidade dos dramas 

de vida dos pacientes e, finalmente, olhar para as crônicas imemoriais de deuses, heróis e 

paradigmas míticos que atestam o impacto dos dramas transgeracionais. 

  

No entanto, isso não significa que o texto escrito deva ser psicanalisado, como nos 

adverte Fingermann (2017, p. 44), “pelo contrário, os psicanalistas é que deveriam saber 

ler melhor, que deveriam flexibilizar, afinar seu ouvido, deixando desconcertar a sua 

linguagem pela ‘prática da letra’”. Considerando os ditos acima, propomo-nos, nesse 

tópico, conhecer um pouco da literatura erótica feminina a partir da biografia de Anne 

Cécile Desclos, autora de “A história de O”, romance escolhido para nortear nossas 

reflexões sobre a fantasia e o masoquismo feminino na obra freudiana. Desse modo, 

pretendemos evidenciar como a própria autora opera com a posição de objeto na fantasia 

de seu amante, fazendo desse movimento uma invenção de si. Além da construção de um 

espaço de encontro entre os amantes.     

 

1.1.1 Literatura feminina10 e literatura erótica: um ato de dupla transgressão 

 

A escrita do erótico, do pornográfico e do obsceno é parte de uma tomada de posição diante do 

desejo: do ato de se dedicar a esta espécie do gênero narrativo, em consonância e conflito com a 

sua realização e do texto que, por sua vez, representa a escrita de desejos de personagens ficcionais 

que habitam seu universo (Borges, 2013, p. 28). 

 

 Segundo Neri (2005), o caminho percorrido pelas mulheres para chegar ao mundo 

das letras não foi fácil, uma vez que o território literário até meados do século XVIII era 

de domínio exclusivo dos homens e a escrita feminina “ficava restrita ao domínio privado, 

à correspondência familiar ou à contabilidade da pequena empresa” (Perrot, 2008, p. 99).  

É justamente o advento da Revolução Francesa que permite à mulher um avanço no 

terreno cultural.  

Entretanto, para Neri (2005), a chamada literatura feminina, no século XIX, surge 

a partir da expressão profunda de amargura oriunda dos sentimentos de exclusão e 

inferioridade social, aos moldes de um lamento que denuncia as injustiças da condição da 

mulher nessa época, de modo que não é incomum se deparar com “personagens femininos 

[que] sempre esbarram nos limites impostos a seu sexo, como revela a obra Orgulho e 

                                                 
10 Estamos advertidos da concepção conflitante de alguns posicionamentos divergentes no campo da crítica 

literária feminista a respeito da existência ou não de uma literatura feminina. Porém, ressaltamos que não é 

escopo de nossa investigação se enveredar por esses meandros próprios de teorias feministas. Assim, ao 

longo do texto, utilizaremos o termo literatura feminina como sinônimo de um conjunto de obras que tem 

assinatura de mulher.  
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preconceito de Jane Austen” (p. 230) e outras romancistas como as irmãs Brontë e suas 

histórias recheadas de escolhas morais e destinos dramáticos.  

Fato é que, para além de um sintoma da mulher dessa época, essa escrita aflora 

críticas contundentes à sociedade individualista e patriarcal, centrada nos direitos 

masculinos à propriedade (Souza, 2019), por meio de sátiras sociais sobre o ideal burguês 

de casamento, filhos, modelo de família que constituíam o que Freud (1908a/1996) vai 

identificar como moral sexual civilizada. Portanto, não se configuraria como erro afirmar 

que essa literatura apontava para um mal-estar gestado no âmbito de um modelo adoecido 

de sociedade moderna e, exatamente, por isso, não poderia ser vista somente como a 

denúncia de um sintoma de mulher, mas como uma exposição fiel dos (des)caminhos da 

civilização, conforme desbravou Freud, ao longo de sua obra, e reforça Assoun (1993).     

Mesmo que Virgínia Woolf, na virada do século XX, tenha ponderado sobre a 

existência de uma escrita feminina e o que a distinguiria de uma perspectiva masculina, 

denunciando inclusive a falta de condições materiais para a produção de autoria feminina, 

a escritora tropeça no indizível de sua condição melancólica que termina por impulsionar 

“sua descida ao rio, por onde seu corpo sem bordas se deixou levar e por onde também 

sua escrita hemorrágica encontrou não a palavra que a nomeasse, mas uma solução, ainda 

que lhe custasse a própria vida” (Ferreira & Ferrari, 2017, p. 95).  

Outra escritora imprescindível do século XX é Simone de Beauvoir que, a partir 

de suas explanações filosóficas sobre a situação da mulher, no contexto social de sua 

época, vai muito além de uma representação feminina na literatura. Por esse viés, a autora 

afirma que  

 

O mito da mulher desempenha um papel considerável na Literatura; mas que importância tem na 

vida quotidiana? Em que medida afeta os costumes e as condutas individuais? Para responder a 

essas perguntas seria necessário determinar as relações que mantém com a realidade (Beauvoir, 

1970, p. 299). 

 

É importante salientar que, ainda que não tenham desfrutado de uma liberdade 

incondicional na escrita, ao reclamarem seu lugar no mundo das letras, as mulheres 

ultrapassaram os limites de seu confinamento estrito ao espaço privado que restringia sua 

atuação à maternidade, esposa e “rainha do lar”, a ponto de transbordarem pelas frestas 

do espaço público a partir de uma escrita que não se permitia ser denominada nem como 

fechada, nem como aberta, mas destinada a não definição. De maneira análoga à Kristeva 

(1984), quando esta relaciona o feminino à linguagem semiótica enquanto movimento 

constante anterior à nomeação. Situação que, por si só, assume função transgressora.  
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Há de se dizer, porém, que o termo transgressão, conforme Foucault (2009b), não 

se direciona à violência ou à destruição do já sacramentado, mas, ao contrário, ele coloca 

em cena a audácia da criação do inusitado. Sob esse enfoque, a literatura erótica feminina 

fez precipitar “a mulher enquanto dona de um corpo que fala e que é passível de 

sentimentos e sensações, de rupturas, de angústias e de estigmas” (Gomes, 2017, p. 72). 

Isso, porque o erotismo mostrou poder ser um dos artifícios que permitia à mulher 

expressar seu lado histérico sem ser considerada, necessariamente, louca, como afirma 

Cixous (1976), uma vez que a “mulher é por natureza histérica, quer dizer, ela é, por 

natureza, a que fala com o corpo. Se você reparar, toda mulher comunica com o corpo” 

(Cesar, 1999, p. 272). 

De início, partimos do que Bataille (2004) nomeou como erotismo dos corpos, de 

modo que tomamos o termo erotismo como um mecanismo de ligação entre seres 

descontínuos que procuram, através da atividade sexual, estabelecer uma relação de 

continuidade. Mecanismo esse que assume função de subjetivação da atividade sexual, 

visto que possibilita o desvio pulsional do sexo enquanto ato meramente reprodutivo. 

Desse modo, podemos refletir sobre o erótico como sendo aquilo que “nos proporciona o 

encontro com o que há de mais profundo no nosso corpo, na nossa existência” (Gomes, 

2017, p. 71). 

Dito isso, pensemos nas veredas da escrita que, por mais externas que possam 

aparentar à construção de um texto, as condições que as permeiam, quase sempre, tocam 

o não dito. Assim, tais escritas têm sua origem na “tensão entre o que se deseja dizer e 

aquilo que é permitido ou legítimo enunciar” (Borges, 2013, p. 29). Quando esse processo 

leva à criação de algo novo, oriundo da tensão entre o dito e o não dito, a autora denomina 

de escritura.   

É nesse sentido que Barthes (2000) chama-nos a atenção para o fato de que não se 

deve confundir escrita e escritura, posto que a segunda ultrapassa uma prática puramente 

comunicacional a serviço de uma intenção ao tocar uma linguagem “endurecida que vive 

sobre si mesma” (p. 17). Assim, temos, no processo escritural, uma “prática significante 

de enunciação na qual o sujeito se põe de um modo particular” (Barthes, 2015, p. 221) na 

obra. Isso significa proferir que, das pretensas autobiografias às ficções mais inusitadas, 

o sujeito é parte indissociável no processo de escrita.  

 Pensando essa noção de escritura, especificamente, na literatura erótica, podemos 

dizer que ela figura como proscênio (anti-cena) da sexualidade humana, no sentido de 

figurar uma narrativa capaz de tornar admissível a exuberância da sexualidade. E mesmo 
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quando essa sexualidade parece ocupar, inteiramente, a cena de um romance, é 

perceptível o apelo a elementos narrativos que buscam balizar a ocorrência da sexualidade 

real, de modo que o aparente, na cena, é o sexo transvestido de objetos que, aos moldes 

do fetichismo, tampona o sexo real. Além de se figurar de forma obscena, ou seja, como 

elemento fora da cena, tal como uma dialética de tipo hegeliano com proscênio (tese), 

obsceno (antítese) e cena (síntese).   

Esta dialética entre o proscênio, a cena e o obsceno depreende que a tese seria o 

proscênio: a afirmação de que o erótico seria capaz de apresentar, integralmente, o desejo, 

os pendores e inclinações dos personagens, o efetivo de sua relação. A isso, contrapõe-

se, como antítese, o obsceno, elemento que garante à cena ser tomada em sua questionável 

totalidade, uma vez que, para tanto, algo deve ficar de fora dela, como motivação 

fundamental, ou mesmo como verdade da cena. Como síntese, temos a cena, da qual se 

figuram elementos de desencontro que acenam para a incompletude do sexual.  

Nesse viés, podemos entender o obsceno como o que é oposto à cena, ou seja, o 

“que não se pode levar ao palco por atentatório à moral” (Portella, 1984, p. 115), 

constatamos que ela assinala para a parte da sexualidade que fica fora da cena social. Isso 

significa pensar a linguagem obscena como aquela que “seria transgressora, em alguma 

medida, por rebelar-se contra o engessamento emocional promovido pelo que se 

convencionou chamar de bons costumes” (Silva, 2002, p. 77).  

Assim, a literatura erótica, enquanto uma escritura, acena como transgressora, por 

violar as normas de dada sociedade, além de apontar para o que não pode ser expresso 

em palavras. Com efeito, “ao trazer o erotismo para o seu discurso, a mulher escritora 

transgride a separação tácita existente entre a esfera pública e a privada, tornando-se ela 

própria a mulher ‘pública’ ou, em outras palavras, a prostituta” (Bailey, 2010, p. 19). 

Ademais,  

 

A criação de um discurso erótico representa o reverso de uma moeda cuja face é a inscrição da 

mulher na literatura – já não como objeto do masculino numa relação de ventriloquismo literário 

– mas como sujeito e agente, enunciando a sua própria ‘fala’ (Bailey, 2010, p.18). 

 

Desse modo, a escrita erótica, agora composta por mulheres, pode ser 

compreendida como um ato duplamente transgressor, uma vez que transgride a norma de 

não fazer parte do discurso social e, ao tomar a palavra, transgride novamente por falar 

sobre sexualidade, assunto tabu, na maioria das sociedades, tornando-se um terreno fértil 

a ser explorado quando o assunto é perscrutar as construções e investiduras fantasísticas 

que permeiam as imagens do feminino em nossa sociedade. Dito de outro modo, “a 
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experiência da mulher e o erótico na literatura é uma transgressão das hierarquias 

falocêntricas” (Gomes, 2017, p. 78), pois, nesse jogo de esconder para revelar e revelar 

para esconder, produz-se, incansavelmente, narrativas que escancaram os nós que 

engendram as tramas psíquicas na senda do feminino e que escapam a um conjunto 

fechado de representações, como abordaremos em seguida.  

 

1.1.2 A erótica da literatura feminina como escrita-voz: o que se revela de quem escreve 

 

... é esse nunca mais que se repete... afirmando o feminino como paixão, deslumbramento, que ao 

se inscrever na mais alta singularidade, aponta para o território da inconsistência de si mesmo 

(Neri, 2005, p. 229).  

 

 De forma geral, a escrita pode ser tomada como um processo de produção de um 

texto. Contudo, de maneira mais específica, trata-se de uma operação complexa que 

resulta de uma série de comportamentos, habilidades e competências que reunidas 

expressariam a dimensão implícita do acordo entre a subjetividade do(a) escritor(a) e as 

imposições textuais. Essas imposições seriam os constituintes gramaticais da língua: o 

recurso simbólico dos modos de apropriação do que se pretende enquanto construção e 

elaboração de um texto, o contexto sócio-histórico que formulariam algo como um a 

priori afetivo desde o qual algo da paisagem imaginária pessoal admitiria condições 

textuais de descrição. Não sem razão, a palavra texto vem do latim texere e significa tecer, 

construir, e em seu particípio passado – textus – também era utilizado como substantivo, 

significando coisa ou maneira de tecer.  

 Dar vida a uma obra é retomar as condições de textualidade que se tecem em meio 

a um conjunto de fatores que perpassam o processo de escrita desde seus aspectos mais 

conjunturais aos mais estruturais. Essas dimensões escrituárias atravessam o corpo de 

interesse psicanalítico desde seus primórdios a partir de uma investigação que passa pelo 

caráter textual da organização subjetiva, podendo ser encontrada, em Freud 

(1950[1986]/1996), na “Carta 52” a Wilhem Fliess, na qual acompanhamos sua 

proposição de um aparelho psíquico como um aparelho de memória estratificado.  

 É importante destacar que, já em sua Monografia de 1891, o criador da psicanálise, 

ao se afastar das teses localizacionistas de um aparelho neural para descrição das 

patologias cerebrais, propõe um ajuste na noção de aparelho psíquico, que seria melhor 

definido como um aparelho de escrita. Fato que se evidencia na utilização de termos como 

signo (zeichen), inscrição (niederschrift) e transcrição (umschrift). Ora, não é sem 

consequência essa modificação, pois implica reconhecer que o fundamental daquilo que 
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configura o psíquico seria da ordem da escrita e do que a caracterizaria, a saber, os traços 

que a memória estratificaria.  

 Assim, Freud (1950[1896]/1996) destaca que o material presente em forma de 

traços da memória estaria sujeito, de tempos em tempos, a um rearranjo segundo novas 

circunstâncias – a uma retranscrição. A novidade teórica dessa formulação estaria na 

constatação de que a memória não se faria presente de uma só vez, mas se desdobraria a 

partir de diferentes variedades de signos e rearranjos periódicos. Junto a isso, haveria um 

processo que o fundador da psicanálise denominou de trilhamento ou facilitação 

(Bahnung). Esse processo seria oriundo das experiências de satisfação que, por se 

repetirem, originariam uma série de facilitações neuronais que demarcariam uma trilha 

desde a qual se organizaria a economia psíquica do sujeito. 

 Simanke (2019) nos chama a atenção para o fato de que, como outros conceitos 

psicanalíticos, Bahnung não faz parte do universo conceitual criado por Freud. Contudo, 

ele o recolhe da literatura neurocientífica, disponível em sua época, para utilizá-lo como 

argumento dedutivo nas páginas iniciais do “Projeto para uma psicologia científica”. 

Gesto que possibilita transformá-lo em “um dos pilares da concepção freudiana da 

memória e da natureza geral dos processos mentais” (p. 99). 

 Partindo dessa leitura de um aparelho psíquico enquanto um aparelho de escrita, 

aventamos a possibilidade de se trabalhar com a hipótese de um texto antes do texto, um 

texto composto de traços, marcas e facilitações, que traduziriam o traumático na 

perspectiva fantasística de se formular como mito ou romance pessoal até o texto e suas 

condições sociais de circulação. Com efeito, valemo-nos de Barthes (1987) para afirmar 

que o erótico de um texto não está em seu tema, mas sim no próprio texto. Nesse sentido, 

poderíamos propor que a erótica do texto estaria veiculada no acordo implícito entre a 

fantasia e suas condições de expressão textual, de tal forma que parte do conteúdo sexual 

seria sublimado, cabendo a Eros e a ars erótica realizar essa passagem do sexual para o 

textual.   

 Portanto, em linha de princípio, a escrita erótica seria um processo que implicaria 

a transformação da experiência subjetiva em equivalentes culturais legitimados pela 

sociedade, de modo que o sexual demandaria sua legitimação social para se tornar textual. 

Sendo assim, as condições sociais do texto poderiam ser pensadas enquanto complexos 

de valores, imagens, tendências e tensões, que só seriam autenticados na perspectiva de 

se tornarem admissíveis na cena comum de sua leitura. 
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 No sentido dessas condições, as produções literárias que marcam determinada 

época se apresentam como ecos de vozes produzidas no interior de uma dada cultura. O 

que significa dizer que entendemos a literatura erótica feminina como uma forma de 

expressão humana e, consequentemente, uma maneira de constituição de subjetividade, 

da qual se torna possível extrair material que possibilite realizar leituras dos modos de 

subjetivação das mulheres em dado contexto ou época. Para além dessa dimensão 

conjuntural que pode ser desfiada dos textos, algo do viés estrutural resta por ler nas 

entrelinhas do que se escreve.  

 É nesse contexto que nos deparamos com uma questão suplementar durante a 

investigação da literatura erótica, como veremos a seguir.  

 

1.1.3 Literatura erótica: uma questão de classificação 

 

A literatura, como toda a arte, é uma confissão de que a vida não basta (Pessoa, 2000, p. 28). 

 

 Antes de nos enveredarmos nas tramas de “O”, tão bem descritas por Pauline 

Réage e suas articulações com o masoquismo feminino, torna-se importante evidenciar, 

rapidamente, o problema classificatório da literatura erótica com o qual nos deparamos 

no transcorrer da investigação. Nesse sentido, Maingueneau (2010) nos esclarece que a 

literatura erótica sempre gerou grandes discussões no que concerne à distinção entre o 

que seria próprio do campo erótico e do pornográfico. Ainda que não se configure 

enquanto escopo de nossa investigação detalhar os pormenores dessas discussões, 

evidenciamos que, no contexto literário, a grosso modo, tanto o erótico quanto o 

pornográfico aparecem em obras que tematizam o sexo.  

Entretanto, cabe salientar que, enquanto o erótico diz respeito àquela parte do sexo 

que não se revela por inteiro, manifestando-se nas entrelinhas, o pornográfico exibe 

escancaradamente o que deveria ser escondido, de modo que a “‘pornografia’ supõe a 

fronteira que separa as práticas dignas da civilização de pleno direito e as práticas que se 

situam aquém disso” (Maingueneau, 2010, p. 22). Ainda assim, parece-nos perigoso 

definir traços precisos e conclusivos sobre essa questão, motivo pelo qual, Durigan 

(1986), em seu livro “Erotismo e Literatura”, alerta para o fato de que tais distinções 

correspondem a ideias subjetivas que, de acordo com a época e a cultura em que se 

encontram, modificam-se.  

Assim, somos levados a compreender que o erotismo, na literatura, reveste-se de 

descrições revalorizadas “em função de uma ideia do amor ou da vida social” 
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(Alexandrian, 1994, p. 8). Essa afirmação se torna perceptível ao recuarmos no tempo, 

para percebermos que a literatura erótica não é recente na história da civilização ocidental. 

Sendo possível encontrá-la já entre os gregos e romanos, cuja expressão se dava 

abertamente, ainda que não fosse permitida no âmbito dos gêneros nobres como a tragédia 

e a epopeia (Carvalho, 2008). Também na Idade Média, por mais estranho que possa 

parecer pensar uma literatura erótica medieval, ela existia e era conhecida como fabliaux, 

pequenos contos estruturados em versos octossílabos, de caráter satírico ou informativo. 

Eles eram comuns, principalmente, nos séculos XII e XIII na França e, segundo 

Alexandrian (1994), foram utilizados, muitas vezes, pela igreja a fim de denunciar os 

“luxuriosos”.   

No século XIV, principalmente na Itália, essa literatura erótica se torna requintada, 

ao ser associada à descrição das relações sexuais com uma bela linguagem, metáforas 

amáveis e elegância das personagens. Essa escrita, ao romper com a moral medieval, 

termina por acenar para a emergência do antropocentrismo renascentista que encontra no 

amor cortês sua expressão (Alexandrian, 1994). Por outro lado, no século XVIII, a França 

monopoliza essa espécie de texto, passando a ser denominado de romance erótico francês 

e se propondo como “um estudo dos costumes, revelando os segredos da sociedade, 

descrevendo o que se passava nas alcovas da alta roda e nas espeluncas” (Carvalho, 2008, 

p. 20).  

Na sequência, no período do Romantismo (final do século XVIII e início do XIX), 

a literatura erótica “inovou ao associar o erotismo à melancolia, à inquietação metafísica, 

à obsessão pelo nada” (Carvalho, 2008, p. 22). Nesse momento, ganha corpo um 

idealismo burguês que busca a unidade absoluta entre os amantes por meio da unificação 

da paixão sexual, emoção, matrimônio e prole (Loureiro, 2002). Por esse viés, o século 

XIX proporciona, ao ocidente, conhecer a erotologia11 oriental, através do “The Kama 

Sutra of Vatsyayana”, publicado em 1883, obra que “descreve preliminares, posições 

sexuais e conselhos para um encontro amoroso” (Carvalho, 2008, p. 22).  

No entanto, é no século XX que temos o aparecimento de um gênero especial que 

ainda não havia surgido – o romance do inconfessável – que encontra sua força na criação 

da psicanálise que confere valor aos desejos íntimos e recalcados no inconsciente. A bem 

da verdade, sabemos que algo dessa dinâmica das confissões inconfessáveis já aparece 

com Santo Agostinho (1995), em seu livro “As confissões”, o qual se propõe como marco 

                                                 
11 Estudo científico do amor físico e das obras eróticas. 
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inaugural de uma forma de se refletir sobre o eu e sua posição de sujeito frente ao desejo, 

posto que ele pode ser pensado enquanto um teórico do desejo que acossa o humano, no 

ponto em que confessa ser o desejo a parte mais íntima, mas também estrangeira do 

humano. Antecipando, assim, não com as mesmas palavras e termos, parte de uma 

investigação freudiana.  

Com efeito, essa articulação entre o “filósofo” Agostinho e o Santo Agostinho se 

encontra no modo como ele fez desse desejo que acossa o humano uma categoria central 

de suas investigações. Nesse sentido, ele refere certo senso de continuidade que passa a 

se impor sobre um fundo descontínuo, ou profundamente marcado pelas contingências 

que, de saída, não conseguimos perceber um sentido que passa a ser franqueado na 

medida em que se destaca um fio narrativo o qual Freud decanta de sua prática clínica e 

apresenta como um romance do neurótico.  

Por fim, no século XXI, um dos diferenciais da literatura erótica se encontra no 

protagonismo feminino. Essa afirmativa, porém, não desconsidera que, em outras épocas, 

houve mulheres escrevendo sobre essa temática, ressaltamos, por exemplo, o século XX, 

no qual encontramos grandes escritoras que se tornaram expoentes desse gênero literário 

como, Anaïs Nin, Pauline Réage, entre outras. Contudo, é inegável que a partir de 2011, 

com a publicação da trilogia “Cinquenta tons de cinza”, as mulheres assumem o cenário 

da escrita dos romances eróticos. Essa publicação é considerada por Francklin (2015) um 

marco da literatura erótica contemporânea, posto que modifica o cenário das tramas 

eróticas ao tornar central um eixo sombrio no qual gravita a sexualidade das personagens.  

A partir do estudo das obras de Freud sobre sexualidade, fantasia e masoquismo 

apresentado ao longo deste texto dissertativo, fizemos uma leitura desse eixo sombrio 

presente nas narrativas eróticas atuais que aponta para a expressão gráfica do caráter 

disruptivo próprio das relações, ou melhor dizendo, da ambiguidade teorizada pelo 

fundador da psicanálise como sendo a característica fundamental do amor. Com efeito, o 

que estamos chamando de caráter disruptivo nada mais é que nossa escuta do jogo 

conflituoso das pulsões que Freud denominou de pulsão de vida e pulsão de morte. 

Acenamos, pois, para o fato de que esses traços disruptivos já podem ser encontrados em 

Pauline Réage, na publicação “A história de O”, que, apesar de datar de 1954, parece se 

configurar como uma verdadeira precursora dessa literatura erótica contemporânea que 

mencionamos acima.               

 Nesse conseguinte, chama-nos a atenção o embaraço existente no sistema 

classificatório desse gênero literário. Um estudo proposto por Souza (2009), no intuito de 
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analisar as classificações de obras da literatura erótica em sebos e na Fundação Biblioteca 

Nacional, explicitam a dificuldade não só de se classificar obras desse gênero, mas 

também de se chegar a um consenso classificatório delas. No tocante ao livro “A história 

de O”, foco de nossas investigações, o Sindicato dos Editores de Livros o classifica como 

“Literatura Francesa”, em seus descritores, a ficha catalográfica faz menção à “ficção 

erótica francesa”, fato que não ocorre no catálogo on-line da Fundação Biblioteca 

Nacional, que apenas consta o número de classificação da literatura francesa. Ademais, 

em diversos sebos, essa obra foi destinada a prateleiras que abrigam textos sobre 

sexualidade e, até mesmo, religião.  

É fato que Sontag (2015) afirma que as experiências da obra francesa “não são 

pornográficas, só as imagens e as representações (estruturas da imaginação) o são” (p. 

59), motivo pelo qual essa autora a classifica como uma metapornografia. Não se trata, 

aqui, de discutir qual seria a classificação correta dessas obras, esse assunto deixamos aos 

encargos da biblioteconomia. Trata-se, pois, de evidenciar, por meio de uma leitura-

escuta (Iribarry, 2003), uma “falta de lugar”. 

Ora, essa “falta de lugar” não nos parece sem razão e, também, não se aplica 

somente à história francesa objeto de nossa pesquisa, mas a uma série de livros que, apesar 

de estarem no núcleo do que se configuraria como erótico ou pornográfico, restam à 

margem devido ao seu caráter disruptivo, no qual entra em cena, tanto algo da “dis-

córdia” quanto da “con-córdia”. Essa constatação de uma falta de localização plena nos 

permite propor o termo neiko-erótica para estabelecer qual a posição que assumiremos 

em nossa investigação na qual consideramos essencial colocar em relevo essa condição 

disruptiva que marca a possibilidade de uma destruição que se apresenta como criadora, 

no ponto em que sugere um saber-fazer com a pulsão de morte tão fundamental na obra 

freudiana. É nesse sentido que Sontag (2015) afirma que “tal literatura é ao mesmo tempo 

uma invocação do erótico em seu sentido mais sombrio e, em certos casos, um exorcismo” 

(p. 69).    

  Esclarecemos, por sua vez, que Neikos (discórdia, ódio, litígio, contenda) 

corresponde a um termo utilizado por Empédocles de Agrigento, filósofo grego, para 

nomear uma das duas grandes forças responsáveis pelo devir cósmico, a outra, a saber, 

seria philia (amor). Para o filósofo, “o cosmos é constituído de quatro substância – fogo, 

ar, terra e água – que permanecem sempre distintas, mas que se combinam em proporções 

variadas formando todas as coisas... sendo a mudança um mero rearranjo entre os 
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elementos segundo a ação de duas forças motoras – o Amor e a Discórdia – concebidas 

como forças de união e de desunião entre os elementos” (Garcia-Roza, 1986, p. 83). 

Garcia-Roza (1986, p. 83) também nos chama à atenção para semelhança entre 

“as doutrinas de Freud e Empédocles, relativa ao papel desempenhado pelas duas grandes 

forças responsáveis pelo devir cósmico: o Amor (Philia) e a Discórdia (Neikos) em 

Empédocles”, e Eros e Tânatos em Freud” (p. 83), no ponto em que, para a proposta 

freudiana, estas forças se referem ao devir relativo ao conflito pulsional que elas 

promovem. Nessa comparação, a Philia estaria para a pulsão de vida, assim como Neikos 

para a pulsão de morte, Tânatos.  

É nesse contexto que propomos, em nossa investigação, o termo “neiko-erótico” 

ou neikótico para designar uma subcategoria da literatura erótica que precisa ser melhor 

identificada, posto que ganhou força de expressão em meados de 2011, com a publicação 

da trilogia conhecida como “Cinquenta tons de cinza” e, desde então, tem se tornado, 

cada vez mais, comum nas livrarias, bibliotecas, rodas de conversas, entre outros.  

Com efeito, ressaltamos que parte de nossa pesquisa se propõe a poder nomear 

esse tipo de leitura que, tendo por base Freud e seu segundo dualismo pulsional, evidencia 

não ser possível confundir tais obras, exatamente, com a literatura erótica, visto que esse 

tipo de história faz menção clara a uma tensão irredutível entre Tânatos e Eros, entre 

Neikos e Philia, ou seja, existe ali, no desenrolar da trama, algo de uma certa disjunção, 

de uma discórdia, de uma inimizade que se faz necessária para que Eros aconteça. 

Poderíamos falar, inclusive, que as oscilações românticas decorrem das proporções entre 

um e outro.  

Ademais, na psicanálise, a teorização dessa tensão não é incomum e já foi 

apresentada por Freud (1912/1996), no texto “Sobre a tendência universal à depreciação 

na esfera do amor”, de modo a ressaltar que, de certa forma, a depreciação do outro é 

condição para que algo do erótico seja despertado. Nesses termos, o que propomos é que 

se possa pensar na “neiko-erótica” como um afluente da literatura erótica, mas que se 

distingue por apresentar um estilo próprio decorrente da expressão de uma fantasia 

masoquista feminina, no eixo de encenar a condição infantil do desamparo e da 

fragilidade e a sexualidade feminina como porta-voz das inúmeras saídas para se 

contornar essa condição.  

Conforme já sinalizamos, a literatura neikótica implica numa sequência 

claramente disruptiva para com a literalidade sumamente erótica, posto que ambiciona 

descrever os elementos de uma tendência universal à depreciação na esfera de Eros. Trata-
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se de tematizar uma ambivalência irredutível em jogo na conjuntura erótica, destacando 

a estrutura pulsional tensiva, entre vida e morte, entre amor e ódio, entre a apreciação e 

depreciação, entre ser sujeito e objeto na cena fantasística. Cumpre reconhecer que 

quando o erotismo se converte em gênero literário, o que chamamos de literatura 

neikótica se vê assimilada em seu interior sem que se especifique o singular de suas 

contradições internas na ocasião de sua assimilação.  

Por consequência, talvez o mais indicado seria denominar esta especificidade de 

literatura neiko-erótica já que faz prevalecer o regime tensivo por um lado e por outro 

conserva seu caráter disruptivo. Pelo mérito de interromper a sequência genérica do 

erotismo literário, a literatura neiko-erótica interpõe um ponto de báscula que nos permite 

endossar as teses freudianas sobre o amor. É importante constatar que estas teses não são 

pontos de partida da teoria, ao contrário, são referentes ao crescente do labor clínico e seu 

correlato da investigação teórica de décadas. No entanto, não são teses simples, elas 

implicam o fundamental de nossa concepção civilizacional, posto que, de certa forma, 

desconstroem o ideal do amor romântico por lhe revelar o que lhe restava como 

fatalmente inconsciente, a saber, o jogo pulsional entre vida e morte. Dualidade que, em 

seu limite, anunciava a força do inédito freudiano em face a outros tantos teóricos do 

amor.  

Em outras palavras, assim que o novo conflito pulsional se fez porta-voz do 

masoquismo erógeno, o sadismo deixou de ser originário e, consequentemente, o 

desamparo originário, que enreda a fantasia do masoquismo feminino, deixa de ser 

elemento estranho à esfera do amor. Nessa perspectiva, o sadismo perde sua 

inteligibilidade fora da tensão que compõe com seu par, reiterando a dimensão reflexiva 

do vetor pulsional que entrecruza a relação entre ser sujeito sendo objeto, entre ser 

apreciado ao ser depreciado, ou se identificar com o olhar sádico ao se dispor na 

perspectiva de uma posição masoquista. Neste ponto, o masoquismo feminino se 

apresenta como um conceito fundamental, posto que admite considerar o que seria 

decisivamente infantil da sexualidade, a saber, o polimorfismo em jogo nas fantasias dos 

pequenos perversos. 

A nosso ver, esse tipo de literatura rompe com a literalidade erótica comum, 

produzindo singularidades ao assumir uma outra perspectiva de expressão do feminino. 

Se concordarmos com Freud que o artista sempre está à frente, esse tipo de escrita parece 

tematizar não somente os impasses do masoquismo, já apontados na obra freudiana, mas 

também avanços no ponto em que evidencia um dos destinos possíveis da sexualidade 
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feminina que parece apontar para algo da subjetividade contemporânea e que, não raro, 

escapa à ciência de nossa época.    

Por esse viés, partindo do pressuposto de que o material clínico da psicanálise é a 

produção do sujeito, entendemos que a literatura erótica feminina seja enquanto escrita 

de si, seja enquanto escrita de um outro, permite à escritora traduzir em palavras algo da 

ordem de um tracejar próprio de afetos, sensações e fantasias. Nesse conseguinte, a partir 

da perda do pudor e ao aceitar o desafio do desconhecido, o feminino “emerge na 

literatura como travessia de si mesmo, paixão, morte e ressurreição” (Neri, 2005, p. 231). 

Assim, o feminino “se inscreve como obra e criação” (p. 231), como perceberemos na 

leitura de Anne Cécile Desclos, a seguir, e na “A história de O”, mais adiante.   

 

1.1.4 A invenção de Anne Cécile Desclos: uma escrita erótica como carta de amor 

 

Eu não era bonita, não era mais tão jovem, então minha caneta era a única arma que eu tinha 

para atraí-lo (Desclos apud Ribeiro, 2018, p. 28-29). 

 

Com essas palavras Anne Cécile Desclos (1907-1998), em 1994, aos 86 anos, não 

só desvenda um dos grandes mistérios da literatura erótica francesa do século XX, como 

também descreve sua movimentação para capturar as fantasias de seu amante e 

empregador, Jean Paulhan, editor da Nouvelle Revue Française, da editora Gaston 

Gallimard. Oriunda de uma família francesa católica e conservadora, a história da autora 

nos chama a atenção por inúmeros motivos, um deles, sem dúvida, diz respeito ao modo 

como ela soube utilizar de pseudônimos para se desenvolver profissionalmente. Isso 

porque somente após assumir a identidade de Dominique Aury, em 1946, ela se tornou 

uma renomada tradutora, editora, jornalista francesa e crítica de obras literárias (Ribeiro, 

2018). Podemos deduzir dessa movimentação um saber-fazer com máscaras e 

personagens. 

Ainda nesse jogo de personagens, Desclos se veste de Pauline Reáge12, escritora 

de literatura erótica, para fisgar a atenção e admiração de Paulhan, mantendo assim sua 

                                                 
12 A identidade real de Pauline Réage permaneceu “como um dos raros segredos bem guardados das letras 

contemporâneas” (Sontag, 2015, p. 58). Muitos acreditavam ser o próprio Paulhan o autor, por dois motivos 

principais, primeiro Bataille havia publicado “Madame Edwarda” sob o pseudônimo de Pierre Angelique; 

segundo “o nome Pauline sugeria Paulhan” (p. 58), porém, ele sempre negou tal façanha. Muitos outros, na 

época, suspeitaram de Dominique Aury ao acreditarem que o nome Pauline Réage era um anagrama (à 

diferença de uma letra) para “Egérie Paulhan” que, em uma tradução livre seria, “a mulher que inspira 

Paulhan”. Entretanto, a própria autora esclareceu que “Pauline” foi uma homenagem a Pauline Borghese, 

princesa e irmã de Napoleão Bonaparte e a Pauline Roland, uma feminista do século XIX e “Réage” foi um 

nome escolhido ao acaso em um catálogo qualquer (Ribeiro, 2018). 
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relação amorosa com o mesmo. Ele, um amante inveterado de contos eróticos e 

apaixonado por “Os 120 dias de Sodoma”, obra de Marquês de Sade, comenta com 

Desclos que estava seguro de que ela seria incapaz de escrever um livro erótico de 

qualidade, como todas as mulheres, opinião que compartilhava com Sade. Ela toma a 

provocação como um desafio amoroso e passa a escrever histórias eróticas em forma de 

“cartas de amor”, sob o pseudônimo de Pauline Réage (Ribeiro, 2018).  

Esse jogo de sedução originou a polêmica obra “A história de O”, um tratado 

sadomasoquista que desafiou a moral francesa dominante em 1954, a ponto de a editora 

ser acusada de obscenidade e a venda do livro ser proibida para menores de idade. 

Desafiou também essa censura, ao ser premiada com o Prix des Deux Magots, prêmio de 

literatura erótica, em 1955 (Ribeiro, 2018). Além disso, incomodou as feministas que 

acreditavam ser o livro uma apologia à mulher-objeto. Assim, Dominguez (2006) conta 

como, em 1979, presenciou, em uma manifestação feminista, a queima de um exemplar 

ilustrado por Guido Crepax, dentre outros textos eróticos, e como muitas mulheres se 

defendiam afirmando que somente um homem seria capaz de escrever tamanha 

atrocidade. Porém, o autor acima citado estava convencido de que se tratava de uma 

maravilhosa história romântica que só poderia sair dos traços de uma mulher, isso porque: 

 

Historia de O es la historia de la pasión amorosa llevada al límite. Es tanbién la expresión del goce 

masoquista, de la entrega sin conciesiones, la expresión de uma sensualidad concreta y 

diferenciada. Pero sin contra de lo que una lectura poco atenta pueda sugerir, O, su protagonista, 

no es lo objeto pasivo de que lo acontece sino, al contrario, es el sujeto activo de uma búsqueda. 

O es humillada y golpeada porque ella no sólo lo acepta, sino porque lo decide así. Ella puede en 

todo momento alterar el orden de la situación y puede decir no. Es O quien determina hasta dónde 

pueden llegar, realmente, resto de los personajes que la rodean13 (Dominguez, 2006, p. 148). 

     

O livro relata, de forma detalhada, como a personagem “O”, uma fotógrafa de 

moda, escolhe se entregar à realização das fantasias sádicas de seus amantes, René e Sir 

Stephen. Ela sofre uma série de transformações, inclusive corporais com o intuito de 

conquistar o amor de seus amantes. Ribeiro (2018) nos chama a atenção para a estratégia 

utilizada pela autora para acionar a imaginação de seus amantes – “O”, praticamente, não 

possui passado, nem idade, nem outras características que a definam – “Talvez sua 

intenção seja permitir que cada um produza imageticamente a ‘heroína’ de acordo com a 

                                                 
13 “História de O é a história da paixão do amor levada ao limite. É também a expressão do gozo masoquista, 

da entrega sem concessões, a expressão de uma sensualidade concreta e diferenciada. Mas, contra o que 

uma leitura atenta sugere, O, sua protagonista, não é o objeto passivo do que acontece, mas, pelo contrário, 

é o sujeito ativo de uma pesquisa. O é humilhada e espancada porque ela não apenas aceita, mas porque 

decide. Ela pode sempre alterar a ordem da situação e pode dizer não. Na verdade, é O quem determina até 

onde os personagens ao seu redor podem ir” (sugestão de tradução). 
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singularidade de sua fantasia. Afinal, como teremos oportunidade de observar, ela foi 

criada para aguçar, saciar e preencher fantasias” (p. 30). 

Curioso é verificar que a própria biografia de Desclos assemelha-se à de “O”, no 

ponto em que o romance surge como uma arma de sedução, um artifício de Eros visto que 

ela passa a escrever cartas eróticas para seu amado no intuito de surpreendê-lo e fisgar o 

que ela entendeu como uma fantasia dele (Simoni, 2011). Não é sem consequências que 

Paulhan prefacia o livro, deixando clara, em sua escrita, a fascinação e o assombro que 

essa obra lhe causou, ao se questionar durante todo o texto quem seria Pauline, se se 

tratava de devaneios sonhadores ou teria ela vivenciado tamanha aventura. Em suas 

palavras, 

 

Quem é Pauline Réage? Será uma simples sonhadora como outras? (Basta escutar seu coração, 

dizem-me: é um coração que nada para). Ou é uma dama que teve essa experiência, que passou 

por isso e que se admira de que uma aventura que tinha começado tão bem - ou pelo menos tão 

gravemente, na ascese e na punição acabe tão mal, numa satisfação suspeita? (Réage, 1992, p. 9). 

 

A única certeza que habitava Paulhan é que se tratava de uma mulher por trás do 

“conto de fadas” que acreditava ser “A história de O”. “Mas que mulher é essa?” (Réage, 

1992, p. 9) que escreve sem reservas seu desejo de se tornar uma Justine de Sade? 

Mediante a impossibilidade de tal conhecimento, ele se entrega ao mistério e convida os 

leitores a fazerem o mesmo, ao pronunciar: “Só resta ouvi-la” (p. 13). Assim, o 

prefaciador toma algumas palavras de sua amante para pensar a condição de entrega de 

“O”: 

 

E só nos momentos em que você me faz sofrer é que fico fora de perigo. Não devia ter aceitado 

ser um deus para mim, se os deveres dos deuses lhe dão medo, e todos sabem que não são tão 

suaves.... E se eu não o amasse de um jeito louco, acredita que ousaria falar-lhe assim? E trair 

minhas semelhantes? (Réage, 1992, p. 15-16).   

 

Contudo, essas palavras lhe acenam o equívoco das pessoas que associam o amor 

à liberdade, posto que, em sua visão, o amor revela uma condição de profunda 

dependência não somente para o prazer, mas para “o próprio desejo que se tem de existir” 

(Reáge, 1992, p. 16). Assim, como o leva a pensar que tanto “O” quanto Pauline mais que 

mulheres são “uma ideia, um tipo de ideia, uma opinião, que se vê em suplício” (p. 16).  

Por fim, Paulhan declara: “Sem dúvida, A história de O é a carta de amor mais 

cruel que um homem tenha recebido” (Réage, 1992, p. 15). Não seria essa crueldade 

descrita por ele a consequência de se deparar com o enigma feminino ao constatar que 

Pauline Réage, em certa medida, encena a materialização de suas fantasias? E assim ele 

profere: 
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Estou dizendo coisas aterrorizantes. Pode ser, mas então, é porque o terror é o nosso pão de cada 

dia - e talvez os livros perigosos sejam aqueles que nos devolvam ao nosso perigo natural. Qual o 

apaixonado que não ficaria aterrorizado se medisse por um instante o alcance do juramento que 

fez, não inconsideradamente, de engajar-se por toda a vida? (Réage, 1992, p. 11). 

 

Desclos ilustra de forma bastante significativa a atividade da mulher por trás da 

cena erótica, seus pseudônimos funcionam como personagens das quais está disposta a 

usar para capturar o que deseja, seja em sua vida profissional, seja em sua vida romântica. 

Nessa segunda, captura o desejo de seu amante, ainda que aparente representar a mulher 

submissa em sua condição de empregada na editora em que trabalham, o que figura por 

trás da cena é sua capacidade de fazer com sua condição flexível que, como “O”, escolhe, 

decide aceitar ser moldada nas fôrmas fantasísticas de Paulhan para florescer como 

Pauline, uma das muitas mulheres que habitam Anne Cécile Desclos.  

Sobre essas facetas femininas, Paulhan revela um misto de inveja, revolta e 

admiração: “Enfim, não paramos de sonhar, desde a infância, com um homem que seria 

ao mesmo tempo todos os homens. Mas parece que a cada mulher é concedido ser todas 

as mulheres (e todos os homens) ao mesmo tempo” (Réage, 1992, p. 18). Situação que o 

torna ainda mais intrigado e fascinado não só pelo texto, mas pela mulher por trás das 

letras eróticas que o seduzem ao se voltarem nuas para ele (semelhante a “O”), sob uma 

máscara de coruja.  

É nesse contexto que a obra de Pauline Réage pode ser pensada enquanto uma 

invenção tanto de si quanto de fazer existir a relação com seu amante. Assim, ela faz de 

sua escrita, não somente uma carta de amor, mas um lugar do encontro possível, no qual 

possam (ela e Paulhan) habitar juntos. Em outras palavras, o livro que envolve o universo 

literário que fascinam os dois, torna-se o espaço comum de ambos, criação que ela soube 

ler nas entrelinhas fantasísticas dele e que lhe desvelaram às coordenadas do próprio 

desejo.  

Como se não bastasse toda essa atmosfera que mescla erótica e mistério, dois anos 

após a publicação “d’A História de O”, um livro chamado “A imagem” foi publicado sob 

o pseudônimo de Jean de Berg, dedicado a Pauline Réage e prefaciado por ela. O 

anonimato deste, também causou frison, alguns atribuem a obra a uma escritora chamada 

Catherine Robbe-Grillet, iniciada na arte sadomasoquista por seu marido, seu objetivo ao 

escrever seria desmistificar esse universo, evidenciando que é possível uma relação 

amorosa nesse meio. Outros, no entanto, associam o texto a Paullhan (Sontag, 2015). 
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Chama-nos a atenção o fato de que a personagem principal da trama seja Anne (o 

verdadeiro nome de Pauline) e que a moça se transforme, ao longo da narrativa, em “uma 

perfeita escrava” (Sontag, 2015, p. 74). Além disso, no final “o narrador descobre que 

Anne não é um joguete erótico de Claire doado gratuitamente a ele, mas a ‘imagem’ ou 

‘projeção’ de Claire, enviada, antecipadamente, para ensinar-lhe como amá-la” (p. 74). 

Fato é que a história de Anne Desclos nos permite rastrear uma movimentação, talvez 

uma travessia que a leva a se deslocar da posição de objeto do outro amado à posição de 

sujeito do seu próprio desejo ainda que esse desejo passe por se fazer objeto de desejo de 

seu amante.    

Ao que tudo indica, esse deslocamento entre se entregar ao desejo do outro amado 

e se fazer objeto de desejo do outro “parece constituir um traço do feminino, talvez até 

seu traço decisivo” (Calligaris, 2006, p. 69). Isso porque, levando a termo o que Freud 

(1933[1932]/1996) apresenta sobre a trama atravessada pela menina no complexo de 

Édipo para tornar-se mulher, ao deslocar seu objeto de amor para o pai, a menina precisa 

interpretar o olhar desse pai como desejante para sentir-se amada. Desse modo, “ser 

amada [seria] uma necessidade mais forte que amar” (p. 162), o que aponta para a 

possibilidade de pensar o produzir desejo como um traço feminino da fantasia, como 

veremos abaixo. 

 

1.1.5 Escritora e escritura: um véu que (des)vela um traço feminino da fantasia 

 

Tudo o que é profundo ama a máscara: as coisas mais profundas têm mesmo ódio à imagem e ao 

símile... mais ainda, ao redor de todo espírito profundo cresce continuamente uma máscara 

(Nietzsche, 1996, p. 45-46). 

 

A literatura erótica escrita por autoras, como Pauline Réage, (des)vela mulheres 

que deslizam entre o desejo e a interdição, entre o prazer e a transgressão, ao dar vida a 

personagens que se jogam no desfiladeiro do desconhecido e aceitam sua condição de 

indeterminação enquanto sujeito desejante, o que significa dizer que a percepção de que 

elas não fecham uma representação única e inflexível, é justamente o que as possibilita 

encontrar, no espaço dos pseudônimos e personagens, satisfações parciais de seus desejos. 

Conforme Cixous e Clément (1975), uma das explicações plausíveis para essa disposição 

à flexibilidade se deve ao fato de que 

 

A mulher por razões históricas e culturais, temeria menos a bissexualidade, pois aceitaria que há 

outro. Para o homem, é muito mais difícil se deixar atravessar pelo outro, pois está preso na 

monossexualidade fálica e na economia do próprio que faz com que o outro seja sempre inquietante 

e ameaçador, ao passo que o que seria próprio à mulher é sua capacidade de se desapropriar, numa 

economia aberta, sem reservas (p. 155-156).   
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Assim, o mapa fantasístico tracejado pelas narrativas que descortinam a irrupção 

de Desclos no território da ficção de si e do outro nos possibilita pensar como uma das 

coordenadas do seu desejo, o deslocamento da posição de objeto do desejo para a posição 

de sujeito de seu próprio desejo e do desejo do outro. Ao que tudo indica, a partir da 

escrita erótica, a escritora toma ciência da possibilidade de fruir de sua condição plural e 

aberta ao infinito, como sugere Cixous (1975). Fato esse que nos permite afirmar que o 

objeto escrita e o objeto erótico podem ser pensados enquanto uma consciência por meio 

da qual se opera a transformação do objeto em sujeito (Paz, 1994). 

Com isso, queremos acreditar que a leitura a ser feita não está na cena que 

configura sujeito-objeto, pois esse movimento nos levaria às mesmas formulações 

binárias do início das teorizações de Freud - masculino-ativo/feminino-passivo. Mas sim 

no que orquestra essa cena, de modo que teríamos um movimento deslizante da mulher 

que, mesmo ao se colocar na condição de objeto, faz emergir o sujeito do inconsciente 

que permite a ela sustentar uma fantasia de capturar o que acredita ser o desejo do outro. 

Isso, porque, como pontua Chaves (2005), ao se referir a Lacan e seus trabalhos desde a 

Tese de 1932, o sujeito não é uma estrutura passiva, mas se apresenta como uma estrutura 

reacional, que se produz e se desenvolve num meio, buscando fazer valer seu desejo de 

sujeito do inconsciente. 

Nesse sentido, o modelo de mulher freudiana, pensado a partir do pressuposto 

masculino em uma definição pelo oposto, acena para uma fantasia de ser desejada, ainda 

que Freud tenha constatado clinicamente somente sua passividade diante da relação, o 

que figura obscenamente é sua atividade em se fazer desejada. Essas veredas nos 

permitem constatar, como afirmava o criador da psicanálise, que nem sempre o trabalho 

de tornar-se mulher (assumir a autoria de seu desejo) é aquele que detém o controle sobre 

o que se escreve, como podemos perceber na escrita de Desclos que convoca o feminino 

a comparecer na posição de autora e sujeito de criação, que se afirma como pura diferença 

na sua paixão, para além do bem e do mal, fazendo da paixão de “O” pelo amor, êxtase e 

estética.   

Com efeito, queremos dizer que o tornar-se mulher está na própria escritura que, 

por não dissociar escritora e escrita, pode se desenrolar com os sentidos mais 

diversificados, desenhando mapas singulares das relações fantasísticas. Estes mapas 

funcionam como o modo específico de estabelecimento da coerência interna da autora, 

mesmo que tal coerência, a princípio, configure-se como uma incoerência externa.  
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 A partir da escrita de Desclos, podemos inferir que o tornar-se mulher é fruto do 

movimento em que a escritora se transforma em autora de sua história, pois toma para si 

a possibilidade de construir suas próprias falas eróticas, no lugar de apenas ser falada 

eroticamente pelo outro. Podemos, portanto, pensar a autora como “aquela que se deixa 

atravessar pela escrita, afirmando a escrita enquanto exterioridade que se manifesta, o 

intérprete seria aquele que, deixando-se atravessar pela escrita da autora, continuaria com 

sua leitura esse processo de escrita como experiência-limite, de não-limite” (Neri, 2005, 

p. 239).  

Assim, precipitamos um traço feminino da fantasia que se (des)vela sobre fissuras 

e lacunas existentes na relação entre escritora e escritura, nas quais o erótico se inscreve 

de modo desviante, transgressor tanto em relação ao conteúdo quanto à forma da escrita, 

mas parecem se estruturar sobre o desejo de ser desejada e, consequentemente, de capturar 

a fantasia do outro amado.  

É nesse contexto que a mulher, ao decidir se oferecer como objeto, evidencia um 

saber-fazer com sua condição de não fechar uma representação e, justamente, por saber 

dessa insuficiência representacional, ela compreende que uma cena não a define. Assim, 

sua atividade está em escolher se oferecer enquanto objeto do desejo do outro, visto que 

é desse movimento que se precipita o sujeito do inconsciente. 

Portanto, podemos dizer que o território do feminino proclama o sujeito da 

psicanálise, definido como um faltoso, castrado, inscrito por uma mobilidade pulsional 

intensa que o remete à incessante tentativa de inscrição de sua condição singular. Por esse 

viés, as máscaras, seja na forma de pseudônimos ou personagens ficcionais, são colocadas 

nesse lugar de indiscernível, podendo ser pensadas enquanto semblantes que permitem 

ao sujeito escolher qual aparência satisfará parcialmente seu desejo. O que faz de seu 

parecer passivo um artifício de Eros de pura atividade escriturária inventiva e criativa. 

Não sem razão, Barthes (2000, p. 136) afirma que “a função da escritura é colocar a 

máscara e, ao mesmo tempo, apontá-la”.  

 No rastro dessa movimentação desejante feminina, mas ainda na linha da escrita, 

vamos buscar nas proposições científicas de Freud subsídios para pensarmos o 

masoquismo feminino como um dos caminhos possíveis desse deslocamento que 

presenciamos em Pauline Réage e sua “carta de amor”. Para tanto, faremos uma digressão 

sócio-histórica a fim de localizar, na escrita da sociedade vitoriana, as condições de 

possibilidade que, por fim, definiriam a mulher como sendo histérica, nos termos de tomá-

la como objeto da ciência moderna por excelência, tal como Assoun (1993) nos propõe 
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ao conceber a mulher sob as vestes da histeria como sintoma e destino da civilização. 

Situação da qual Freud parte para desenvolver sua teoria sobre a sexualidade feminina, 

permitindo à mulher se tornar sujeito de seu próprio desejo.    

 

1.2 Sexualidade na cultura14: os pressupostos da teoria psicanalítica 

 

A sexualidade ocupa um lugar tão importante na história da psicanálise que foi possível dizer, com 

pertinência, que era o eixo da teoria freudiana. No entanto, não foi nem a sexualidade, nem o sexo, 

nem as performances sexuais, nem seus “desvios” que Freud privilegiou, e sim a ideia de que o 

conflito sexual e sua representação seriam a própria essência da atividade humana (Roudinesco, 

2019a, p. 306). 

 

As palavras de Elisabeth Roudinesco nos permitem ter uma noção de como a 

sexualidade se tornou um conceito fundamental no arcabouço teórico psicanalítico, 

especialmente, em Freud (Roudinesco & Plon, 1998a). Assim, para pensarmos o 

masoquismo feminino como uma das representações da atividade sexual humana, como 

nos propomos nessa pesquisa, julga-se relevante refletir sobre as marcas históricas 

ocidentais referentes à sexualidade, aos conflitos sexuais e suas repercussões na 

elaboração do pensamento freudiano em relação à mulher, no intuito de demarcar 

possíveis limites e alcances da teoria psicanalítica sobre a sexualidade feminina. 

 

1.2.1 Do modelo do sexo único à diferença natural entre os sexos: a sexualidade até 

Freud 
 

A anatomia é... convocada como “fragmento de verdade”, isto é, um elemento mínimo, e 

indubitável, que possa sustentar uma verdade ali onde o saber depõe suas armas (Poli, 2008, p. 

362). 

 

As palavras descritas acima trazem à tona como, em determinado momento, os 

avanços dos conhecimentos anatômicos passam a sustentar um modelo de distinção 

sexual. Situação que Laqueur (2001) evidencia bem quando pondera o caráter recente do 

modelo determinista natural da diferença entre os sexos na história da humanidade, 

situando seu aparecimento no século XVIII em decorrência de interesses políticos que 

descobriram, no discurso biológico, as bases necessárias para a manutenção do poder na 

organização social de homens e mulheres. Ainda que tal menção nos faça correr o risco 

                                                 
14 Os termos cultura e civilização, por vezes, suscitam, no contexto psicanalítico, debates acirrados 

acompanhados de grandes divergências. Essa querela semântica já se fazia perceber na época de Freud e 

ainda que façamos uma distinção básica da cultura enquanto um movimento interior e natural da condição 

humana e da civilização como um movimento exterior e artificial da espécie (Assoun, 2012), estamos 

advertidos de que Freud se recusa a sustentar tal dualismo, essa posição se faz notar em suas palavras no 

texto “Futuro de uma ilusão” - “desdenho distinguir cultura e civilização” (Freud, 1927/1996, p. 16). Nessa 

investigação, também desconsideraremos tal distinção, posto que, como assevera Assoun (2012, p. 197), 

“a civilização é o destino inevitável de uma cultura”.      
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de deslizar numa redução culturalista do problema, não podemos ignorá-la, uma vez que 

a trajetória percorrida por Freud permite a leitura do “inconsciente estruturado como 

Cultura” (Assoun, 2012, p. 12) como veremos ao longo desse texto.  

Assim, retomando a historiografia da distinção sexual, Laqueur (2001) esclarece 

que, anterior à diferença natural, predominava o modelo do sexo único que consistia em 

se pensar que gênero e sexo estariam conectados a um círculo de significados que não 

perpassavam, necessariamente, pelo biológico, mas sim por uma posição social e um 

papel cultural. Situação essa que, invariavelmente, retratava a supremacia masculina. 

Pensamento que podemos extrair tanto do filósofo grego Aristóteles (384-322 a.C.) como 

do médico grego Galeno (130-210). O primeiro desenvolveu os alicerces fundamentais 

dessa ideia e o segundo formulou a versão final da teoria. Em linhas gerais, Aristóteles a 

partir de sua teoria das quatro causas – material, formal, eficiente e final – propôs a 

explicação da geração, concebendo a mulher como vetor da causa material e o homem 

como vetor da causa formal, de modo que 

 

o macho seria, ontologicamente falando, o princípio motor e gerador, isto é, o único ser que poderia 

engendrar um outro. Em contrapartida, a figura da fêmea, enquanto matéria, esperaria 

passivamente para ser engendrada. A figura do macho seria, pois, atividade, e a da fêmea, 

passividade (Birman, 2016, p. 38).  

 

 Ainda que se possa pensar que essa concepção aristotélica dos corpos masculinos 

e femininos ofereçam sinais de uma oposição sexual, Laqueur (2001, p. 17) esclarece que 

para Aristóteles, “homens e mulheres eram classificados conforme seu grau de perfeição 

metafísica”. Desse modo, não havia oposição, o que havia era uma hierarquia da 

perfeição.   

 Galeno, por sua vez, complexifica as ideias de Aristóteles ao introduzir a teoria 

dos humores, na qual “seria a presença e dominância do humor quente no ato da geração 

que produziria o sexo masculino e sua ausência, o feminino” (Birman, 2016, p. 38). 

Laqueur (2001) evidencia que, na concepção galênica, esse calor seria a principal razão 

para o fato de o homem ser mais perfeito que a mulher (Laqueur, 2001). O mesmo autor 

ainda nos chama a atenção para as explicações anatômicas do médico grego que teriam 

suas ilustrações anatômicas insuperáveis até a publicação, em 1543, do livro de anatomia 

em sete volumes, “A estrutura do corpo humano”, de André Versalius, médico e 

anatomista belga.  

Em suas explicações anatômicas, Galeno desenvolveu um modelo de identidade 

estrutural dos órgãos reprodutivos do homem e da mulher para demonstrar 
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detalhadamente que as mulheres eram essencialmente homens invertidos, pois a ausência 

de um humor quente provocaria a retenção interna das estruturas genitais que no homem 

são visíveis (Laqueur, 2001). Nessa percepção anatômica que pensa a genitália feminina 

como uma inversão interna, Birman (2016) também verifica uma noção de atividade e 

passividade, na qual “o polo masculino seria a representação da atividade e da ação, isto 

é, o que faz protuberância e penetra no espaço exterior, enquanto o feminino seria a 

representação da passividade e da recepção” (p. 40).  

Depreende-se, portanto, que o nome “sexo único” faça menção à existência de 

uma indistinção sexual. É válido ressaltar que esse modelo que vigorou, no Ocidente, 

desde a Antiguidade até o período pré-iluminista, não correspondia a uma indistinção 

entre os sexos, mas ao uso do sexo masculino como parâmetro de diferenciação 

hierárquica, na qual o homem era o exemplar perfeito do modelo e a mulher, por sua vez, 

consistia em uma cópia imperfeita do mesmo. 

 Porém, no início do século XVII, com a aparição dos primeiros atlas anatômicos 

que apresentavam diferenças morfológicas entre os corpos de homens e mulheres, 

percebe-se que esse modelo de sexo único vai cedendo lugar à teoria natural da diferença 

sexual que se desenvolverá progressivamente ao longo do século XVIII. A partir de então, 

as marcas biológicas passam a determinar o destino dos sexos (Birman, 2016). Situação 

extremamente oportuna para se manter a hierarquia entre homens e mulheres, visto que a 

Revolução Francesa e seu clamor pela igualdade de direitos tornou insustentável uma 

subordinação pautada no sexo único (Laqueur, 2001). 

 Desse modo, o cenário jurídico que se organizou a partir da Revolução Francesa 

não ditou o fim da hierarquização entre os sexos, mas ofereceu um deslocamento para o 

registro biológico, tornando plausível a justificativa para manter inalterado o poder e o 

domínio do homem na esfera pública. Forjou-se assim, um novo discurso no qual “o 

homem e a mulher teriam finalidades e inserções sociais bastante diversas, em 

consequência de suas naturezas diferenciadas e irredutíveis uma à outra” (Birman, 2016, 

p. 49). Nesses termos, nota-se a construção de características sociais a partir da condição 

natural que dita a inferioridade feminina na nova sociedade civil.  

É nesse contexto que o sexo assume a finalidade única de reprodução (Zimerman, 

2012c), o que termina por desatrelar a figura da mulher do erotismo e da sensualidade a 

fim de se considerar que as faculdades femininas seriam definidas por potencialidades 

orgânicas de cuidar e acolher o outro, próprios da maternidade. Enquanto, ao homem, foi 

atribuída a razão necessária à construção de uma civilização, de modo que emerge no 
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imaginário coletivo os polos mulher/sentimento/natureza versus 

homem/razão/civilização, demarcando a cartografia moral da diferença sexual (Birman, 

2016).  

 Porém, ainda que Laqueur (2001) afirme que a mola propulsora que permitiu a 

mudança de paradigma do sexo único para a diferença entre os sexos tenha sido a 

igualdade dos direitos dos cidadãos que passou a ser propagada e sustentada após a 

Revolução Francesa, é importante destacar que esse discurso jurídico da igualdade não 

promoveu uma revolução nas representações das ciências e da medicina sobre a natureza 

humana, ao contrário, reforçou a diferença sexual já existente ao se pautar na anatomia e 

fisiologia como marcadores biológicos naturais e determinantes na definição dos papéis 

sociais entre os sexos.     

Dessa forma, é possível afirmar que o que nasce, na passagem do século XVIII 

para o XIX, é, sem dúvidas, um discurso da diferença natural que, por sua vez, originou 

o desenvolvimento de uma tecnologia do sexo que passou a ser organizada pela instituição 

científica (Foucault, 1988) por meio da sexologia e que legitimava o discurso da medicina 

da época. Nessa linha de pensamento, Rohden (2009) cita uma série de obras desse 

período que retratam essa trajetória de fidelidade ao determinismo biológico, tais como: 

Encyclopédie, de Diderot e d’Alembert (1751-1772), Dictionnaire des Sciences 

Médicales (1812-1822), editado por Panckoucke, Système Physique et Moral de la 

Femme de Roussel, publicado primeiramente em 1775 e reeditado inúmeras vezes até o 

século XX, Rapports du Physique et du Moral de l’Homme (1803), de Cabanis e o doutor 

Lachaise, que publicou a Histoire Physiologique de la Femme em 1825.  

O que se verifica, nessas obras, é uma distinção completa entre homens e mulheres 

a qual, quase sempre, descreve o corpo masculino dotado de características superiores em 

relação ao feminino. Ainda, para corroborar com essa ideia, as obras evidenciam “que as 

características femininas refletiriam a missão passiva que a natureza reservara à mulher, 

além de uma predestinação à maternidade” (Rohden, 2009, p. 29). Por esse viés, tanto a 

saúde, quanto a beleza da mulher se confundiam “com a representação da boa esposa e 

mãe produtora de muitas crianças [a ponto de o modelo materno ser utilizado] para pensar 

o equilíbrio físico, mental e moral da mulher” (p. 30).   

Pontua-se também, que, junto às descrições sexuais de homens e mulheres, 

classificações sexuais passam a ser consideradas patológicas por desviarem do que a 

ciência e a medicina estabeleceram como natural/normal. Com efeito, percebe-se que a 

scientia sexualis, ao se contrapor ao conhecimento religioso, dominante até então, desloca 
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o “domínio das perversões morais para o das disfunções sexuais” (Alarcão, Machado & 

Giami, 2016, p. 630) e mesmo que Freud venha a questionar esse discurso patológico, ele 

se mostrou um importante avanço no conhecimento da sexualidade da época.  

A ascensão de um discurso dicotômico natural/normal versus anormal/patológico 

precipitou, da medicina geral do corpo, a medicina do sexo que “isolou um ‘instinto’ 

sexual, suscetível, mesmo sem alteração orgânica, de apresentar anomalias constitutivas, 

desvios adquiridos, enfermidades ou processos patológicos” (Foucault, 1988, p. 110), 

abrindo, dessa forma, caminho para que o sexo e questões correlatas como doenças 

venéreas, alianças matrimoniais e distúrbios sexuais fossem colocados “em posição de 

‘responsabilidade biológica’ com relação à espécie” (p. 110-111). 

Obviamente, essa ciência sexual não se desenvolveu sem uma profunda 

divergência entre os teóricos pioneiros da sexologia. Alguns consideravam as perversões 

sexuais um fenômeno natural, ou seja, próprio do reino animal; outros, que elas eram 

adquiridas e, portanto, inerentes da cultura; outros ainda acreditavam que eram patologias 

hereditárias. Entretanto, todos concordavam que era preciso propor algum tipo de 

tratamento para esses desvios da norma (Roudinesco, 2008).  

A partir dessa polícia dos corpos, os manuais classificatórios se tornam 

importantes guias na distinção entre o normal e o patológico. Assim, Richard von Krafft-

Ebing (1840-1902), renomado psiquiatra austríaco, considerado um dos fundadores da 

sexologia com sua publicação da Psychopathia sexualis, em 1886, realizou “uma 

descrição extraordinária, a partir de casos precisos, de todas as formas possíveis de 

perversões sexuais: uma espécie  de catálogo sofisticado” (Roudinesco & Plon, 1998b, p. 

441) que recorria a “uma classificação técnica para designar as anomalias e as 

periculosidades do comportamento humano” (Roudinesco, 2008, p. 52). É bem verdade 

que muitas dessas nomenclaturas foram, posteriormente, utilizadas por Freud a ponto de 

considerarem a psicanálise herdeira desse compêndio.  

 Essa lista classificatória de Krafft-Ebing se tornou o principal livro adotado pelos 

alienistas do século XIX. Sua composição é dividida em quatro classes – anestesia do 

instinto sexual, hiperestesia do instinto sexual, paradoxia do instinto sexual e parestesia 

do instinto sexual – explicadas abaixo por Valas (1990, p. 12): 

 

anestesia do instinto sexual por enfraquecimento fisiológico (infância, velhice); hiperestesia 

(ninfomania, satiríase) do instinto sexual, ligada a fenômenos cerebrais funcionais causados por 

doenças degenerativas do cérebro; paradoxia do instinto sexual, quando este se manifesta fora dos 

períodos fisiológicos normais da idade adulta; parestesia do instinto sexual, quando este se 

manifesta fora do objetivo natural da reprodução da espécie.  
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No que concerne à etiologia, o manual destaca “a natureza congênita e 

degenerativa das perversões, e opõe, assim, às perversões adquiridas (homossexualidade 

ligada a condições de restrição, como a vida no cativeiro), as perversões verdadeiras, 

relacionadas aos estados degenerativos hereditários (neuroses, paranoia, distúrbios de 

caráter)” (Valas, 1990, p. 12). Para Roudinesco e Plon (1998c), essa teoria da 

degenerescência hereditária trata “as relações entre o corpo social, o corpo individual e o 

domínio do mental, [como] entidades orgânicas [descritas] em termos de norma e de 

patologia” (p. 331).  

Nesse sentido, áreas do conhecimento como a psiquiatria e a criminologia 

encontram, nos “princípios da semiologia (descrição dos símbolos) e da taxonomia 

(classificação das entidades)... o rastreamento, a mensuração, a identificação e o controle 

de todas as práticas sexuais” (Roudinesco, 2008, p. 53), o respaldo necessário para 

legitimar um discurso de segregação radical entre uma sexualidade orientada para a 

procriação (normal) e, uma sexualidade pautada no gozo e na esterilidade (patológica, 

dita perversa).  

Na visão de Roudinesco e Plon (1998c), essa teoria originou dois caminhos 

distintos, o primeiro culminou no eugenismo e genocídio que buscava eliminar a raça 

ruim e preservar a boa; e o segundo ocasionou um caminho higienista e progressista que 

acreditava na cura do ser humano. Desse modo, desenvolveu-se tratamentos para 

comportamentos sexuais patológicos por meio da profilaxia, da pedagogia e da 

reeducação das almas e dos corpos. 

Entretanto, pesquisadores como o psicólogo francês, Alfred Binet (1857-1911), 

que teorizou sobre a possibilidade de haver uma estrutura comum a toda perversão que 

só se distinguiria por meio das múltiplas excitações externas, e o psiquiatra alemão, Albert 

von Schrenck-Notzing (1862-1929), que acreditava na perversão como um quadro 

patológico reversível, provocaram abalos significativos na teoria da degenerescência 

(Valas, 1990). 

Em meio a essas divergências teóricas, a teoria evolucionista darwiniana teve 

importante influência, com os autores americanos S. Clevenger, J. Kiernan e G. Lygston 

que formularam que “se o desenvolvimento individual recapitula as etapas da filogênese, 

as aberrações sexuais surgem como distúrbios do comportamento ontogenético”15 (Valas, 

                                                 
15 Essa teorização advém das formulações do zoólogo alemão, Haeckel, conhecida como “lei biogenética 

fundamental (biogenetisches Grundgesetz) (também chamada de teoria da recapitulação), segundo a qual a 
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1990, p. 13-14). Nesse sentido, “a homossexualidade [teria] sua fonte na bissexualidade 

originária da espécie e do embrião. A heterossexualidade se [desenvolveria] normalmente 

por repressão e involução da tendência alternativa” (p. 14). 

A perversão também era localizada na mulher que tinha seu corpo tomado pela 

loucura e pelo autoerotismo, de modo que preferia a prática masturbatória à procriação. 

“Por sua beleza convulsiva, nas palavras de André Breton, ela sinalizava a que ponto a 

sexualidade feminina — ou melhor, o sexo das mulheres — podia tornar-se o pivô de 

todos os excessos” (Roudinesco, 2008, p. 59). Com efeito, a intervenção cirúrgica se 

tornou fortemente utilizada na Europa de 1850 a 1900, no sentido de conter esses 

excessos.  

Nesse vasto universo classificatório, não somente adultos, homens, homossexuais, 

mulheres e velhos possuíam lugar, as crianças rapidamente perderam a inocência de 

outrora para se tornarem criaturas sexuadas habitadas “por um autoerotismo ilimitado: a 

meio caminho entre o homem do futuro e o selvagem ainda aparentado a atitudes 

simiescas” (Roudinesco, 2008, p. 58). Dessa forma, as teorizações sobre “o aspecto 

ontogenético do desenvolvimento sexual, isto é, das manifestações sexuais na criança” 

(Valas, 1990, p. 14), definiram uma nova categoria de patologia, a loucura infantil 

(Roudinesco, 2008) e ainda que a criança não pudesse ser declarada louca, podia ser 

considerada perversa.  

Destaca-se, nesse contexto, Albert Moll (1862-1939), médico alemão, que, em 

1897, publicou “Estudos sobre a libido sexual”, formulando “a tese de que o instinto 

sexual se manifesta na criança muito precocemente, sem que isso, no entanto, seja 

patológico, já que se trata de uma antecipação da sexualidade adulta. Essas manifestações, 

na criança, ainda são indiferenciadas, bissexuais” (Roudinesco & Plon, 1998d, p. 14). 

Para nossas incursões investigativas, essa obra é de grande relevância, uma vez que 

servirá de inspiração para Freud elaborar sua teoria da sexualidade infantil. Porém, os 

autores supracitados esclarecem como o criador da psicanálise modificou tal teoria ao 

estender “a noção de sexualidade a um outro domínio, diferente da genitalidade, e 

inventando a ideia de uma ‘disposição perversa polimorfa’” (p. 522). 

                                                 
ontogênese seria uma breve e rápida recapitulação da filogênese, isto é, o organismo, no curso de seu rápido 

desenvolvimento, repetiria as mudanças mais importantes sofridas por sua linhagem ao longo do vagaroso 

processo evolutivo” (Ferreti, 2014, p. 3). É fato que essa lei não passou despercebida por Freud e apesar de 

ser um tema pouco investigado, como afirma Ferreti (2014), as hipóteses, principalmente, filogenéticas, a 

partir de 1910, foram utilizadas pelo fundador da psicanálise como “um verdadeiro modelo explicativo dos 

fenômenos mentais e coletivos” (p. 2).    
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Henry Haverlock Ellis (1859-1939), médico, escritor inglês e um dos fundadores 

da sexologia, em 1890 começou a escrever “Estudos de psicologia sexual”, no qual 

propõe “a noção de autoerotismo em relação a experiências sexuais ligadas ao exercício 

das funções uretrais, orais e anais” (Valas, 1990, p. 15). Posteriormente, em 1898, publica 

o texto “Autoerotismo: um estudo sobre a manifestação espontânea do impulso sexual”. 

Obra em que formula a expressão Narcissus like (tal como Narciso). Mas é um ano depois 

que Paul Adolf Näcke (1851-1913) cria o termo Narcismus (narcisismo) (Kaufmann, 

1996a). 

 Freud (1905/1996), nos “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, faz menção 

a Ellis e sua teoria quatro vezes, na última delas, retoma o termo autoerotismo e profere: 

“salientemos que a pulsão não está dirigida para outra pessoa; satisfaz-se no próprio 

corpo, é auto erótica, para dizê-lo com a feliz denominação introduzida por Havelock 

Ellis” (p. 170).  

Iwan Bloch (1872-1922), médico e sexólogo alemão, em 1904, publicou pela 

primeira vez os escritos de Sade, além de ter escrito uma biografia do marquês 

(Roudinesco, 2008). Bloch se interessava, principalmente, pelos aspectos históricos e 

culturais da sexualidade, escrevendo obras como “Contribuições para a etiologia da 

psicopatia sexual”, em 1903, e “Ritos escatológicos de todas as nações”, em 1891, esta 

última prefaciada por Freud em 1913 (Valas, 1990).  

Christian von Ehrenfels (1859-1932), professor de filosofia em Praga, escreveu 

vários textos criticando a instituição do casamento, dos quais recebeu elogios por parte 

de Freud, no artigo “Os chistes e sua relação com o inconsciente” (1905), também no 

texto “Moral sexual ‘civilizada’ e doença nervosa moderna” (1908) faz menção ao livro 

“Ética sexual” publicado por von Ehrenfels, em 1907, momento em que pondera sobre a 

diferença entre moral sexual natural e civilizada (Freud, 1908a/1996). 

Percebe-se, então, que, para que esse discurso biológico vigorasse, um conjunto 

considerável de mudanças perpassaram o desenvolvimento científico, em especial, a 

medicina no século XIX, a fim de que essa produção se conformasse à nova tarefa de 

delimitar as diferenças entre os sexos. Assim, além das modificações descritas acima, 

Rohden (2009) destaca o uso da ciência experimental para explorar e classificar as 

doenças, a construção do método anatomoclínico e a introdução da morte na reflexão 

médica que leva às elaborações da distinção entre normal e patológico.  

Porém, Foucault (1988) e Laqueur (2001) deixam claro que essas descobertas 

científicas sozinhas não seriam suficientes para operar as mudanças que permitiram a 
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ascensão do paradigma da diferença natural entre os sexos. Isso porque foi necessário um 

contexto social e, consequentemente, político prenhe de demandas que apontavam nessa 

direção. Desse modo, Rohden (2009) afirma que “o modelo, para o qual os médicos [e 

cientistas] davam consistência, servia como signo de uma ordem social marcada pelas 

diferenças de gênero” (p. 31). Essa afirmação nos remete à velha ancoragem do modelo 

do sexo único, no ponto em que se nota uma ampla gama de elementos que ultrapassam 

o biológico para sustentar o novo modelo. Para Laqueur (2001), portanto, trata-se de 

evidenciar que novas metáforas entram em cena para falar de velhas distinções.   

É nesse contexto que o autor supracitado trabalha com a noção de 

“pluricausalidade” para pensar esse modelo que se tornou corrente no século XIX. Tal 

teorização é interessante na medida em que nos possibilita verificar que não se trata 

somente de um projeto médico ou científico de controle, mas de um projeto político de 

controle, no qual se  acentua uma gestão estatal dos corpos em suas mais variadas 

relações, de modo que o sexo, dentre outros, torna-se um fator a ser administrado 

(Foucault, 1988). Gestão essa, que Roudinesco (2008) nomeia de biocracia e que 

evidencia o que Elias (1990) descreveu como “processo civilizador”, no qual se verifica 

a instituição de um novo código de civilidade que rompe com o anterior a fim de manter 

claros os limites sociais das diferenças entre os sexos. A inversão, contudo, está no fato 

de que agora a fundamentação da distinção sexual não parte mais da sociedade, mas da 

natureza biológica dos seres humanos.  

Pode-se extrair de tudo isso que o discurso científico buscava teorizar problemas 

sociais emergentes como, definir a infância, a sexualidade feminina e a 

homossexualidade.  Assim como delimitar o que era normal e patológico na sexualidade. 

Essas são questões que também balizaram fortemente o pensamento freudiano, portanto, 

todas essas marcas históricas e culturais sobre a sexualidade, tais como as posições 

predecessoras dos teóricos acima citados se tornaram ponto de partida na formulação de 

inúmeros conceitos psicanalíticos e teorias.  

O que se destaca de maneira fundamental é a crítica que Freud formula sobre os 

efeitos que a civilização provocou na vida sexual dos seres humanos (Santos & Ceccarelli, 

2010), que em decorrência de um controle moral sexual “a saúde e a eficiência dos 

indivíduos esteja sujeita a danos, e que... indiretamente cheguem a colocar também em 

perigo os objetivos culturais” (Freud, 1908a/1996, p. 169). É em torno dessa afirmação 

que se questiona: Que lugar a mulher ocuparia nesse contexto? Quais eram as exigências 
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da sociedade burguesa às mulheres? Quais desvios levaram as mulheres à nomeação 

histérica pelo discurso médico da época?  

 

1.2.2 O destino da mulher na moral16 sexual civilizada: nos porões da (a)normalidade  
 

De qualquer modo, ontem como hoje, as diferenças sociais entre os sexos, se não deixam de ter 

alguma relação com as diferenças biológicas, não são delas um decalque, um reflexo ou uma 

consequência direta; são uma interpretação, uma modificação e uma amplificação. A sociedade 

produz estereótipos sociais dos papéis sexuados (condutas em função do sexo nas circunstâncias 

diversas da vida cotidiana) e dos papéis sexuais (condutas em função do sexo nas relações sexuais). 

Para ser reconhecido como um homem ou uma mulher, não basta ser um macho ou fêmea, é preciso 

comportar-se da maneira esperada pela sociedade (Chiland, 2005, p. 32).  

 

Chiland (2005) expressa bem a situação com a qual Freud se deparou ao se 

enveredar pelas narrativas clínicas de suas pacientes. Não sem razão, ele desloca sua 

teoria de um trauma sexual real para a teoria da fantasia que habitaria uma realidade 

psíquica que lhe permitiria compreender os (des)arranjos entre a pulsão e a cultura. 

Temos, pois, duas dimensões do humano, uma natural e outra cultural, que parecem não 

coadunar, uma vez que para a construção e desenvolvimento da segunda, a primeira 

precisa sofrer sanções.   

Recorremos a Lévi-Strauss (1982), em “As estruturas elementares de parentesco”, 

para compreender melhor essas dimensões, de modo que o autor nos chama a atenção 

para o fato de que a “ausência de regra parece oferecer o critério mais seguro que permita 

distinguir um processo natural de um processo cultural” (p. 46). Nesse contexto, o sexo 

poderia ser entendido enquanto natural e as normas que o organizam seriam fruto da 

cultura. Temos, nas palavras do antropólogo, uma interessante distinção entre natureza e 

cultura que permite a compreensão de que tudo que está sujeito a normas é da ordem do 

cultural e, por isso, exibe atributos relativos e particulares. Isso significa que assume os 

contornos das diferenças conjunturais, dos contextos sociais, econômicos, políticos e 

ideológicos.     

A partir dessa percepção, podemos questionar: em que medida o discurso da 

diferença entre os sexos, que vigorou no século XVIII e XIX, é natural? Tal indagação se 

dá pelo fato de que, ao que tudo indica, a biologia foi utilizada para endossar uma suposta 

diferença segura e estável entre homens e mulheres que havia se tornado insustentável 

com as reinvindicações universais por igualdade e liberdade, como assevera Laqueur 

                                                 
16 Segundo Zimerman (2012b, p. 183), “o vocábulo moral designa uma ciência normativa do 

comportamento, no que diz respeito aos costumes, deveres e procedimentos dos homens entre si; um corpo 

de regras e recomendações destinadas a conduzir as ações humanas segundo a justiça e a equidade. 

[Etimologicamente,] a palavra moral vem do latim mos, com o genitivo moris, com a significação de 

costume”. 
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(2001). Esse questionamento nos lança na direção de uma dicotomia entre natureza e 

cultura que, não raro, afeta o discurso científico, sem haver consenso entre as inúmeras 

áreas do saber nem mesmo dos pesquisadores dos próprios campos do conhecimento, 

desde os gregos. 

Nesse sentido, é fato que Freud não se debruçou em um trabalho exclusivamente 

dedicado a tratar dessa dicotomia, porém, a própria pulsão como um conceito-limite 

desenvolvido por ele aponta para a tentativa de uma possível solução na qual cauciona a 

interseção entre mente e corpo ao propor a pulsão enquanto uma natureza humana que 

precisa ser reprimida para que a cultura se estabeleça. O que significa, decerto, que “a 

‘repressão pulsional’ (Tribenunterdrückung) participa da fundação do edifício cultural” 

(Assoun, 2012, p. 14) a ponto inclusive de se pensar que “o inconsciente é estruturado 

como Cultura” (p. 12).  

O resultado dessa contradição é uma curiosa combinação que Iannini (2017) 

arrisca dizer ser a psicanálise – “uma ciência da natureza sem natureza” (p. 111) e que 

Assoun (2012) propõe ser uma “ciência da Cultura”, na medida em que “todo o trajeto do 

fundador da psicanálise adquiriria sentido como um gigantesco e necessário ‘desvio’ para 

responder aos ‘problemas culturais’... de uma dimensão maior a do ‘mal-estar’ estrutural 

no centro do processo cultural – Unbehagen in der Kultur” (p. 11).    

Nesse contexto, verifica-se que Freud (1905/1996, p. 229), ao teorizar sobre a 

pulsão, evidencia a existência de uma “relação inversa entre a cultura e o livre 

desenvolvimento da sexualidade” (natureza humana), uma vez que a civilização impõe 

regras para controlar grande parte das emoções e vontades dos indivíduos. A cultura seria, 

portanto, “o resultado dessa renúncia progressiva” (Assoun, 2012, p. 14). Não sem razão, 

o mesmo autor assevera que o neurótico seria aquele que testemunha a “dissonância 

fundamental entre pulsão e cultura” (p. 16).   

É por essa linha de raciocínio que Badiou (2007) expõe que a verdadeira ruptura 

freudiana foi assumir “o face a face pensamento/sexualidade” (p. 115), ou seja,  

 

que o face a face com o sexual não é da ordem do saber, mas da ordem de uma nominação, de uma 

intervenção, daquilo que ele chama “discussão franca”, que precisamente procura dissociar os 

efeitos do sexual de toda apreensão puramente cognitiva, e por consequência de toda subordinação 

ao poder da norma. Desse ponto de vista, a atestação de uma “ontologia” do sexual (o sexual tal 

qual é, “órgãos e funções”) sustenta realmente uma emancipação do julgamento. Pouco a pouco, 

queira ela ou não, a psicanálise acompanhará o perecimento das normas explícitas mediante as 

quais se organizava o saber da sexualidade. É que ao pensá-la, num face a face, como o in-sabido 

de todo pensamento, ela dava à sexualidade um estatuto e, pode-se dizer, uma nobreza, com a qual 

nenhuma das normas anteriores podia se ajustar (Badiou, 2007, p. 115). 
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Diante desse contexto, Iannini (2017, p. 121) afirma que “o que a psicanálise 

freudiana introduz é a ausência radical de sentido do sexo”. Assim como escancara o 

antagonismo fundamental entre a satisfação sexual e o desenvolvimento da civilização. 

Esse antagonismo nos leva a questionar: qual o impacto do processo civilizatório sobre a 

subjetividade e, mais especificamente sobre a sexualidade? Buscando responder essa 

questão, o médico vienense descreve três estádios de civilização: 

 

um primeiro em que o instinto sexual pode manifestar-se livremente sem que sejam consideradas 

as metas de reprodução; um segundo em que tudo do instinto sexual é suprimido, exceto quando 

serve ao objetivo da reprodução; e um terceiro no qual só a reprodução legítima é admitida como 

meta sexual. A esse terceiro estádio corresponde a moral sexual ‘civilizada’ da atualidade (Freud, 

1908a/1996, p. 175).  

           

A atualidade mencionada por Freud (1908a/1996) se refere ao século XIX e início 

do século XX, nos quais vemos se estabelecer “padrões seculares, em que a ideia de 

Natureza substitui a ideia de Deus” (Kehl, 2016, p. 35). Assim, no terceiro estádio 

freudiano de civilização, a atividade sexual somente é permitida com vistas à reprodução 

legítima ou monogâmica, condição que torna a família o centro organizador das relações 

seja no espaço privado ou no público.  

Essa ontologia sexual (Birman, 2016) que se verifica no discurso da scientia 

sexualis é consolidada ao longo do século XIX validando a dominação de uma política 

burguesa (Foucault, 1988) “preocupada em impor à sociedade uma nova moral sexual 

fundada na primazia da família dita sentimental ou romântica: felicidade das mulheres no 

casamento e na maternidade, apologia do pai como pater familias, protetor dos filhos” 

(Roudinesco, 2008, p. 60). Com efeito, os casamentos contratuais, utilizados até então, 

cederam espaço às escolhas individuais com base no amor. Ainda que isso pudesse 

significar maior liberdade sexual, Foucault (1988) evidencia que se tratava de um novo 

dispositivo de controle que buscava atender os novos processos econômicos e as 

estruturas políticas que se desenvolviam. 

Foucault (1988) aponta dois dispositivos como essenciais nessa dinâmica: 

dispositivo de aliança e dispositivo de sexualidade. O primeiro é baseado no matrimônio 

e busca o equilíbrio do corpo social, por meio da vinculação de parceiros com papéis e 

status definidos (pai, mãe e filhos). O segundo trabalha com a noção de corpo enquanto 

produtor e consumidor de prazer. Um não sobrepõe o outro, pelo contrário, verifica-se 

“historicamente, aliás, foi em torno e a partir do dispositivo de aliança que o de 

sexualidade se instalou” (p. 102). Dessa forma, Roudinesco (2003) descreve a família 

moderna como, casamentos que se originavam no amor romântico e nos desejos carnais, 
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além de valorizar a divisão do trabalho que passou a definir os papéis sociais do pai, da 

mãe e dos filhos. Modelo que vigorou do final do século XVIII a meados do século XX.  

 A palavra família, etimologicamente, deriva do latim famulus que significa um 

conjunto de pessoas, geralmente, mãe, pai e filhos que viviam na casa dos patrões 

(Zimerman, 2012a). Tanto essa etimologia quanto os estudos de Lévi-Strauss (1983) 

deixam claro que a vida familiar não é um fenômeno recente, uma vez que pode ser 

observada em sociedades que possuem costumes sexuais e educativos bem diferentes dos 

que conhecemos. Porém, o modo de organização e as caraterísticas que determinam as 

constituições familiares são variáveis, uma vez que buscam satisfazer as necessidades das 

sociedades a que pertencem. Ainda assim, é possível evidenciar algumas propriedades 

invariantes da família: 

 

1) A família tem a sua origem no casamento; 

2) Ela inclui o marido, a mulher, os filhos nascidos da sua união, formando um núcleo em torno 

do qual outros parentes se podem, eventualmente, agregar; 

3) Os membros da família estão unidos entre si por: 

a) Laços jurídicos; 

b) Direitos e obrigações de natureza econômica, religiosa ou outra; 

c) Uma rede precisa de direitos e proibições sexuais e um conjunto variável e diversificado de 

sentimentos, como o amor, o afeto, o respeito, o medo, etc. (Lévi-Strauss, 1983, p. 75-76). 

 

É a partir dessas invariantes que Roudinesco (2003) afirma que ao longo do tempo, 

especialmente, nos últimos séculos, as instituições familiares se desenvolvem por meio 

de duas grandes ordens, uma biológica (diferença sexual) e outra simbólica (proibição do 

incesto e outros). Dessa forma, a família possibilita a união de um fato de natureza, 

inscrito nas leis de reprodução biológica, a um fato de cultura, construído pela sociedade. 

Nessa perspectiva, veremos se consolidar a moral sexual civilizada da qual Freud realizou 

uma leitura original, tendo por base o conflito existente entre a pulsão17 e a civilização na 

modernidade (Birman, 2005a). Contudo, a teoria freudiana entendia que a “moral 

civilizada descansava, não sobre a preservação da família monogâmica ou a fidelidade 

conjugal, mas sobre a necessária sublimação das pulsões em atividades criativas” 

(Roudinesco, 2016, p. 299). Ao que tudo indica, Freud, por experiência própria, sabia 

“que nenhuma abstinência sexual podia se impor ao sujeito em nome de uma moral 

higienista de inspiração religiosa” (p. 299). 

                                                 
17 Em alemão, Trieb, refere-se a um conceito teórico proposto por Freud que, posteriormente, Lacan 

classificou como um conceito fundamental da psicanálise. Em “Pulsão e seus destinos”, Freud (1915/2017) 

o define como um conceito limítrofe entre a psique e o organismo. Trata-se, portanto, de um “representante 

psíquico dos estímulos oriundos do interior do corpo que alcançam a alma, como uma medida da exigência 

de trabalho imposta ao anímico em decorrência de sua relação com o corporal” (p. 25).   
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Para uma configuração precisa desse território da moral sexual civilizada, precisa-

se compreender quem foram os burgueses, sua trajetória e as consequências de sua 

ascensão. Por esse viés, ressalta-se que a chamada burguesia já existia no feudalismo, 

mas não era uma categoria importante socialmente, uma vez que designava a classe de 

pessoas que trabalhava na administração ou no comércio não feudal. Com as 

modificações no sistema econômico e a expansão do comércio no século XVIII, o termo 

passa a se referir a uma classe responsável pelas atividades de distribuição como o 

comércio e, não mais à produção. De modo que essa nova classe corresponde à burguesia 

mercantil que se consolidou no século XIX juntamente com o capitalismo (Sennett, 

1999). Nesse percurso, Kehl (2016, p. 32) nos chama a atenção para “a posição 

conquistada do burguês contra a posição herdada de outros sujeitos de classes média 

herdeiros de cargos ou postos da antiga ordem feudal” que irá delimitar o mapa subjetivo 

da burguesia dessa época. Assim, 

 

Pensar a consolidação do poder burguês, portanto, não é simplesmente pensar no período 

revolucionário, nem mesmo na consolidação definitiva de 1848, mas no longo processo em que 

aquela classe, já instalada numa posição de poderio econômico, lutava para criar uma cultura que 

correspondesse à nova ordem - e lutava principalmente, às cegas, por tentativa-e-erro, contra a 

compulsão à repetição determinada pela inércia das formações culturais anteriores (Kehl, 2016, p. 

33). 

  

Kehl (2016) foi assertiva no uso do termo “conquistada” para demarcar a condição 

de subjetividade do burguês, na qual a necessidade extremada de controle de si, dos outros 

e das transações comerciais ditava o tom das relações. Do mesmo modo que a incerteza 

de uma posição social e a noção de responsabilidade pelo próprio destino aliada à 

instabilidade econômica do período exigiam a construção de uma imagem capaz de 

representar essa nova ordem. Nesse sentido, a máscara social se torna um artifício 

necessário para se transitar pelas contradições da sociedade burguesa e capitalista, que 

exigia a repressão dos afetos e desejos carnais em prol de um maior desenvolvimento 

social.  

Com efeito, para Sennett (1999), essa representação nos espaços públicos 

promoveu o fortalecimento da vida privada, visto que oferecia o descanso dessas 

demandas sociais. Por consequência, criou-se um antagonismo entre convenção social, 

própria do espaço público e liberdade que ficou estrito ao domínio privado (Kehl, 2016). 

Relembrando Arendt (2000), ao caracterizar o privado como o reino da necessidade e o 

público como o reino da liberdade, verifica-se uma inversão de valores importante para 
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determinar a família como o lugar de intimidade e surgimento do individualismo criado 

a partir de uma falsa oposição entre o bem comum e o bem pessoal.  

Por esse viés, destaca-se que o século XIX foi resultado de uma soma histórica da 

qual o componente determinante para muitas ações sociais foi, sem dúvidas, segundo 

Hobsbawn (1988), a Revolução Francesa e seus ideais de igualdade, liberdade e 

fraternidade. Nesse contexto revolucionário, toma corpo a discussão sobre sexualidade e 

emancipação feminina (Iannini & Tavares, 2018). Em resposta a esses movimentos 

feministas, os antifeministas também se expandiram. Gay (2007) cita a promulgação de 

uma lei, em 1867, que proibia pessoas do sexo feminino de participarem de atividades 

políticas de qualquer espécie na Áustria. 

Portanto, é importante deixar claro que as premissas da Revolução Francesa não 

necessariamente atingiram as famílias, sobretudo as mulheres e crianças, uma vez que a 

visão desse período permanece demarcada pelas relações patriarcais. Desse modo, Gay 

(2007) esclarece que, a maioria das mulheres nem imaginava desafiar o código legal de 

1811, o qual oficializava o esposo como chefe incondicional da família, papel que lhe 

fornecia o controle total da casa. “Isso significava que... sem a aprovação dos maridos, 

[as esposas] não poderiam educar os filhos, supervisionar o lar, ir ao tribunal ou dedicar-

se ao comércio” (p. 463).      

Deve-se registrar ainda que a construção do ideal de família burguesa se assentava 

em uma perspectiva amplamente divulgada pela literatura como pode-se perceber nas 

obras de grandes nomes do romantismo como Johann Wolfgang von Goethe, Vitor Hugo 

e Charles Dickens que buscavam exaltar as emoções e as inquietações do homem 

moderno. Nesse sentido, encontra-se na arte literária a reprodução de muitos costumes 

desse período e a tonalidade da escrita perpassada por um ideal romântico que permeia o 

casamento no intuito de justificar a manutenção de um status quo social, do qual o homem 

seria o provedor da casa, cabendo à mulher, por sua vez, a manutenção do ambiente 

familiar por meio do cuidado do lar bem como a educação dos filhos. 

Percebe-se, desse contexto, a definição dos espaços sociais de pertencimento e 

seus respectivos poderes e atribuições, tendo como fundamento as virtudes indiscutíveis 

das diferentes naturezas sexuais. À mulher, foi delegada a função de reprodução própria 

do espaço privado, ao homem foi atribuída a função da produção inerente ao espaço 

público. Essa repartição social legitimou ainda o registro dos direitos aos homens e dos 

costumes às mulheres. Sobre esses acontecimentos, Kehl (2001, s./p.)  pontua que, 
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no período em que uma parte da humanidade conheceu possibilidades de emancipação e progresso 

inusitadas, a ciência e a filosofia trabalharam para manter as mulheres atadas à natureza, enquanto 

os homens se beneficiavam de seu novo estatuto de seres de razão. No final do século 19, as 

ciências médicas e biológicas trabalham para atender a “demandas políticas imediatas para a 

criação de sexos biologicamente distintos”, aos quais corresponderiam, é claro, lugares e papéis 

diferentes “por natureza”. 

 

Pode-se depreender daí a instituição de alguns pares de opostos que passaram a 

caracterizar homens e mulheres, a saber, público/ espaço social/ razão/ produção e 

privado/ família, sentimento/ reprodução, respectivamente (Birman, 2016).  

Tudo isso nos indica como esse discurso natural da diferença sexual “determina a 

posição da mulher na espécie como procriadora e responsável pela prole” (Kehl, 2016, p. 

50), revelando-nos com clareza que um dos grandes objetivos da moral sexual civilizada 

concernia na “manutenção da figura da mulher na posição da maternidade. É em torno da 

figura da mulher como mãe que o paradigma da diferença sexual pode ser mais bem 

elucidado” (Birman, 2016, p. 51), visto que a maternidade oferecia a mediação perfeita 

para tornar possível a reprodução social. 

A partir dessa dinâmica familiar, Lévi-Strauss (1983, p. 84) chama a atenção para 

o fato de que “são as [preocupações] de ordem econômica que desempenham um papel 

de primeiro plano, pois é sobretudo a divisão do trabalho entre os sexos que torna o 

casamento indispensável”. Dessa maneira, não é difícil perceber que a grande maioria dos 

casamentos desse período buscavam a manutenção ou ascensão social e conservação ou 

aquisição de patrimônios. Por esse viés, as mulheres se tornam um importante capital 

social simbólico ao apresentarem, por meio dos ritos sociais, uma postura que expressa a 

riqueza de sua família, condição fundamental para a manutenção (ou não) do prestígio 

social nessa sociedade burguesa. 

Diante dessa construção, a divisão do trabalho, assim como a definição dos papéis 

sociais são sustentadas pelo amor romântico e pela imaginação. De modo que a 

maternidade oferecia as qualidades do ideal feminino. Uma boa ilustração dessas 

atribuições pode ser constatada em vários escritos de Jean-Jacques Rousseau. Um deles, 

datado de 1762, intitulado “Emílio, ou Da educação” apresentou um modelo de mulher 

ideal – esposa dedicada, doce e submissa que dominou fortemente o imaginário do século 

XIX (Rousseau, 1992). Contudo, Kehl (2016) chama atenção para o fato de que até hoje 

é possível escutar, nas clínicas, as ressonâncias desse modelo idealizado que continua 

causando imenso sofrimento às mulheres. 

Vale dizer, porém, que essa construção imaginária do território doméstico envolto 

ao amor-paixão e o ideal de casamento, ao mesmo tempo, propiciou as aventuras fora do 
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casamento, tema bastante recorrente em diários cifrados e romances da época (Iannini & 

Tavares, 2018). Como denuncia Gay (2007, p. 463): 

 

Era uma literatura que transbordava de mocinhas dóceis, geralmente das classes baixas – 

balconistas, garçonetes, bailarinas – vítimas, deliciosas, acessíveis, muitas vezes arruinadas por 

jovens oficiais, bon-vivants dissolutos ou burgueses ricos mimados que as exploravam como 

passatempo. Contos, romances e peças pintavam a süsse Mädel (“doce mocinha”) como válvula 

de escape necessária para a família de classe média ou alta: proporcionando o prazer sexual que a 

jovem respeitável não ousava oferecer antes de se casar, e mesmo depois muito raramente, elas 

salvavam da ruína os casamentos ou da neurose os homens ávidos por sexo. 

 

Essa situação enseja duas questões importantes que se pode observar a partir dessa 

noção de moral sexual civilizada que legitima o sexo somente para procriação no 

casamento. A primeira é como esse discurso reforça as representações sociais da mulher 

como: santa – aquela mulher dita honesta, devota aos filhos e ao esposo, fiel e casta que 

tinha sua representação máxima na figura da mãe e da esposa; ou puta – aquela mulher 

que representava o desvio, a impureza, a imoralidade, a sensualidade e o erotismo, egoísta 

e infiel, características atribuídas às prostitutas e moças que se entregavam ao sexo antes 

do casamento sem fins reprodutivos (Birman, 1999).  

Por esse viés, Birman (1999) realiza uma leitura das figuras da mãe e da prostituta 

como interdependentes, sendo uma condição necessária para que a outra exista. Dessa 

maneira, a figura da mulher estaria constantemente polarizada indo da maternidade ao 

máximo do erotismo. Dito de outro modo, enquanto mãe, ela estaria a serviço da ordem 

como agente civilizatório, enquanto prostituta, seria agente da desordem e do processo 

anticivilizatório (Birman, 2016).    

A segunda questão se refere ao fato de que essa moral sexual civilizada deixou, 

ao homem moderno, três destinos para sua pulsão sexual: 1º) sublimação dos impulsos 

sexuais que, conforme Freud (1908a/1996, p. 178), “só pode ser efetuado por uma 

minoria, e mesmo assim de forma intermitente, sendo mais difícil no período ardente e 

vigoroso da juventude”; 2º) válvula de escape por meio de relações extraconjugais; 3º) 

adoecimento, destino percorrido pela grande maioria.  

Com efeito, a literatura e, posteriormente, Freud viriam nos mostrar que esses 

destinos pulsionais também se referiam à mulher moderna que, até então, em sua grande 

maioria, era representada como uma pessoa frágil, suscetível ao desequilíbrio nervoso 

decorrente de sua condição biológica menstrual, em suma, uma doente por natureza 
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(Kehl, 2016). Porém, Gustav Flaubert18, em 185619, por meio de seu realismo começa a 

ironizar o ideal romântico que descrevia a mulher como figura angelical, fiel e satisfeita 

com sua posição doméstica. Nesse contexto, nasce “Madame Bovary”, livro que retrata 

como uma esposa burguesa e frustrada com sua condição buscou nas aventuras 

extraconjugais a saída para sua insatisfação. Ainda que a história tenha causado um 

escândalo na época, destaca-se como o final trágico flaubertiano para Emma evidencia o 

peso das marcas morais do ser mulher na sociedade moderna. Sobre essa questão, Kehl 

(2016, p. 94) pontua que      

      
Emma descobriu, a duras penas, como Anna Kariênina de Tolstói, que a mulher adúltera, mesmo 

a mais desejável aos olhos de todos os homens, mesmo a mais invejável aos olhos de outras esposas 

frustradas e sonhadoras, ainda é moralmente vista como decaída. A ética do casamento, no século 

XIX, prevalecia sempre sobre a ética do romance erótico, a qual, por sua vez, dominava o 

imaginário literário do período áureo do romance realista. 

 

Esboça-se aqui uma diferença fundamental, se o homem era quase estimulado a 

satisfazer suas pulsões sexuais fora do casamento com mocinhas ingênuas ou prostitutas 

experientes como a literatura demonstra, à mulher a proibição era severa e extremamente 

condenável. Posto que a figura maternal deveria ser destituída de sexualidade, mas ao 

homem “era perfeitamente reconhecida sua potencialidade desejante ao lado de sua 

efetividade reprodutiva” (Birman, 2016, p. 71), o que marca uma assimetria entre os 

sexos. Isso revela de maneira radical a oposição instituída entre a moral sexual civilizada 

para o homem e para a mulher. Essas foram as linhas de força que levaram Freud 

(1908a/1996, p. 169) a afirmar que ainda que as restrições impostas pela moral sexual 

civilizada fossem “estendidas à vida sexual masculina... as diferenças naturais entre os 

sexos [impunham] sanções menos severas às transgressões masculinas, tornando mesmo 

necessário admitir uma moral dupla”. 

Nessa leitura da moral sexual civilizada, a demanda sexual desmesurada, ou seja, 

aquela que transgredia o imperativo da reprodução dentro do contexto do casamento era 

tratada como anormal, visto que o normal se referia à norma reprodutiva imposta. 

Delineou-se, assim, um novo campo de anomalias – as perversões sexuais – que eram 

inimigas do imperativo de reprodução que permitia o controle social (Birman, 2016). Por 

isso, deveriam ser corrigidas ou eliminadas, em prol das exigências da moral sexual 

civilizada. 

                                                 
18 Trata-se de um escritor interessante que criticava o projeto de vida burguesa, o que o levou a escrever 

sobre a realidade feminina e suas inúmeras renúncias. Esse escritor escreve com tanto realismo que parece 

encarnar uma personalidade feminina e suas paixões (Lima, 2012). 
19 Kehl (2016) chama a atenção para o fato de este ser o ano de nascimento de Freud. 
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Logo, verifica-se que uma das principais consequências da moral sexual civilizada 

foi a constituição da sexologia, com suas classificações e descrições detalhadas das 

perversões sexuais (Birman, 2016). Dessa maneira, o discurso biológico-científico passa 

a ocupar agora posições estratégicas para o mapeamento, sobretudo, das mulheres 

transgressoras que eram classificadas em quatro modalidades principais de desvio moral 

da sexualidade – prostituição, infanticídio, ninfomania e histeria. As três primeiras 

correspondiam à escolha do erotismo como destino da sexualidade feminina e, a 

consequente recusa da maternidade.  

Birman (2016) as descrevem da seguinte forma: a prostituta é aquela que utiliza o 

erotismo como forma de vida, recusando a maternidade e a constituição familiar; a 

ninfomaníaca se caracteriza por um excessivo erotismo e a infanticida não veria 

problemas em matar um filho recém-nascido para se livrar do peso da maternidade e 

permanecer desfrutando de seus encontros sexuais.  

A histeria, por outro lado, encontrava-se em um outro registro, uma vez que a 

mulher histérica era aquela que não aceitava “identificar-se apenas com a maternidade, 

sendo permeada de fio a pavio pela dimensão erótica” (Birman, 2016, p. 78). Contudo, 

enquanto as três primeiras acimas descritas se localizavam na “dimensão da passagem ao 

ato, isto é, de realização direta de seus desejos eróticos e de oposição ativa à maternidade” 

(p. 78), a histérica se encontrava no registro do imaginário. Isso significa que 

 

A mulher histérica seria aquela que gostaria de ser como a prostituta, a ninfomaníaca e a 

infanticida, mas que não suportaria ou não aguentaria como as outras passar da imaginação para a 

ação, isto é, deslocar-se do registro da fantasia para o ato. Isso porque, ficando presa no conflito 

psíquico entre as demandas opostas do erotismo e da maternidade, não conseguiria jamais se 

deslocar do registro do imaginário para o do real. Com isso, a mulher histérica adoeceria 

psiquicamente, presa que ficaria, portanto, ao seu conflito moral imobilizada e mortificada por não 

exercer todos os seus anseios e desejos (Birman, 2016, p. 79). 

 

Para Foucault (1988), a histerização do corpo da mulher é resultado de um 

atravessamento tríplice do processo de integração social. De modo que é preciso que haja 

uma comunicação entre um corpo social que espera sua reprodução, um corpo familiar 

que exige a manutenção do espaço doméstico e a vida das crianças que depende de sua 

responsabilidade biológico-moral. Na leitura freudiana, 

 

quanto mais severa houver sido a educação da jovem e mais seriamente ela submeter-se às 

exigências da civilização, mais receará recorrer a essa saída [infidelidade conjugal]; no conflito 

entre seus desejos e seu sentimento de dever, mais uma vez se refugiará na neurose. Nada protegerá 

sua virtude tão eficazmente quanto uma doença (Freud, 1908a/1996, p. 180).   
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É nesse contexto que a histeria pode ser pensada enquanto um efeito da moral 

sexual civilizada do século XIX, ou seja, uma consequência do conflito gerado entre a 

moral sexual e a sexualidade da mulher que precisa ser contida (Lima, 2012). Por esse 

viés, muitos sintomas físicos das mulheres descritos por Sennett como, anemias, prisões 

de ventre, fobias, entre outros, parecem compor o espectro das queixas histéricas 

posteriormente (Kehl, 2016). Uma leitura semelhante pode ser feita sobre “a afonia, como 

sintoma histérico muito comum na época, [que] era a expressão do conflito entre o grito 

feminino, sua revolta, e o impedimento social dominante” (Trachtenberg, 2018, p. 114).   

Formulações que não, necessariamente, referiam-se ao natural do sexo, mas que utilizava 

parte de um discurso biológico para sustentar uma moral social preocupada em atender 

às necessidades econômicas daquele contexto. Assim, em consonância com Kehl (2016), 

depreendemos que “a enorme produção teórica entre os séculos XVIII e XIX, destinada 

a fixar a mulher no lugar ao qual sua verdadeira natureza a destinou, leva-nos a desconfiar 

da ‘naturalidade’ desse lugar” (p. 49). Isso porque a audácia freudiana permite o 

estabelecimento  

 

... de um face a face entre o pensamento e o sexo que não apenas não toma a forma da inquisição 

moral, mas ainda examina o poder determinante dos avatares reais do sexo sobre a constituição do 

pensamento, e não tanto a maior ou menor capacidade do pensamento de controlar o impulso 

sexual (Badiou, 2007, p. 113). 

 

  Nessa perspectiva, o pensamento freudiano permite uma desterritorialização da 

concepção da anatomia como destino, no ponto em que descortina o conflito entre pulsão 

e moral sexual civilizada como pano de fundo de um mal-estar psíquico que emerge como 

“real” destino da humanidade. O que vai permitir a autores como Homem e Calligaris 

(2019), no contemporâneo, evidenciar que “os dois gêneros só existem no papel, por 

assim dizer, e o que temos de fato são corpos que se distribuem num contínuo de variantes 

possíveis, entre a ‘mulher’ e o ‘homem’” (p. 10). Portanto, atrelada às marcas anatômicas, 

estaria uma moral sexual civilizada produzindo traços psíquicos e delineando seus 

horizontes irrefutáveis na construção da diferença psíquica, inserida em um contínuo 

variável de posições que se encontram “entre” homens e mulheres. É nesse contexto 

bastante complexo que se indaga: quem foi a mulher freudiana? Quais parâmetros a 

definiram? 

 

1.2.3 A mulher freudiana: de seu contexto a seu texto  
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Em outras palavras, na impossibilidade de ser A mulher, resta ser ‘uma’ mulher, a eleita de um 

homem. Ela toma emprestado o ‘um’ do Outro, para se certificar de não ser apenas um sujeito 

qualquer - o que ela é, a partir do momento que é um sujeito falante, sujeito ao falicismo - mas ser, 

além disso, identificada como uma mulher escolhida. Assim, é compreensível que as mulheres, 

histéricas ou não, mais que os homens, amem o amor (Soler, 2005, p. 57). 

 

Colette Soler descreve com precisão a condição da mulher na atualidade. 

Entretanto, essa condição já era expressa por Richard Steele, um ensaísta do século XVIII, 

que definiu a mulher como “uma filha, uma irmã, uma esposa, e uma mãe, um mero 

apêndice da raça humana” (Hufton, 1991, p. 23). Apesar de se tratar de uma definição 

anterior, esse pensamento vigorou também no século XIX, de modo que as mulheres que 

chegam a Freud são exatamente essas, histéricas de Viena, porta-vozes dos conflitos 

decorrentes do fato de almejarem mais que se tornar propriedade de um homem. Por esse 

viés, Molina (2011, p. 24) afirma que “as histéricas podem ser consideradas mulheres que 

ousaram tomar o palco do cotidiano para mostrar sua condição de vida. Talvez tenha sido 

essa a grande descoberta de Freud: as mulheres de carne e osso”.  

Contudo, para compreendermos essa descoberta freudiana de saída precisamos 

localizá-la no interior de uma perspectiva que a determina e que termina por funcionar 

como plataforma de sentido para suas leituras e proposições, nesse caso, estamos falando 

da paixão de Freud pelo romance familiar, paixão esta que, segundo Roudinesco (2016), 

funciona como um verdadeiro suporte ontológico para formulação de suas conjecturas 

sobre um modelo de mulher. Em face a esta inferência, a autora assevera que esse é o 

motivo pelo qual Freud 

 

enraizara sua doutrina na própria ideia de que o cadinho familiar dava suporte ontológico à 

conceitualidade psicanalítica. Seu mundo social e seu universo psíquico eram povoados de pais, 

mães, irmãos, sobrinhos, primos.... Aos olhos de Freud, a comunidade familiar era o modelo por 

excelência de toda forma de organização social. Nela residia a potência da vida e da transmissão 

(Roudinesco, 2016, p. 269). 

   

Nesse contexto, a afirmação de Molina (2011, p. 17) de que “o que Freud diz sobre 

as mulheres é, antes de tudo, o que seu entorno fala sobre elas”, tem sua parcela de 

verdade, porém, não poderia ser tomada em sua totalidade, visto que ele oscilava entre 

sua genialidade clínica e o conservadorismo de sua vida privada (Trachtenberg, 2018). 

Nessa perspectiva, Appignanesi e Forrester (2011) fazem menção à uma classificação do 

mestre vienense em: Freud teórico - capaz de teorizar a maternidade como destino da 

mulher e; Freud intérprete - que escuta os conflitos das mulheres sem julgamentos 

morais.   
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Roudinesco (2016) chama a atenção para o fato de suas teorias serem visivelmente 

tributárias do romantismo alemão. De modo que sua concepção de relacionamento entre 

homens e mulheres apontava para a crença em uma complementaridade. Assim, a mulher, 

na visão de Freud, deveria ser uma companheira dócil do homem, posto que “ela não 

ganha nada exercendo uma atividade profissional ou fazendo estudos, uma vez que sua 

condição natural é manter com o homem três relações ‘inevitáveis’: ser sua genitora, sua 

companheira e sua destruidora” (Roudinesco, 2016, p. 345).  

Essa figura tríplice da mulher freudiana aparece no artigo “O tema dos três 

escrínios” (1913), no qual ele apresenta as Parcas (mitologia romana) ou Moiras 

(mitologia grega) como representações do feminino que figuram a ideia de mãe que 

rondam o homem. Elas aparecem sempre em número de três e são apresentadas como 

representantes tanto da vida como da morte, pois correspondem “às três modalidades do 

destino... a ‘fiandeira’, que manipula o fuso em que se desenrola a existência; a ‘fatídica’, 

que segura a ampulheta, isto é, a medida do tempo; e a ‘implacável’, que corta o fio da 

vida” (Roudinesco, 2016, p. 344).  

Na análise de Freud (1913/1996), a terceira figura era sempre a escolhida, esta era 

opaca e muda, motivo pelo qual ele a associou à morte. Serão esses indícios de sua 

formulação posterior sobre a pulsão de morte? Não podemos afirmar tal conjectura, mas 

tudo leva a crer que sim. Fato é que as Moiras representam 

 

as três inevitáveis relações que um homem tem com uma mulher - a mulher que o dá à luz, a 

mulher que é a sua companheira e a mulher que o destrói; ou que elas são as três formas assumidas 

pela figura da mãe no decorrer da vida de um homem - a própria mãe, a amada que é escolhida 

segundo o modelo daquela, e por fim, a Terra Mãe, que mais uma vez o recebe. Mas é em vão que 

um velho anseia pelo amor de uma mulher, como o teve primeiro de sua mãe; só a terceira das 

Parcas, a silenciosa Deusa da Morte, toma-lo-á nos braços (Freud, 1913/1996, p. 323). 

 

Essas palavras de Freud nos possibilitam pensar que a passagem pela vida, do seu 

princípio ao seu fim, é conduzida pelas mãos de uma mulher, seja como mãe, esposa (à 

semelhança da mãe) ou mãe-terra. A força dessa presença precipita grande adoração com 

representações de deusas como Diana, mencionada em “Grande é Diana dos efésios” e 

também imenso assombro com figuras monstruosas como Medusa, em seu texto “Cabeça 

de Medusa”. No primeiro escrito, Freud (1911a/1996) evidencia uma ideia de que a mãe 

decididamente tem não só a primeira, mas a última palavra, uma vez que ela insiste em 

permanecer nesse lugar de exclusividade mesmo quando a figura paterna tenta instituir a 

lei. 
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 No segundo texto, Freud (1940[1922]/1996) apresenta a figura de Medusa como 

“a própria encarnação da castração” (Assoun, 1993, p. 141). Isso porque ele trabalhava 

com uma noção de mito endopsíquico20, o que nos permite pensar que esse mito faria 

menção aos impasses de uma ocorrência corporal (ter e não ter o pênis) que para serem 

dotados de sentido deveriam ser organizados na perspectiva de uma narrativa, de modo 

que o horror da castração pudesse ser subjetivado em função de sua figuração mitológica.  

Pode-se depreender daí que, para Freud (1911a/1996), a figura da mãe é primária 

na constituição psíquica do indivíduo, dito de outra forma, ela assume o posto de primeiro 

objeto de amor,  tanto dos meninos quanto das meninas, a diferença dos destinos desse 

amor aparece nas diferentes formas que assume para os sexos. Porém, essa relação com 

a mãe é o que dá o tom às demais relações. 

Retomando a vida íntima do fundador da psicanálise, é curioso verificar que ele 

se descrevia como tendo três mães – Amalie, sua mãe verdadeira, a babá21 e Marie, esposa 

de Emanuel, seu meio irmão. Todavia, rapidamente conheceu a dor de perdê-las, primeiro 

sua jovem mãe que engravidara novamente após 11 meses de seu nascimento e passara a 

maior parte da infância do garoto grávida, segundo, sua babá que foi presa após ser 

culpada por um pequeno roubo, quando ele tinha 2 anos e meio e, por fim, seis meses 

mais tarde, sua cunhada se mudou para Inglaterra. Assim, “com três anos, Freud perdera 

suas duas importantes protetoras – a mãe e a babá – a primeira numa atmosfera de doença, 

morte e pesar, e a segunda num clima de culpa e delito” (Breger, 2002, p. 32).  

É nesse sentido que o autor acima citado atribui à infância de Freud a característica 

de traumática e cerceada de sentimentos ambivalentes de amor e ódio, principalmente, 

em relação à mãe que o teria abandonado devido ao nascimento de seus sete outros 

irmãos. Entretanto, Roudinesco (2016, p. 23) afirma que “desde o seu nascimento, 

Sigmund foi para Amalie motivo de orgulho e vaidade. Chamava-o de ‘meu Sigi de 

ouro’... e sempre o preferiu aos outros filhos, convencida de que ele se tornaria um grande 

homem”.  

                                                 
20 Freud (1913[1912-1913]/1996, p. 15) define o mito endopsíquico ou psicomitologia como “a obscura 

percepção interior de nosso próprio mecanismo psíquico [que] estimula ilusões de pensamento, que são 

naturalmente projetadas para o exterior”. Essa qualificação do mito como endopsíquico marca a posição 

epistemológica de Freud como propositor de uma visão de ciência fortemente marcada pelo regime das 

ciências naturais, nessa perspectiva, o mito seria resultado de formulações psíquicas como consequência da 

exigência do trabalho imposto pelo corpo à psique. Essa forma de conceber os mitos carrega a marca da 

originalidade que assumem na obra de Freud, uma vez que o mito endopsíquico faz menção ao modo como 

o sujeito admite perceber o mundo. Por esse viés, os mitos consistem em histórias que seriam determinadas 

por nossa condição biológica/corporal em sua complexa relação com o psíquico. 
21 O nome da babá é incerto, Roudinesco (2016) esclarece que consta em um documento o nome de Resi 

Wittek e em outro o de Monika Zajic, ambos se referem a mesma pessoa.  
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Amalie, 20 anos mais nova que seu marido Jacob, é retratada por Roudinesco 

(2016, p. 22-24) como uma jovem sedutora,  

 

imperiosa, autoritária [que padecia] da grande ausência de liberdade individual que ainda obrigava 

as mulheres de sua época a ser exclusivamente mães.... Não teve, porém, meios de rebelar-se contra 

a condição de esposa no lar. Magra, elegante, bonita, animada, dando mostras de prodigiosa 

resistência física, psíquica e moral, soube conservar sua autonomia num mundo em plena mutação 

... Freud a via na infância como uma mulher ao mesmo tempo viril e sexualmente desejável. 

 

A babá de Freud, por outro lado, era o exato oposto de sua mãe, descrita como 

uma “idosa, feia e pouco desejável... Deu-lhe, contudo, afeto e sensualidade, ou seja, a 

pitada carnal de que ele sentia falta em sua relação com a mãe: ‘Ela foi’, dirá mais tarde, 

‘minha professora de sexualidade’” (Roudinesco, 2016, p. 24-25).  

Nesse contexto, Assoun (1993, p. 31) afirma que “antes de Freud falar da mulher, 

seu inconsciente já falava dela”, uma vez que sua relação com a feminilidade é construída 

de modo que “a Mãe, tem a vocação de encarnar o nó primordial: ela é, no sentido mais 

radical, a primeira mulher” (p. 31). Com efeito, o mesmo autor utiliza o termo Urmutter 

– mãe originária ou primeva – fazendo uma contraposição ao Urvater22 proposto por 

Freud (1913[1912-1913]/1996).    

Isso nos revela com clareza que a figura da mãe, na obra freudiana, ocupa um 

lugar de destaque não somente na vida do homem, mas também na arqueologia do tornar-

se-mulher, visto que, além de conduzir a vida do menino, ela participa da constituição 

psíquica da menina, na medida em que circunscreve seus destinos possíveis de amor. 

Afora surgir como resposta ao ser mulher. Mas a que tipo de mãe Freud se refere?  

A figura materna envolve várias facetas na teoria freudiana, dentre elas, destacam-

se três tipos: 1ª) mãe objeto de amor, em que a lógica se resume em ser ou não ser o falo 

do filho. Nessa perspectiva, ela se torna inteiramente mãe ao anular sua condição de 

mulher; 2ª) mãe fálica que necessita de uma filha dependente de seus cuidados para 

tamponar sua falta; e 3ª) mãe castrada que ao ter consciência de sua condição de falta, 

consegue desatrelar a característica da maternidade do ser mulher. Mezan (2006) as 

nomeia de mãe bondosa, mãe fálica e mãe aterrorizadora, respectivamente. Não deixa de 

                                                 
22 Urvater – pai primevo, pai da horda – refere-se à ideia simbólica do pai originário, criado no texto “Totem 

e tabu”, conhecido como mito científico, do qual pode ser inferida a posição de cada homem frente à 

castração. Freud (1913[1912-13]/1996) nomeia esse impasse do desejo ao forjar um mito de um homem 

não castrado, de modo que o indecidível das origens se organize como um pressuposto mítico desde o qual 

será proposto um modelo de homem, tal como ocorreu com a teorização do Édipo. Assim, é possível ao 

criador da psicanálise traçar os caminhos da sexualidade masculina e seus impasses. Por esses motivos, 

Urvater e o Édipo podem ser definidos como mitos de origem do homem ou como “um retrato bem 

conservado de um primitivo estágio de [seu] desenvolvimento” (p. 21). 
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ser curioso perceber que todas essas figuras maternas apontam para características 

transgressoras conforme os ideais modernos, ou seja, mulheres que, de alguma forma, 

infringiram a representação social do feminino aceita em sua época.  

Entretanto, a teorização dessas facetas maternas não abalava a imagem que Freud 

tinha da mãe como uma mulher de dependência extrema, ou seja, aprisionada em redes 

familiares e espaços domésticos (Assoun, 1993). Conforme Zafiropoulos (2009), a 

mulher, para Freud, era uma mãe a serviço da instituição familiar capaz de lutar contra 

todos para mantê-la. Isso porque 

 

A ordem familiar na qual Freud imergira... repousava sobre três fundamentos: a autoridade do 

marido, a subordinação das mulheres, a dependência dos filhos. Outorgando à mãe um lugar 

central, e atentando contra a autoridade paterna, essa nova ordem procurava, além disso, meios de 

controlar o que, no imaginário da sociedade da segunda metade do século XIX, ameaçava abrir 

caminho para uma perigosa irrupção, isto é, para aquela sexualidade “histérica” ou “nervosa”, 

julgada ainda mais devastadora na medida em que não mais submetia-se à função materna 

(Roudinesco, 2016, p. 33-34).  

 

Assim, a leitura de mulher freudiana parte da mãe e da esposa como sendo os 

modelos socialmente aceitos, portanto, “saudáveis”, uma vez que cumpriam seus lugares 

na sociedade. Sobre essa questão, Soler (2005) nos chama a atenção para o fato de que o 

“tornar-se mãe” era a “única saída socialmente aceitável que a sociedade vitoriana 

oferecia às mulheres” (p. 131), pois destinava-se à mulher ser mãe não somente de seus 

filhos, mas também de seu marido, como assevera Freud (1933[1932]/1996, p. 141), “Um 

casamento não se torna seguro enquanto a esposa não conseguir tornar seu marido 

também seu filho, e agir com relação a ele como mãe”.    

Dessa forma, considera-se oportuno mencionar que Freud assemelhava-se a um 

patriarca à moda antiga, visto que buscava moldar Martha para que se “adequasse 

perfeitamente à imagem da esposa com que sonhava... Martha criava os filhos, reinava 

no lar e comandava dois ou três empregados, mas não se intrometia nos assuntos 

intelectuais do marido” (Roudinesco, 2016, p. 272).  

No entendimento de Assoun (1993, p. 39), tratava-se de “uma conotação 

pedagógica, ou até mesmo moralizadora, que marcou essa relação, como se Freud 

quisesse ensinar Martha a ser mulher, no sentido em que entendia isso”. O que 

correspondia a “ser sua doce princesa... [mas se restringindo] à organização do lar, bem 

como à educação dos filhos, e [se furtando] a qualquer projeto de emancipação” 

(Roudinesco, 2016, p. 49). Do mesmo modo que se preocupou em casar as filhas, 

inculcando nelas “a ideia de que haviam nascido para serem mães e para os afazeres 

domésticos” (p. 271).   
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É curioso que as mulheres com as quais Freud manteve profundas amizades, 

Minna, sua cunhada, Lou Andreas-Salomé, Marie Bonaparte, dentre outras, eram o 

oposto do seu ideal de mulher. Minna era forte, autoritária, com grande “inteligência e o 

espírito cáustico... Freud estava convencido de que [ela] se parecia com ele” (Roudinesco, 

2016, p. 51). Lou era bela, inteligente, alegre, espirituosa e simpática, além de contradizer 

a teoria freudiana “dos três estados da vida feminina, uma vez que continuara uma moça 

desejável sem tornar-se mãe e uma mulher madura que, recusando-se a assumir o papel 

de esposa no lar, nunca renunciou ao amor físico” (p. 351-352).  

Bonaparte, por sua vez, era uma conquistadora viril aos moldes do bisavô, ela 

“zombava de todos os conformismos, multiplicava os casos amorosos e sofria de uma 

indomável frigidez, que a levava a aferrar-se a todas as teorias sexológicas da épocas” 

(Roudinesco, 2016, p. 356) que culminaram em diversos procedimentos cirúrgicos. “Se 

Lou foi para Freud a encarnação da inteligência, beleza e liberdade – algo como A mulher 

– Marie tornou-se antes a filha, a aluna, a paciente, a discípula, a excepcional tradutora, 

a embaixatriz devotada” (p. 355) e outras mais.     

Com efeito, parece-nos oportuna e ilustrativa a passagem na qual Roudinesco 

(2016, p. 287) retrata que “em 1923, Anna Freud decidiu renunciar oficialmente ao 

casamento. Seu pai logo apelidou-a de ‘Antígona’”. Antígona é uma das personagens 

trágicas mais importantes de Sófocles juntamente com Édipo, pois suas interpretações 

permitem reflexões variadas, mas fundamentais, principalmente, para a psicanálise. Uma 

dessas leituras nos possibilita refletir sobre o conflito existente nas leis instituídas e no 

desejo do sujeito. Tal tragédia coloca em cena a passagem da tirania (monarquia), 

representada por Creonte, para a democracia (cidade), representada por Antígona e sua 

noção de justiça. Para Zizek (2014, p. 229), 

 

Antígona... assume a posição-limite do gesto instituidor da ordem simbólica... embora ainda esteja 

viva, ela já está morta no que diz respeito à ordem simbólica, excluída das coordenadas sócio-

simbólicas... ela é uma ‘morta viva’ no sentido de assumir publicamente uma posição inabitável, 

uma posição para a qual não há lugar no espaço público – não a priori, mas apenas em relação ao 

modo como esse espaço é estruturado agora, nas condições historicamente contingentes e 

específicas.  

  

Essa menção de Freud nos permite pensar em um pressuposto mítico23 da histérica 

que ao não condescender com os papéis sociais possíveis da mulher moderna (mãe e 

                                                 
23 Significa tomar como premissa o fato de que Freud teria se servido da mitologia ao ponto de, inclusive, 

propor o mito totêmico como recurso de avanço teórico, visto que, ao percorrer a obra freudiana, 

rapidamente, verificamos que, em inúmeros momentos, ele lança mão dos mitos a fim de esclarecer ideias 

referentes ao terreno indizível do universo psíquico para pensar os fundamentos de sua clínica. Portanto, 
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esposa) já citados anteriormente, assina seu destino como fora da lei dos homens, uma 

“morta-viva”, consequentemente, destituída de voz. Não é essa a condição das mulheres 

chamadas de histéricas no século XIX? No entendimento de Zizek (2014, p. 236), 

 

A histeria feminina, que traumatizou [os] homens (e também marcou o lugar de nascimento da 

psicanálise), os confrontava com uma multidão inconsistente de máscaras (uma mulher histérica 

imediatamente passa de súplicas desesperadas para o escárnio cruel e vulgar). O que causa 

tamanho mal-estar é a impossibilidade de discernir, por trás das máscaras, um sujeito consistente 

manipulando-as. 

  

O que devemos sublinhar é que esse apreço de Freud pela família nuclear burguesa 

nos aponta duas questões fundamentais, a primeira diz respeito a como essa constituição 

familiar foi “tributária da criação de um padrão de feminilidade que sobrevive ainda hoje, 

cuja a principal função... é promover o casamento, não entre a mulher e o homem, mas 

entre a mulher e o lar” (Kehl, 2016, p. 38). Além da constatação de que “a função da 

feminilidade, nos moldes modernos, foi a adequação entre a mulher e o homem a partir 

da produção de uma posição feminina que sustentasse a virilidade do homem burguês” 

(p. 38). Assim, não seria incorreto afirmar que nas entrelinhas dessa condição de estar 

“entre”, com a qual Freud se deparou, a psicanálise soube ler na mulher uma plasticidade, 

flexibilidade, elasticidade e disposição objetal que Lacan tão bem nomeou de máscaras. 

A segunda questão remete à percepção de como a teorização de Freud esbarrou 

no contexto cultural de sua época. O que significa dizer que não é sem razão que a mulher 

freudiana tem como principais representações a mãe, a esposa (figuras aceitas 

socialmente) e a histérica (mulher que não se conformava com esses papéis sociais). As 

primeiras traduziriam a relação do que seria uma espécie de desenvolvimento social que 

poderia perfazer a passagem das condições de ser mulher, esposa e mãe, como se tratasse 

de um desenvolvimento no qual não soaria estranho as influências remotas de uma 

perspectiva biológica, desde sempre, presente no pensamento freudiano. 

A ressalva a ser posta se implicita no fato de que restaria à histérica justamente a 

condição de ser mulher, mas aqui não passa sem desconforto a reiterada crítica de 

patologização do viés freudiano, pois a histeria seria admitida como resultado direto do 

fracasso da vida sexual, fracasso este inferido da posição de mulher mais do que de esposa 

ou mãe por razões as mais elementares dos prazeres da vivência nupcial.   

                                                 
não é incomum que, em diversas ocasiões da teoria psicanalítica, deparemo-nos com referências e metáforas 

mitológicas que possibilitam ilustrar impasses teóricos, assim como preencher lacunas estruturais que 

parecem ultrapassar a formalização conceitual (Winograd & Mendes, 2012). 
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Com efeito, cumpre relembrar que a denominação de histeria vem de hysteron, 

útero, que desde os gregos seria figurado como um pequeno, mas exigente monstro que 

cada mulher abrigaria dentro de si, e que em muitos casos não cumprir com suas 

exigências poderia levar a mulher à loucura. Mas identificar-se com ele também levaria 

ao fracasso, por isso, Zizek (2014, p. 237) afirma que a “Histeria é o nome para essa 

frustração, para a questão ‘Isso realmente sou eu?’ que surge a respeito de toda 

identificação”.  

É interessante mencionar uma das primeiras teses de Freud (1950[1893]/1996, p. 

230) para explicar a origem da histeria: “Quanto mais reduzida a potência do homem, 

mais predominante é a histeria da mulher; assim, um homem sexualmente neurastênico 

torna sua mulher... histérica”24. Sobre essa questão, Assoun (1993, p. 93) assim profere: 

 

A primeira imagem da mulher histérica, portanto, na representação freudiana, é a de uma falta 

assim evidenciada pelo homem no mundo. Freud nos convida a buscar, por trás de toda histérica, 

um homem que seja a causa direta de sua falta. Como se o homem tivesse dois sintomas: sua 

neurastenia pessoal e, depois, a histeria de sua companheira. 

 

Por esse viés, percebe-se como a mulher “é desprovida de sua memória viva, e 

uma imagem que outros fizeram dela é impingida a ela em lugar dessa memória: o 

horrível processo de petrificação, objetificação, realizado em carne viva. Agora ela é 

classificada entre os objetos” (Zizek, 2014, p. 238). Mediante tamanha violência, Assoun 

(1993, p. 156) afirma que “a maior grandeza da mulher é ter conseguido suportar esse 

sórdido quinhão de realidade que lhe foi concedido, e ter-lhe respondido através dessa 

espécie de sofrimento criativo que é o sintoma histérico”.  

Os fragmentos aqui expostos evidenciam que as representações de mulher que 

circundam muitas das teorias freudianas retratam, de forma tenaz, as figuras de mãe e 

esposa que eram os papéis socialmente aceitos, o que nos possibilita pensar em 

consonância à Klipan (2013, p. 572) que “Freud é filho de seu tempo... como tal, pode 

sofrer as mesmas resistências deste. No caso do feminino... vemos [que buscava] refrear... 

as mil faces do desejo que o feminino tão bem podia exprimir”, ainda que ele [Freud] 

fosse “capaz, mais do que outros, de perceber e de apreender o seu tempo” (Agamben, 

2014, p. 22).  

Nesse impasse entre a cultura de seu tempo, com seu modelo de ideal de mulher, 

e sua escuta aguçada que se depara com a histérica, uma figura que fugia aos padrões de 

                                                 
24 Para Soler (2005), as palavras de Freud “trazem uma enunciação implícita cujo enunciado Lacan soube 

finalmente fornecer, com a formulação ‘não existe relação sexual’” (p. 131). 
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mulher de sua época, Freud termina por elevar a mulher à condição de enigma. Assim, ao 

não responder à pergunta “o que quer a mulher?”25, talvez ele tenha compreendido como 

Lévi-Strauss (1978, p. 22), que um enigma, em um mito, funciona como “uma questão 

que é postulada enquanto não tendo resposta”. Por isso, Freud (1933[1932]/1996, p. 165) 

profere “se desejarem saber mais a respeito da feminilidade, indaguem da própria 

experiência de vida dos senhores, ou consultem os poetas”.  

Porém, antes de apresentar o limite de suas teorizações sobre o feminino em 1933, 

Freud trilhou um longo caminho a partir da histeria e da sexualidade feminina que 

culminaram na feminilidade. É esse percurso freudiano em torno da histeria e da 

sexualidade feminina que abordaremos na sequência.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Essa frase suscitou muitas reflexões, propomo-nos aqui a tecer dois comentários dignos de nota. O 

primeiro se refere a duas expressões utilizadas para fazer alusão à mulher: das Weib e die Frau. A primeira 

trataria de um substantivo relacionado ao feminino; e a segunda se refere às mulheres enquanto indivíduos, 

pessoas únicas, nominalmente identificadas. De modo que “a frase em alemão ‘Was will das Weib?’, 

mesmo correndo o risco de certa redundância, poderia ser desdobrada, recriada e entendida assim: ‘o que 

quer o feminino na mulher?’” (Iannini & Tavares, 2018, p. 11). O segundo comentário corresponde ao fato 

de Freud não perguntar sobre o desejo da mulher, mas sim sobre seu querer ao utilizar o termo will que 

representa a terceira pessoa do indicativo do verbo alemão wollen traduzido para o português como querer. 

Isso porque, para ele, o desejo feminino por excelência seria o desejo do pênis, ou inveja do pênis (Assoun, 

1993). Nas palavras de Birman (2016, p. 198-199), “a inveja seria, pois, aquilo que caracterizaria 

profundamente o ser mulher, sua marca fundamental. A dita inveja do pênis seria, portanto, constitutiva do 

ser feminino”. Fato é que Assoun (1993, p. XII) propõe que “o querer, na mulher, é um destino – que tem, 

em resumo, uma tirania diferente da ‘anatomia’”. O mesmo autor prossegue afirmando que “o ponto de 

sustentação da existência da psicanálise estaria na diferença entre o que a mulher deseja (saber possível) e 

o que ela quer (saber impossível)” (p. 9).     
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2 O FEMININO E A CLÍNICA DA FANTASIA 

 
A fantasia é essencialmente fantasia de desejo porque ela como que recorta aquilo que, do campo 

do inominável do desejo, adquire alguma forma de nominação. Se o desejo entroniza 

continuamente a falta, a fantasia, por sua vez, inventa, imagina e, em suma, fantasia o que falta. 

Por isso a fantasia é prolífica e se reconstitui continuamente (Jorge, 2010, p. 169-170). 

 

O trajeto histórico realizado no primeiro capítulo permitiu remontar o contexto 

cultural, tanto científico quanto social, do qual Freud parte para desenvolver uma nova 

área do conhecimento que se propõe teorizar sobre a sexualidade humana para além de 

questões puramente biológicas. Nesse ínterim, rapidamente, o criador da psicanálise se 

depara com os limites da ciência de sua época. Situação que lhe possibilita pensar a 

sexualidade também do ponto de vista psíquico o que termina por originar suas 

formulações sobre a fantasia e suas idiossincrasias.  

Ainda que Freud não tenha proposto a fantasia como um conceito fundamental26, 

em  nosso percurso investigativo sobre o masoquismo feminino, a “clínica freudiana da 

fantasia” se apresenta como essencial, uma vez que é por meio dela que será possível ao 

médico de Viena pesquisar importantes fenômenos psíquicos, assim como desenvolver a 

teoria da sexualidade infantil, na qual a criança utiliza a fantasia como forma de lidar com 

o desamparo fundamental, mediante a percepção da perda de algo que lhe satisfazia por 

completo e que ela materializa na figura materna. Não sem razão, Jorge (2010) afirma 

que toda fantasia é fantasia de completude.  

A partir dessa perspectiva, o autor supracitado hipotetiza que “na neurose, a 

fantasia de completude é, em essência uma fantasia de completude amorosa. O neurótico 

quer resgatar a completude perdida pelo viés do amor, por isso ele se fixa no amor” (p. 

84). Essa hipótese é valiosa para nossa investigação no ponto em que buscamos sustentar 

que a mulher se utiliza de uma fantasia de um masoquismo feminino que, a princípio, 

seria masculina para fisgar o amor do homem. Portanto, propomo-nos a mapear os pontos 

mais fundamentais dessa teorização da fantasia e sua relação com a sexualidade feminina, 

                                                 
26 Ao percorrer as teorizações freudianas sobre o termo alemão phantasie (fantasia), verifica-se que o 

criador da psicanálise o utiliza de maneira bastante ampla, condensando variados sentidos que giram em 

torno de uma ficção, como apresentaremos nesse capítulo. Poli (2007) as descreve, inicialmente, como 

fantasias conscientes e fantasias inconscientes. As fantasias conscientes englobariam as formações do 

inconsciente e seriam tratadas como sonho diurno, lembranças encobridoras e falsos reconhecimentos. Com 

efeito, esse tipo de fantasia, na perspectiva de Roudinesco (2019c), concerne à representação deformada de 

uma realidade. Enquanto as fantasias inconscientes corresponderiam às fantasias originárias 

(Urphantasien) – cenas primárias, fantasia de sedução e fantasia de castração – e as fantasias recalcadas 

que, a rigor, distinguem-se das primeiras por poderem ser construídas em análise como se percebe no texto 

“Bate-se numa criança” (Poli, 2007).  
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partindo do encontro freudiano com a histeria para apresentar os frutos desse momento e 

suas formulações seguintes que desembocam na primeira tópica27 freudiana.     

 

2.1 A sexualidade feminina nos primórdios da clínica freudiana  

 

Mas, naturalmente, a duplicidade feminina não é binária, ela é uma multiplicação de divisões 

infinitas (Calligaris, 2006, p. 42). 

 

 Objetiva-se, nesse tópico, apresentar a trajetória dos primórdios da psicanálise que 

se inicia a partir da visibilidade empírica da histeria, proposta por Charcot, até as 

formulações sobre a realidade psíquica e a fantasia, propostas por Freud. Esse caminho 

nos possibilitará compreender como a sexualidade feminina surge no contexto 

investigativo freudiano com um viés marcadamente anatômico e como sua escuta clínica 

vai operando os deslocamentos necessários, levando-o, cada vez mais, ao universo 

psíquico.    

 

2.1.1 O encontro de Freud com a histeria e a imersão na sexualidade feminina como 

objeto de investigação 

 

Mas, o que promete então o canto das Sereias? Quando Ulisses se aproxima, as Sereias o seduzem 

pela promessa de um saber. Eis o seu chamado: 

Venha ó famoso Ulisses,... 

Nenhum homem ultrapassou 

nossa ilha... sem escutar nossa doce voz 

e depois prosseguir, pleno de alegria 

e de saber (Bentata, 2009, p. 17). 

 

                                                 
27 As tópicas freudianas correspondem a construções tópicas de modelos do aparelho psíquico capazes de 

fornecer um modo de funcionamento da psique. Por esse viés, Kaufmann (1996b) afirma que “o essencial 

da construção tópica será figurar essa característica do aparelho psíquico: ser dotado de uma direção” (p. 

522). A primeira divisão tópica do aparelho psíquico é conhecida também como teoria topográfica, foi 

proposta por Freud no texto “A interpretação dos sonhos” e consistia em pensar o aparelho a partir de três 

sistemas: consciente (Cs.), pré-consciente (Pcs.) e inconsciente (Ics.). O aparelho psíquico é composto por 

três sistemas. O Cs “é somente uma pequena parte da mente, incluindo tudo aquilo de que estamos cientes 

num dado momento... O pré-consciente foi concebido como articulado com o consciente e funciona como 

uma espécie de barreira que seleciona aquilo que pode ou não passar para o consciente. O pré-consciente 

seria uma parte do inconsciente que pode tornar-se consciente com relativa facilidade, ou seja, seus 

conteúdos são acessíveis, podem ser evocados e trazidos à consciência. O sistema inconsciente designa a 

parte mais arcaica do aparelho psíquico... No inconsciente estariam os elementos pulsionais não acessíveis 

à consciência. Além disso, há também material que foi excluído da consciência pelos processos psíquicos 

de censura e repressão. Esse conteúdo “censurado” não é permitido ser lembrado, mas não é perdido, 

permanecendo no inconsciente. Para Freud, a maior parte do aparelho psíquico é inconsciente. Ali estão os 

principais determinantes da personalidade e as fontes da energia psíquica” (Lima, 2010, p. 280). Para um 

maior entendimento do tema, ver o texto de Luiz Alfredo Garcia-Roza (2008). A interpretação do sonho, 

1900, volume 2 (8ª ed.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 
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 Os primeiros estudos freudianos sobre a histeria são anteriores ao nascimento da 

psicanálise, motivo pelo qual foram denominados de “Publicações pré-psicanalíticas” por 

James Strachey nas “Obras psicológicas completas de Sigmund Freud”. Muitos dos textos 

publicados nesse período, que se iniciou em 1886, ano em que retornou de seus estudos 

em Paris e instalou seu consultório em Viena (Quinodoz, 2007), foram fortemente 

influenciados por grandes pesquisadores. Dentre eles, destacam-se: Gustav Theodor 

Fechner, médico alemão, fundador da psicofísica e da psicologia experimental 

(Roudinesco & Plon, 1998e), Ernst Wilhelm von Brücke da escola de Helmnholz, a quem 

ele admirava imensamente e que acreditava na explicação dos fenômenos naturais pela 

física e química28 e Jean-Martin Charcot da Escola da Salpêtrière (Freud, 

1925[1924]/1996). 

 Segundo Trillat (1991, p. 161), “foi Freud quem soube compreender e recolher a 

herança de Charcot”. Mas que legado charcoteano é esse, do qual o criador da psicanálise 

se serviu? É fato que, após Charcot, a histeria passou a fazer parte de uma nova 

configuração nosográfica: as psiconeuroses, o que permitiu o estabelecimento da 

sintomatologia histérica em quadros clínicos. Mas para além desse avanço teórico, 

evidencia-se a utilização da hipnose como instrumento de análise e de exploração dos 

fenômenos histéricos, a histeria traumática (neurose traumática) que terá um importante 

papel no nascimento da psicanálise e o método de Charcot que consistia “em escolher 

como ponto de partida da investigação clínica o caso mais completo, considerado como 

tipo perfeito da doença, e a partir do qual todos os outros casos podem ser deduzidos por 

transição” (p. 223). 

 Por esse viés, o “Relatório sobre meus estudos em Paris e Berlim”, escrito em 

1886, evidencia tanto essa herança charcoteana, quanto demarca com clareza a mudança 

de percurso freudiano “da neurologia para a psicologia [afinal] quando chegou a Paris, 

seu ‘tema de eleição’ era a anatomia do sistema nervoso; ao partir, sua mente estava 

povoada com os problemas da histeria e do hipnotismo” (Freud, 1956[1886]/1996, p. 37-

38). Trata-se, portanto, do relato das experiências teóricas e práticas obtidas por meio da 

                                                 
28 Queremos chamar a atenção para o fato de que Freud parte de um modelo de ciência natural próprio da 

física, como pode ser constatado pelo emprego de termos e “metáforas mecânicas, hidráulicas e elétricas 

que pontilham suas descrições do ‘acontecer psíquico’” (Mezan, 2007, p. 340). Entretanto, não se deve 

deixar de mencionar que a distinção essencial entre o mundo do inanimado e o dos seres vivos lançou a 

biologia como uma disciplina autônoma, da qual emerge Charles Darwin, naturalista inglês. Tal 

acontecimento, como era de se esperar, despertou grande admiração no fundador da psicanálise a ponto de 

levá-lo a fazer uso da teoria darwiniana em diversas ocasiões. 
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“Bolsa de Estudos do Fundo do Jubileu Universitário” que lhe proporcionou o contato 

direto com o famoso médico da Salpêtrière e seus estudos sobre pacientes histéricos. 

Essas pesquisas buscavam desconstruir os preconceitos sobre a histeria a partir de 

uma “espécie de teoria da sintomatologia histérica” (Freud, 1956[1886]/1996, p. 46) que 

apresentava uma afecção orgânica totalmente vinculada ao psiquismo. Nessa 

oportunidade também, Freud entra em contato com a hipnose, inicialmente, com certa 

desconfiança, porém, termina por se surpreender com o uso da técnica para fins de 

descrições científicas. Contudo, esse documento não expressa nenhum aprofundamento 

teórico nem clínico sobre a histeria, como os apontados nos escritos de 1888 sob o título 

de “Histeria” que Trillat (1991, p. 224) nomeia de “o catecismo da Salpêtrière”, uma vez 

que “retorna fielmente às descrições clínicas de Charcot” (p. 224). Trata-se de um texto 

escrito para a enciclopédia médica de Villaret, com a qual ele contribuiu sobre outros 

assuntos como cérebro, afasia, paralisias e paresias infantis (Zanetti & Simanke, 2011).  

A leitura em questão nos permite ter acesso a um artigo médico que descreve com 

precisão a definição da histeria, fazendo um breve resgate etimológico e histórico29 do 

termo, sua sintomatologia, evolução patológica, fechando com o tratamento da neurose. 

Apesar do texto não apresentar maior compreensão da doença, essa  

 

sistematização da sintomatologia da histeria organizada por Charcot [e] o pleno reconhecimento 

da histeria no campo das doenças nervosas... abriu caminho para uma redefinição das neuroses 

como afecções psicológicas, processo no qual Freud certamente desempenhou um papel de 

destaque (Zanetti & Simanke, 2011, p. 305).  

 

Esse texto freudiano possibilitou alguns avanços importantes para a época. Dentre 

eles, a definição da histeria como uma doença do sistema nervoso que não apresenta 

alterações anatômicas, mas “baseia-se total e inteiramente em modificações fisiológicas 

do sistema nervoso [decorrentes das] condições de excitabilidade nas diferentes partes do 

sistema nervoso” (Freud, 1888/1996, p. 77). Assim como a descrição da sintomatologia 

que retirou o estigma de que a histeria era uma doença exclusiva das mulheres, ainda que 

ela fosse mais recorrente em pessoas do sexo feminino.  

As observações do fundador da psicanálise o levaram a verificar uma menor 

incidência da histeria em jovens recém-casadas e um retorno da doença após um tempo 

de casada. Por esse viés, “o casamento seria uma das fontes etiológicas da histeria” 

                                                 
29 Etimologicamente, histeria deriva de hysteros – útero (Zimerman, 2012d), por isso, historicamente, ela, 

desde os primórdios, é associada a doenças do aparelho sexual feminino (Freud, 1888/1996). Segundo 

Birman (2016), na Grécia Antiga, a histeria era conhecida como uma epidemia feminina que causava dores 

e ataques convulsivos, oriunda de um deslocamento do útero dentro do corpo da mulher.  
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(Nunes, 2000, p. 138). Essa observação o possibilitou deduzir que as “condições 

funcionalmente relacionadas à vida sexual desempenham importante papel na etiologia 

da histeria... e isto se dá em virtude da elevada significação psíquica dessa função, 

especialmente no sexo feminino” (Freud, 1888/1996, p. 87). Afirmação que parece 

desconsiderar o empenho de Charcot em construir uma teoria que escapasse da antiga 

concepção de uma doença sexual feminina. Entretanto, cabe a ressalva de que as 

investigações de Freud tinham como objeto uma patologia, o que significa dizer que a 

mulher e a sexualidade feminina ainda não se constituíam enquanto problemas de 

pesquisa para o mestre de Viena.   

Porém, as descrições clínicas vão assumindo um rosto de mulher, como no texto 

“Um caso de cura pelo hipnotismo com alguns comentários sobre a origem dos sintomas 

histéricos através da ‘contravontade’”, no qual Freud (1892-93/1996) faz dois relatos 

clínicos de mulheres/mães com sintomas histéricos. No primeiro caso, uma paciente que 

não conseguia amamentar seu filho no pós-parto e o segundo, uma mulher que produzia 

um estalido com a língua decorrente da decisão de não fazer ruídos para acordar a filhinha 

doente. Em ambos os casos, o médico rastreia “ideias antitéticas aflitivas” (p. 163). Diante 

do não aparecimento dessas ideias contraditórias, ele percebeu que as pacientes 

conseguiam excluí-las da consciência. É nesse contexto que ele identifica uma capacidade 

de desejar coisas opostas no ser humano. 

Nos casos apresentados por Freud nesse texto, essa oposição parece se relacionar 

com a moral sexual civilizada do século XIX, já mencionada anteriormente, e sua 

construção de um modelo de maternidade que as pacientes acreditavam não possuir. Com 

efeito, ele apontou o impacto que um parto causa no organismo feminino, capaz inclusive 

de produzir “sintomas neuróticos, que podem estar latentes em sua disposição” (Freud, 

1892-93/1996, p. 165). É interessante perceber que, apesar desse impacto, a evolução 

feminina pensada pelo mestre de Viena se destinava à maternidade, visto que era a única 

saída aceitável para a sexualidade feminina na sociedade moderna burguesa (Soler, 2005).       

Retomando as ideias antitéticas aflitivas, Freud (1940-41[1892]/1996), no texto 

“Esboço para a Comunicação preliminar”, menciona a necessidade da “presença de uma 

dissociação – uma divisão no conteúdo da consciência” (p. 196), de origem traumática 

que pode ter relação com a vida sexual, visto que seu conteúdo se contrasta com o restante 

da personalidade. Nesses termos, “a lembrança que forma o conteúdo de um ataque 

histérico não é uma lembrança qualquer; é o retorno do evento que causou a irrupção da 

histeria – o trauma psíquico” (p. 197). O que possibilita pensar a histeria como “resultado 
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de um conflito psíquico entre a sexualidade e as exigências da realidade externa de uma 

determinada moral cultural” (Nunes, 2000, p. 136). 

Contudo, é no “Rascunho B – A etiologia das neuroses” que Freud 

(1950[1893]/1996, p. 230) esclarece que “quanto mais reduzida a potência no homem, 

mais predominante é a histeria da mulher; assim, um homem sexualmente neurastênico 

torna sua mulher... histérica”. Por esse viés, ele associa os sintomas histéricos da mulher 

aos problemas sexuais do homem como se fossem interdependentes, uma vez que toda a 

vida sexual feminina seria tributária da vida sexual masculina. Dessa forma, a histeria 

denunciaria uma falta de virilidade masculina, elevando assim, a histérica ao status de 

sintoma do homem (Assoun, 1993). Esboça-se aqui uma concepção de sexualidade 

pautada nos “preconceitos burgueses em relação à condição feminina” (Nunes, 2000, p. 

142-143). 

Nesse momento, Freud (1950[1893]/1996) se referia às relações sexuais de forma 

prática e concreta, partindo de uma visão biomédica, tanto que ele atribuía ao coito 

interrompido (método contraceptivo) um risco para a saúde sexual da mulher. É 

interessante perceber como esse tipo de percepção se assemelha às crenças antigas 

descritas por Foucault (1988) que tratavam a histeria como uma disfunção sexual da 

mulher.    

No “Rascunho H – Paranoia”, Freud (1895/1996) evidencia como a repressão30 

da sexualidade pode desencadear ideias inadequadas e afetos que terminam por levar às 

neuroses. Assim, ele faz uma distinção entre a ideia obsessiva que conserva o afeto e 

substitui o conteúdo e a histérica em que “o afeto [é eliminado] por conversão na esfera 

somática” (p. 264). Nesse sentido, a conversão seria um mecanismo tipicamente da 

histeria como ele propõe na “Carta 18” (Freud, 1894/1996). Dessa forma, o mesmo autor 

ilustra sua afirmação com um caso clínico de uma paciente de Breuer que 

conscientemente não desejava lembrar de algo: 

 

Ela estava se poupando de algo; algo que fora recalcado. Podemos entrever o que era. 

Provavelmente, na realidade, ela ficava excitada com o que viu e com a lembrança do fato. Logo, 

                                                 
30 Repressão (Unterdrückt) – “operação psíquica que tende a suprimir conscientemente uma ideia ou um 

afeto cujo conteúdo é desagradável” (Roudinesco & Plon, 1998g, p. 659). A partir da teorização do aparelho 

psíquico em sua primeira tópica, verificaremos a constituição de três barreiras psíquicas, ainda que muito 

interligadas, com nomes, funções e localizações distintas. Uma primeira entre o Ics (Inconsciente) e o Pcs 

(Pré-consciente), chamada recalque [Verdrängung]; uma segunda entre o Pcs (Pré-consciente) e o Cs 

(Consciente), não nomeada mais especificamente por Freud, a censura [Zensur]; e uma outra externa ao 

sujeito, muito mais próxima de questões sociais e culturais – a repressão [Unterdrückt], que se dá de forma 

consciente. Cada uma delas cumpre um papel diferente e, por fim, todas se organizam fazendo com que o 

par representação/afeto, quando insuportável, não tenha acesso ao Consciente.     
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estava se poupando da censura de ser uma “mulher depravada”. Daí em diante, passou a ouvir essa 

mesma censura, agora proveniente de fora. Assim, o tema permanecia inalterado; o que mudava 

era a localização da coisa. Antes, tratara-se de uma autocensura interna; agora, era uma 

recriminação vinda de fora. O julgamento a respeito dela fora transposto para fora: as pessoas 

estavam dizendo aquilo que, de outro modo, ela diria a si mesma (Freud, 1895/1996, p. 261). 

 

Essa repressão sexual, mencionada por Freud (1895/1996), é consequência da 

moral sexual civilizada que pode resultar em conflitos morais que terminam por se 

manifestar no corpo. Nessa perspectiva, de um constitutivo de afetação sexual oriundo da 

integração entre social, psicológico e corporal, verificamos uma ampliação tanto da 

concepção de doenças nervosas como de sexualidade, nas quais parecem se organizar 

uma ideia de um corpo erotizado que funciona para além do ato sexual.  Pode-se 

depreender daí que “para Freud, a histeria seria o resultado de um conflito psíquico e não 

de uma batalha entre o sujeito e um corpo independente dele: o corpo e a sexualidade 

estariam no coração do conflito constitutivo da psique humana” (Nunes, 2000, p. 142). 

Essa visão balizará a compreensão freudiana tanto da histeria quanto da sexualidade 

feminina.  

Seguindo pelo viés burguês, Freud (1896b/1996) no “Rascunho K – As neuroses 

de defesa (um conto de fadas natalino)”, apresenta uma distinção etiológica das neuroses 

norteada pela ideia de que a neurose obsessiva seria efeito de uma experiência primária 

vivenciada de forma ativa, enquanto na histeria, essa vivência se daria passivamente. Por 

essa perspectiva, o criador da psicanálise acreditava que “a passividade sexual natural das 

mulheres [explicava] o fato de elas serem mais propensas à histeria” (p. 282). Pela 

primeira vez, ele caracteriza a sexualidade da mulher como naturalmente passiva em seus 

escritos. Essa condição de passividade como fator essencialmente feminino irá perpassar 

toda a obra de Freud a ponto inclusive de classificar, posteriormente, um dos três tipos de 

masoquismo teorizados por ele como masoquismo feminino que, a rigor, apontava que o 

masoquista buscava uma posição feminina (André, 1998).  

Não deixa de ser curioso como essa leitura freudiana inicial é pautada por um viés 

social preocupado em descrever “claramente os componentes sociais da patologia em que 

a mulher estava implicada” (Nunes, 2000, p. 143), como podemos verificar nas descrições 

dos casos clínicos apresentados no livro “Estudos sobre a histeria”: 

 

Anna O. aparece para Breuer como uma moça frustrada em seus anseios intelectuais, cuja vida se 

tornava bastante empobrecida e que tentava dar colorido a uma existência monótona por via de 

seus devaneios.... Emmy, Lucy, Katharina e Elisabeth aparecem como sintomas de um universo 

familiar onde as mulheres deviam guardar seus segredos, quaisquer que fossem: a frustração pela 

perda do marido, uma paixão inconfessada pelo patrão, ou mesmo as investidas sexuais de um tio 

[pai] sedutor (Nunes, 2000, p. 143-144).  
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Trata-se, portanto, de uma obra que apresenta a experiência clínica de Breuer e 

Freud, em cinco atendimentos de mulheres histéricas. É um texto que anuncia sua 

polifonia no “Prefácio à primeira edição” quando os autores afirmam que possuem 

“opiniões divergentes e até mesmo contraditórias [mas] estão de acordo quanto aos fatos 

e à leitura básica dos mesmos” (Breuer & Freud, 1893-95/1996, p. 33). Contudo, essa 

heterogenia que poderia se formular como um problema, termina por proporcionar uma 

riqueza adicional à leitura.  

Não nos esqueçamos também do grande valor que o texto possui dentro da obra 

freudiana. Na perspectiva de Roudinesco e Plon (1998h, p. 205), esses escritos expressam 

“uma divisão que separa a história da loucura da história da psicopatologia”. Deve-se 

registrar ainda que Quinodoz (2007, p. 19) considera essa obra como marco fundador da 

psicanálise, visto que o texto freudiano “intitulado ‘A psicoterapia da histeria’, passou 

para a posteridade não apenas por seu valor histórico, mas também porque nele Freud 

assenta as bases clínicas e teóricas de uma nova disciplina: a psicanálise, ela própria 

derivada do método catártico31. 

Retomando os casos clínicos, o primeiro é o de Anna O. (Bertha Pappenheim), 

atendida por Breuer. Tratava-se de uma moça de 21 anos de idade, bela e de extrema 

inteligência, que possuía ambições que iam muito além do destino que a maioria das 

mulheres de sua época tinham, tanto que, posteriormente, ela irá traduzir para o alemão o 

importante texto da inglesa Mary Wollstonecraft, “Uma reivindicação dos direitos das 

mulheres” (Iannini & Tavares, 2018), inspirada por essa obra, ela própria “criou uma 

organização feminista judaica em 1904” (Britton, 2011, p. 41). Contudo, seus feitos não 

param por aí, em Frankfurt, há um museu, situado na casa na qual ela criou uma creche 

residencial e uma escola de assistência social, dedicado à Bertha Pappenheim. 

Atualmente, na Alemanha, ela é considerada “uma grande inovadora no atendimento 

infantil [além de ter se tornado]  uma heroína que trouxe da Rússia, pessoalmente, mais 

de cem crianças que haviam ficado órfãs em massacres de judeus” (Britton, 2011, p. 41).   

                                                 
31 Etimologicamente, a palavra catarse deriva “do grego kátharsis, que significa... purificação, limpeza, 

evacuação, natural ou provocada, por qualquer via” (Zimerman, 2012e, p. 76). Na filosofia, Aristóteles 

utilizou o termo “para designar o processo de purgação ou eliminação das paixões que se produz no 

espectador quando, no teatro, ele assiste à representação de uma tragédia” (Roudinesco & Plon, 1998f, p. 

107). Na psicanálise, Breuer e Freud denominaram método catártico a “psicoterapia que permitia ao doente 

evocar a lembrança de acontecimentos traumáticos ocorridos no passado, quando da aparição dos primeiros 

sintomas histéricos; [os dois pesquisadores] observaram que a paciente conseguia evocar essa lembrança e 

revivia com intensidade a emoção originária ligada ao acontecimento” (Quinodoz, 2007, p. 19). 
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Nas palavras de Soler (2005, p. 10), “nem esposa nem mãe, ela soube sublimar 

sua feminilidade sacrificada: tornou-se mãe dos órfãos que acolhia, advogada e defensora 

do direito das mulheres”. Assim, “após a Segunda Guerra Mundial [ela se tornou] uma 

figura legendária, ao ponto da República Federal da Alemanha honrar sua memória 

através de um selo com sua efígie” (Trillat, 1991, p. 230).  

Na história da histeria, é atribuída a ela a criação das expressões talking cure (cura 

pela fala) e chimneysweeping (limpeza de chaminé) para designar o método de tratamento 

que Breuer se propôs a aplicar em seus atendimentos (Breuer & Freud, 1893-95/1996).  

Além da descrição de algumas diretrizes técnicas para o método catártico, a paixão de 

Bertha por seu médico levou Freud a entrar em contato com o que denominou de 

transferência e que, posteriormente, tornou-se um dos principais conceitos da psicanálise 

(Maurano, 2006). Com efeito, Britton (2011) realiza uma leitura suplementar do caso 

digno de nota, uma vez que aponta 

   
um aspecto central da histeria... o uso da identificação projetiva pelo sujeito 

para se tornar, na fantasia, um ou outro ou ambos os membros do casal 

primário. Essa identificação fantasiada, quando encenada na vida cotidiana ou 

na análise, cria um drama erótico, ou investe os eventos cotidianos de uma 

ressonância erótica. Ela dá à sexualidade da histérica uma qualidade teatral 

[itálicos nossos] (Britton, 2011, p. 41).   

 

Na sequência, o caso descrito foi da Sra. Emmy von N (Fanny Moser), atendido 

por Freud que utilizava pela primeira vez o método catártico a partir da hipnose. Já nesse 

momento, a fala da paciente que “num claro tom de queixa [pontuava] que não devia 

continuar a perguntar de onde provinha isso ou aquilo, mas que a deixasse contar o que 

tinha a dizer” (Freud, 1893-1895/1996, p.107), sugeria a necessidade de desenvolver um 

outro método que possibilitasse uma fala mais livre, assim, estavam lançadas as sementes 

que gerariam a associação livre como regra fundamental da psicanálise.  

A Sra. Emmy era uma mulher de 40 anos de idade, viúva rica que possuía duas 

filhas. Para Domingues (2008), o eixo central dos sintomas da paciente se localizava no 

trauma sofrido pela perda do esposo logo após o parto de sua segunda filha. Nesse sentido, 

a paciente, de certa forma, responsabiliza a filha pela morte de seu marido. Assim como 

atribui à existência das filhas um obstáculo para arrumar outro companheiro, ainda que 

não o dissesse. Essa situação termina por estabelecer o modo específico de seu 

relacionamento com suas meninas. 

É fato que Emmy apresentava uma série de sintomas que iam de estalidos com a 

língua, enxaquecas até alucinações. Essa variedade levou Freud (1893-95/1996) a 
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reconhecer que “não se tratava de uma histeria de conversão, mas de sintomas psíquicos 

histéricos com angústias, depressão e fobias” (Quinodoz, 2007, p. 24). Quanto à origem 

da histeria, o fundador da psicanálise remete à abstinência sexual proveniente dos 24 anos 

de viuvez, isso porque a repressão do elemento sexual se tornaria um forte determinante, 

visto que é “passível mais do que qualquer outro de ocasionar traumas” (Breuer & Freud, 

1893-95/1996, p. 134). Essa associação freudiana permite perceber como a sexualidade 

vai se tornando um fator fundamental na etiologia da histeria. 

O caso seguinte corresponde ao de Miss Lucy R., uma jovem inglesa de 30 anos 

de idade que trabalhava como governanta e sofria de vários problemas relacionados às 

funções olfativas. Ela foi encaminhada à Freud por um médico que tratava de sua rinite. 

A partir de uma escuta clínica, Freud associou alguns dos sintomas da paciente ao conflito 

decorrente da paixão que sentia por seu patrão viúvo e da culpa por se sentir traindo sua 

patroa, visto que queria tomar o lugar da falecida. Essa situação fazia com que a 

governanta desejasse abandonar o emprego e, consequentemente, a promessa de cuidar 

dos filhos do casal feita à esposa (Breuer & Freud, 1893-95/1996).  

Os relatos da paciente e a cura dos sintomas mostram à Freud como o mecanismo 

que produz a histeria tem, em seu centro, um desejo que sendo ou não reconhecido pelo 

sujeito, não deixa de atuar. Por esse viés, os sintomas são a expressão, o caminho 

sinalizador do conflito entre um afeto e uma ideia. Esse conflito surge de uma cena 

traumática – “trauma realmente atuante” (Breuer & Freud, 1893-95/1996, p. 151) que se 

associa a várias outras cenas. Logo, a cena traumática não se encontra isolada na psique. 

Desse modo, para que se tenha acesso ao trauma, é preciso que o paciente fale das outras 

cenas que estão associadas. A partir dessas observações, Freud pôde teorizar a associação 

livre enquanto um método que possibilita as engrenagens de uma análise. Não deixa de 

ser curioso como essa associação não tem nada de livre, posto que o que é dito pelo 

paciente é determinado pelas ligações prévias estabelecidas pelo psiquismo. 

Nesse caso, novamente, vemos um conflito entre sexualidade e formação moral 

expressos na paixão pelo patrão e na amizade com a patroa, respectivamente. Esse tipo 

de conflito parece estar por trás de grande parte dos sintomas histéricos. André (1998) 

também nos chama a atenção para como a insatisfação estabiliza a paciente, posto que 

Miss Lucy ama o patrão,  

 

mas sem ir mais longe do que o amor, ou seja, sem que se trate de satisfazer o desejo que sente. E 

aliás, a um tal equilíbrio que ela atinge no fim do tratamento: confessa a Freud que está feliz por 

poder continuar a amar secretamente seu patrão, continuando a seu serviço para se ocupar de suas 
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filhas. Sem dúvida seria preciso acrescentar a isso que esta situação lhe permite ter os filhos de um 

pai, sem para isso ter precisado manter relações sexuais com ele (André, 1998, p. 132). 

 

O quarto caso é de Katharina (Aurelia Öhm), uma moça de 18 anos de idade que 

adoeceu após presenciar a relação sexual entre seu tio (pai) e sua prima. Essa visão trouxe 

à lembrança da jovem o fato de que seu tio (pai) tentara seduzi-la inúmeras vezes quando 

tinha 14 anos, isso a paralisou, originando o adoecimento em seguida. Freud deduziu que 

a cena causou repulsa na garota, que ela recalcou, o que fez gerar os sintomas de 

conversão histérica (Breuer & Freud, 1893-95/1996). Apesar de se tratar de um caso 

extremamente curto, podemos evidenciar a ilustração da teoria do trauma de sedução que 

Freud (1896a/1996) apresentará no texto “A etiologia da histeria”, no qual declara que a 

histeria é causada por um trauma sexual na infância, oriundo da sedução por parte de um 

adulto.  

Domingues (2008) nos chama a atenção para o fato de que a base dessa sedução 

se encontra na submissão, ou seja, na atitude de receptividade e passividade consideradas 

características femininas que parecem também constituir os atributos do masoquismo.      

 O último caso apresentado nos “Estudos sobre a histeria”, segundo Quinodoz 

(2007), corresponde à primeira análise completa de um caso de histeria, nesse momento, 

Freud praticamente não utilizou a hipnose, aperfeiçoando assim uma técnica de 

concentração que chamou de “análise psíquica32, o que o levou a dizer, mais tarde, que 

Elisabeth fora a primeira mulher tratada e curada pela psicanálise” (Roudinesco & Plon, 

1998h, p. 205-206).   

 A paciente, Srta. Elisabeth von R. (Ilona Weiss), era uma jovem húngara de 24 

anos de idade, inteligente e alegre, mesmo diante das interferências sociais decorrentes 

de seus sintomas, sinal da “belle indifférence33 dos histéricos” (Breuer & Freud, 1893-

95/1996, p. 166). Seus sintomas iniciais se relacionavam ao conflito interno que sentia 

por ter renunciado ao amor de um rapaz devido à gravidade da doença do pai, a ponto de 

assumir a função de enfermeira do mesmo que, posteriormente, faleceu. Em um segundo 

                                                 
32 Essa técnica consistia em a paciente se deitar de olhos fechados para melhor se concentrar e em seguida 

falar tudo em que estivesse pensando, nos momentos em que ela se recusava, Freud tentava persuadi-la. 

Com efeito, verificamos que esse procedimento foi um primeiro esboço para o que, posteriormente, ele irá 

desenvolver como “associação livre”. Além disso, “ele compreendeu que o mecanismo de rebeldia e de 

esquecimento voluntário funcionava como um sintoma” (Roudinesco & Plon, 1998h, p. 206), observação 

que contribuirá para a elaboração do conceito de resistência. 
33 Termo francês que significa “bela indiferença”, característica que Freud atribui à histeria e se refere ao 

fato de que, geralmente, a histérica tem “sua atenção... voltada para outra coisa, e que as dores são apenas 

acessórios a seu verdadeiro interesse. Que outra coisa é essa? Pode-se apreendê-la, diz Freud, nos 

pensamentos e sensações que acompanham as dores” (André, 1998, p. 133). 
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momento, suas dores são associadas ao conflito decorrente da morte da irmã mais nova e 

o pensamento de que agora o caminho estava livre para ficar com seu cunhado.   

 Além do conflito – sexualidade versus formação moral – as narrativas de Elisabeth 

sugerem a dificuldade de uma “identificação positiva com as figuras femininas” 

disponíveis (Nunes, 2000, p. 145-146), visto que sua mãe era uma mulher adoentada, 

desvitalizada, cujo destino se encerrava no espaço doméstico, enquanto seu pai era 

sinônimo de alegria, disposição e intelectualidade que culminavam na liberdade para 

viver a vida pública. Outro caso clínico de histeria que apresenta a identificação 

problemática com modelos femininos se encontra no caso Dora (Ida Bauer), descrito no 

texto “Fragmento da análise de um caso de histeria”. 

Trata-se do caso de uma jovem de 18 anos, chamada Dora34, de uma família 

tradicional burguesa que possuía um pai dominante, bastante inteligente e muito doente 

e uma mãe “inculta e acima de tudo fútil, que, a partir da doença e do consequente 

distanciamento do marido [desenvolveu] o quadro do que se poderia chamar de ‘psicose 

da dona-de-casa’” (Freud, 1905[1901]/1996, p. 30). Sua relação com o pai era pautada 

pela ternura, de modo que se tornou sua enfermeira, posteriormente. Já a relação com a 

mãe, era conflituosa e pautada por severas críticas ao comportamento materno. Seu 

quadro clínico aponta para 

  
uma “petite hystérie” [pequena histérica] com os mais comuns de todos os sintomas somáticos e 

psíquicos: dispneia, tussis nervosa, afonia e possivelmente enxaquecas, junto com depressão, 

insociabilidade histérica e um taedium vitae [tédio da vida] que provavelmente não era muito 

levado a sério (Freud, 1905[1901]/1996, p. 33).   

  

 A família de Dora possuía uma relação bastante íntima com um casal denominado 

Sr. K e Sra. K. Aos olhos de Dora, seu pai (Phillip) e a Sra. K. (Giuseppina) eram amantes, 

situação que permitiria as investidas constantes do Sr. K. à jovem Dora que se sentia uma 

peça de troca dos homens das duas famílias. Na visão de Roudinesco e Plon (1998i), essa 

narrativa de Dora se assemelhava a “um drama burguês, tal como encontrado nas 

comédias ligeiras do fim do século XIX [na qual, a entrada de Freud em cena] transforma 

essa história de família numa verdadeira tragédia do sexo, do amor e da doença” (p. 51). 

 Contudo, Valas (1990) afirma como as observações freudianas, nesse texto, 

marcam a refutação das teorias degenerativas, “até mesmo as evolutivas, classicamente 

                                                 
34 Para Ferreira e Motta (2014), a escolha desse nome não se deu por acaso, uma vez que etimologicamente 

a palavra vem do grego (doron) e significa presente, dádiva que no entendimento dos autores já citados, 

faria menção à revelação do “caráter homossexual do desejo insatisfeito. Essa homossexualidade é 

resultado de uma identificação com o homem, via pela qual a histérica se interroga sobre a feminilidade” 

(p. 3). 
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admitidas na época para o determinismo das perversões... Emitindo a ideia de que não há 

mais normas sexuais, e sim apenas normas sociais, o que é perfeitamente escandaloso 

para a época” (p. 19).   

 Por esse viés, Freud (1905[1901]/1996) destaca o ciúme de Dora por seu pai e a 

investigação de uma “geografia simbólica do sexo” (p. 97), por meio da interpretação de 

alguns sonhos que o levaram à revelação de um desejo inconsciente, por parte de Dora, 

pelo Sr. K. A revelação não surtiu o efeito esperado, pelo contrário, levou a paciente a se 

desinteressar pelo tratamento e abandoná-lo35 em seguida. Posteriormente, o criador da 

psicanálise irá perceber que não tinha conhecimento de como manejar a transferência na 

análise, o que teria provocado a precipitada interrupção do tratamento (Ferreira & Motta, 

2014), do mesmo modo que não conseguiu “compreender a natureza da ligação 

homossexual que unia Ida (Dora) a Peppina [Sra. K.]” (Roudinesco & Plon, 1998i, p. 53). 

Esse sentimento homossexual, a rigor, configurar-se-ia como um sentimento comum em 

moças histéricas (Domingues, 2008). 

 Desse texto, destacamos alguns fragmentos que revelam a percepção de Freud 

(1905[1901]/1996) sobre as mulheres, a sexualidade feminina e a histeria. O primeiro 

deles concerne à tendência ao adoecimento por parte da mulher que encontraria na doença 

um modo eficaz de obter a atenção, na infância, dos pais e, mais tarde, do marido. Assim, 

a mulher é descrita como um ser sedento de amor, mas não no sentido de amar, pelo 

contrário, no sentido de querer ser amada. É nesse contexto que Anzalone (2015, p. 179) 

afirma que “a histérica demanda que o homem responda não do lugar interpretante, mas 

do lugar de amante. Ela não busca um homem que procure entendê-la e explicá-la, mas 

que possa simplesmente amá-la”.  

Essa questão nos remete ao mito do nascimento do amor apresentado por Diotima, 

um misto de sábia, maga e adivinha, de Mantineia, que aparece no “Banquete” de Platão. 

Segundo o mito, por ocasião do nascimento da deusa da beleza, Afrodite, os deuses deram 

um grande banquete no Olimpo. Nesse momento, Poros, o Expediente, filho de Métis, 

compareceu, assim como Pênia, a Pobreza, que por não ter nada a oferecer, ficou do lado 

de fora, esperando encontrar algumas migalhas que satisfizessem sua fome. Poros, 

                                                 
35 Na leitura de Assoun (1993), Dora se torna o sintoma de Freud ao cortar o tempo que ele acreditava ter 

para tratá-la, deixando explícita a verdade de seu saber. Dessa forma, “é como se Dora invertesse o sonho 

da injeção de Irma: não se tratava mais, com efeito, de lhe injetar a verdade: ela é que retrucara com uma 

transferência atirada no rosto do operador do saber” (p. 75). Portanto, pode-se afirmar que “Dora o 

reconduziu à realidade do sintoma. Talvez tenha sido, finalmente, a mulher real, aquela de quem ele 

[Freud] tinha que experimentar o real do sintoma” (p. 72).   
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embriagado com néctar, adormece no jardim, Pênia, aproveitando-se dessa falta de 

lucidez o seduz e concebe com ele Eros, o Amor. Portanto, mediante a origem dos pais, 

o Amor oscila entre a sabedoria e a ignorância, a riqueza e a pobreza, sempre buscando 

captar tudo que é bom e belo, justamente por não os ter totalmente (Platão, 1956).  

É nesse contexto que Sócrates afirma que “o amor é o desejo da posse perpétua 

do que é bom” (Platão, 1956, p. 78). Sabemos que Lacan (1960-61/1992), no “Seminário 

8”, retoma esse mito para metaforizar a falta de ter e a falta de saber próprios da condição 

amorosa que o leva inclusive a proferir seu aforismo “amar é dar o que não se tem” (p. 

345). O mito também possibilita uma interessante leitura sobre como, no momento da 

concepção do Amor, é “o masculino que é desejável, e o feminino que é ativo” (p. 125), 

ou seja, aquele que diante de sua condição de falta, deseja ser amada e produz as 

condições para tal. Vemos, portanto, nessa leitura mítica, a precipitação de dois pontos 

importantes para nossa investigação, a primeira concerne na constatação da atividade 

feminina como mola propulsora para a existência do amor e a segunda condiz com sua 

condição de falta que a permite inclusive ficar à margem.     

O segundo fragmento da percepção freudiana sobre a mulher corresponde a 

análise do primeiro sonho, no ponto em que Freud revela o medo de ser abandonada como 

característica própria da mulher. Característica essa que nos remete à repulsa do sujeito 

ao desamparo (Birman, 2014) presente no masoquismo.   

Safatle (2016) pontua também que os ciúmes de Dora revelam “como a relação 

enciumada a outra mulher reveste-se, para a histérica, de uma função formadora. Ela se 

serve da imagem de outra mulher para suplementar um modo de sustentar-se na 

feminilidade” (p. 384) que ela parece ter buscado na Sra. K. que era o oposto da figura da 

mãe que tanto lhe causava repulsa. O que explicita que a solução paterna oferecida por 

Freud para regular o desejo dela ao do Sr. K. se mostra insuficiente. Com efeito, “ser 

guiada pelos homens, embora consiga dar sentido a seu sintoma, não é tudo” (Anzalone, 

2015, p. 68). Assim, a histérica pode “tomar a herança paterna e fazer com ela qualquer 

coisa de próprio” (Rosa, 2007, p. 6).   

Outro fragmento se relaciona ao episódio do trauma psíquico de Dora oriundo do 

beijo roubado do Sr. K. que, para Safatle (2016), evidencia a incapacidade da histérica de 

se sustentar na posição feminina, por isso, a paciente sentiu desgosto quando deveria ter 

se excitado. Mais adiante, Freud se servirá da ideia de bissexualidade36 de Fliess para 

                                                 
36 Segundo Roudinesco e Plon (1998r), o termo bissexualidade é oriundo do darwinismo e da embriologia, 

sendo amplamente adotado pela sexologia, no final do século XIX, “para designar a existência, na 
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propor que “o sintoma histérico seria fruto do conflito entre uma fantasia masculina e 

outra feminina, sendo o confronto entre essas duas correntes mais um aspecto 

fundamental da divisão histérica” (Nunes, 2000, p. 150). Em resumo, as características 

que Freud precipita das histéricas apontam para: 1) maior liberdade para transitar pelos 

semblantes; 2) maior liberdade libidinal e; 3) variabilidade e versatilidade.  

Pode-se extrair desse percurso, como o encontro com a histeria resultou um novo 

objeto investigativo, a saber, a sexualidade feminina que terminou por mudar o destino 

do médico vienense. Freud partiu de uma noção patológica sobre a histeria profundamente 

marcada pela medicina hegemônica e determinada pela hereditariedade e degeneração 

psíquica que, rapidamente, mostrou-se insuficiente no tratamento das pacientes que 

chegavam aos seus cuidados. À medida que dava voz às histéricas, escutando seus cantos 

de sereias, era guiado pelos labirintos sofridos da mulher burguesa que “diante do conflito 

insuportável entre seu desejo e o sentimento de dever que a moral estabelecida lhe 

impunha” (Nunes, 2000, p. 138-139) encontrava na doença uma revolução tácita para 

conservar minimamente sua sexualidade feminina tão condenada naquela época.  

Por esse viés, vai se desenhando um método de tratamento que não parte do saber 

médico, mas das narrativas das pacientes. Assim, a sexualidade não só se constituiu 

enquanto um problema de pesquisa como se tornou a espinha dorsal das formulações 

freudianas, uma vez que ela (a sexualidade) estaria na base dos traumas e conflitos 

psíquicos que ocasionavam os fenômenos histéricos. Foi nesse solo que Freud teorizou 

sobre o trauma da sedução como esboçaremos a seguir. 

 

2.1.2 Teoria da sedução: trauma e memória na gênese da sexualidade 

 

A sedução mantinha a relação de realidade empírica, uma vivência de fato ocorrida e passível de 

ser recordada. Freud assentava suas descobertas da realidade observável, garantindo, assim, certa 

segurança quanto ao valor científico de suas descobertas (Isaac, 2006, p. 46).  

 

 O percurso freudiano desenvolvido até o presente momento, permite-nos perceber 

que a construção do conhecimento psicanalítico decorre de duas bases, uma clínica e outra 

teórica, porém, elas não funcionam isoladamente, muito pelo contrário, a concepção 

                                                 
sexualidade humana e animal, de uma predisposição biológica dotada de dois componentes: um macho ou 

masculino e um fêmea ou feminino” (p. 71). Na psicanálise, Freud e seus sucessores lançam mão do termo 

“para designar uma disposição psíquica inconsciente que é própria de toda a subjetividade humana, na 

medida em que esta se fundamenta na existência da diferença sexual, isto é, baseia-se na necessidade de o 

sujeito fazer uma escolha sexual, quer através do recalque de um dos dois componentes da sexualidade, 

quer através da aceitação desses dois componentes, quer, ainda, através de uma renegação da realidade da 

diferença sexual” (p. 71).  
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clínica depende do viés teórico tanto para existir quanto para se desenvolver e vice-versa. 

É nesse contexto que Freud (1940-41[1892]/1996), no “Esboço para a ‘comunicação 

preliminar’”, menciona sua dúvida de começarem o texto apresentando os casos clínicos 

ou as teorias formuladas à guisa de explicação dos mesmos. Com isso, pontua-se que 

discorrer sobre o trauma e a teoria da sedução37, na obra de Freud, é nos vermos enredados 

nos (des)caminhos da histeria, uma vez que a gênese dessa neurose se encontra calcada 

na noção de trauma psíquico.   

 Ainda que a historiografia psicanalítica afirme que Freud abandonou a teoria do 

trauma e da sedução, em 1897, após declarar não acreditar mais em sua neurótica, esse 

abandono é questionável sob vários aspectos, na medida em que fragmentos dessas 

formulações não só permaneceram como se tornaram determinantes para as constituições 

psicanalíticas posteriores. Dentre esses fragmentos, pode-se citar a importância da 

sexualidade infantil na direção da vida sexual posterior, uma lógica temporal própria que 

se encontra no processo de subjetivação e uma concepção de mulher baseada na diferença 

natural dos sexos, na qual ela (a mulher) pode ser pensada na medida oposta exata do 

homem. Contudo, é certo que o trauma, espinha dorsal dessa teoria, perderá sua função 

etiológica na patologia em prol da noção de realidade psíquica e de uma teoria da fantasia 

(Jorge, 1988). 

 Porém, antes de enveredar pelas sendas fantasísticas, buscar-se-á responder as 

seguintes questões: o que se convencionou chamar de teoria da sedução? Qual o papel do 

trauma nessas formulações iniciais? Qual sua importância para se pensar a sexualidade 

feminina na obra de Freud? E, por fim, é possível encontrar, nesse momento, indícios do 

que se tornará o masoquismo feminino freudiano? 

 Na “Carta 52”, datada de 6 de dezembro de 1896, Freud (1950[1896]/1996) fez 

menção aos primeiros indicativos de sua hipótese de uma teoria da sedução. Essa 

colocava em cena um pai perverso que seria o responsável pela primeira vivência sexual 

traumática que estaria na base do desencadeamento dos sintomas histéricos. Com efeito, 

                                                 
37 O vocábulo sedução se origina “do latim seducere e seductione, com o significado de conduzir (= ducere), 

tal como mostra sua etimologia formada pelos étimos se (significa sem ou a si mesmo) + ducere, portanto, 

o seduzido vai ser induzido a ir para algum lugar não estável, sem rumo certo” (Zimerman, 2012g, p. 224). 

Não sem razão, são as sereias que, na “Odisseia” de Homero e em outras mitologias, encarnam a sedução 

por meio de “seus cantos imperfeitos, que não passavam de um canto ainda por vir, [que] conduziam o 

navegante em direção aquele espaço onde o cantar começa de fato” (Blanchot, 2005, p. 3). Para Roudinesco 

(2019b), trata-se de uma relação de dominação pautada na promessa de um prazer ilimitado por meio de 

uma espécie de sono hipnótico que se acha “ligada a uma situação social e subjetiva, na qual se privilegiam 

todas as diferentes maneiras de gozar” (p. 298) e, consequentemente, transgredir às normas impostas pela 

sociedade burguesa do século XIX, razão pela qual “Freud foi obcecado pela sedução” (p. 299).  
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“cada vez mais me parece que o ponto essencial da histeria é que ela resulta de perversão 

por parte do sedutor, e mais e mais me parece que a hereditariedade é a sedução pelo pai” 

(p. 292). Essa afirmação permite verificar como o criador da psicanálise reivindica a 

experiência sexual precoce no lugar da hereditariedade nervosa proposta por Charcot 

(Freud, 1896c/1996).  

É nesse contexto que Roudinesco e Plon (1998j, p. 696) atribuem ao termo 

sedução “todo o peso de um ato baseado na violência moral e física que se acha no cerne 

da relação entre a vítima e o carrasco, o senhor e o escravo, o dominador e o dominado”. 

Isso porque essa sedução seria pautada por um ato coercitivo que Freud (1896c/1996) 

acreditava ser um abuso sexual real cometido por outra pessoa na primeira infância. 

Surge, portanto, uma pequena indagação, primeiras sementes para o que se tornará sua 

teoria da sexualidade infantil: “será que não temos o direito de presumir que nem mesmo 

a infância é desprovida de leves excitações sexuais, e que o futuro desenvolvimento 

sexual talvez seja decisivamente influenciado pelas experiências infantis?” (p. 201).   

Torna-se importante ressaltar que essa teoria da sedução elaborada por Freud de 

1895 a 1897, é oriunda primeiramente de uma descoberta clínica provinda das 

rememorações das pacientes de cenas de sedução sexual. Entretanto, Neri (1988) nos 

chama a atenção para o fato de que apesar da teoria da sedução se basear em uma cena 

real a partir de uma sexualidade orgânica, o desenvolvimento do conceito de trauma 

psíquico que se refere à lembrança e não ao acontecimento em si, já indica uma passagem 

do externo (real) para o interno (psíquico).  

  Com efeito, Freud (1950[1896]/1996) hipotetiza que um sujeito, geralmente 

adulto, utiliza de seu poder para abusar sexualmente de uma criança que se encontra em 

uma posição passiva. Essa experiência de  

 

excitação sexual precoce surte pouco ou nenhum efeito na época, mas seu traço psíquico é 

preservado. Mais tarde, na puberdade, quando as reações dos órgãos sexuais se desenvolvem num 

nível desproporcional a seu estado infantil, esse traço psíquico inconsciente é de algum modo 

despertado. Graças à transformação devida à puberdade, a lembrança exibe um poder que esteve 

totalmente ausente do próprio evento. A lembrança atua como se ele fosse um evento 

contemporâneo. O que acontece é, por assim dizer, a ação póstuma de um trauma sexual (Freud, 

1896c/1996, p. 155). 

 

 Essas afirmações apontam dois eixos fundamentais que perpassam a teoria da 

sedução freudiana – noção de trauma psíquico e teoria freudiana da memória. Para Freud 

(1940-41 [1892]/1996, p. 199), “transforma-se em trauma psíquico toda impressão que o 

sistema nervoso tem dificuldade em abolir por meio do pensamento associativo ou da 

reação motora”. Posteriormente, Breuer e Freud (1893/1996) elaboram melhor a 
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definição de trauma, no texto “Sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos: 

Comunicação Preliminar”, como “qualquer experiência que evoca afetos aflitivos – tais 

como os de susto, angústia, vergonha ou dor física” (p. 41). O que significa dizer que 

houve um acontecimento que gerou grande dose de afeto que não pode ser descarregado 

de forma consciente. A partir dessa consideração se torna claro que o adoecimento não é 

decorrente do dano físico, mas do afeto gerado no momento desse acontecimento.  

 O trauma, nessa perspectiva, refere-se a uma ausência de ab-reação38 de um afeto 

que permanece sufocado, desencadeando uma defesa patológica (Neri, 1988). No texto 

“Observações adicionais sobre as neuropsicoses de defesa”, Freud (1896d/1996, p. 168-

169) esclarece que esse trauma é sempre de natureza sexual e pode “variar em intensidade 

e natureza, desde a efetiva violação sexual até meras investidas sexuais, ou ao testemunho 

dos atos sexuais de outras pessoas, ou ao recebimento de informações sobre os processos 

sexuais”. 

Porém, essas vivências somente serão percebidas como sexuais, na puberdade, 

quando a experiência adquire valor traumático. É nesse contexto que Neri (1988, p. 20) 

afirma que “o trauma tem sua ação decomposta em vários momentos e supõe sempre a 

existência de, pelo menos, dois acontecimentos, separados um do outro pela puberdade”. 

Por esse viés, a primeira cena seria sexual para o adulto, visto que a criança ainda não 

teria maturidade sexual para significá-la e a segunda cena não é necessariamente 

traumática, ela somente se torna traumática por meio de traços associativos que evocam 

o primeiro acontecimento, de modo a desencadear uma excitação sexual. Essa situação 

pega o eu desprevenido, não sendo possível a utilização das defesas normais da psique 

dirigidas para o exterior, tornando-se fundamental o recalque, que seria uma defesa 

patológica, dessa lembrança.  

Portanto, o recalcamento mencionado por Freud, nesse momento, corresponde a 

“esse esforço para desalojar da consciência essa imagem-recordação hostil” (Garcia-

Roza, 2008, p. 190). Nas palavras de Freud (1896a/1996, p. 209): 

 

A defesa cumpre seu propósito de arremessar a representação incompatível para fora da 

consciência quando há cenas sexuais infantis presentes no sujeito (até então normal) sob a forma 

de lembranças inconscientes, e quando a representação a ser recalcada pode vincular-se em termos 

lógicos e associativos com uma experiência infantil desse tipo. 

 

                                                 
38 Conforme Roudinesco e Plon (1998k, p. 3), a ab-reação corresponde a um “processo de descarga 

emocional que, liberando o afeto ligado à lembrança de um trauma, anula seus efeitos patogênicos”. 
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 Temos então, a introdução da noção de trauma como causa das manifestações 

patológicas, em que essa causa possui caráter interno e permanente, visto que “o trauma 

psíquico – ou, mais precisamente, a lembrança do trauma – age como um corpo estranho 

que, muito depois de sua entrada, deve continuar a ser considerado como um agente que 

ainda está em ação” (Breuer & Freud, 1893/1996, p. 42). Essa lembrança contém a 

totalidade do afeto gerado pela experiência traumática que sustenta o sintoma e ainda que 

ela permaneça fora da consciência, poderá encontrar uma nova representação capaz de 

reativar a lembrança, uma vez que “a produção de um sintoma é uma representação 

evocada pela combinação de vários fatores, e despertada por várias fontes 

simultaneamente” (Freud, 1896a/1996, p. 213). 

Foi nesse contexto que Breuer e Freud (1893/1996, p. 43) afirmaram que “os 

histéricos sofrem principalmente de reminiscências”, ou seja, o traumático não se dá no 

momento do acontecimento, mas somente depois de ser transformado em lembrança e 

associado a um outro evento. Diante dessas formulações teóricas, Freud 

(1950[1895]/1996), no texto “Projeto para uma psicologia científica”, menciona “a 

próton pseudos [primeira mentira] histérica” (p. 417) que Garcia-Roza (2008) define 

como o mecanismo por meio do qual a histérica toma  

 

como premissa verdadeira a cena I... quando ela apenas esconde uma verdade inconsciente (a cena 

II) cujo sentido é constituído por ação retardada... A próton pseudos é, pois, essa representação 

enganadora, essa premissa falsa, como diria Aristóteles, mas que se constitui ela mesma como uma 

alusão a uma verdade (p. 194-195).   

 

Por esse viés, André (1998) assevera que a função do recalque é “fazer do real 

uma realidade sexual” (p. 79) por meio da repetição e do retorno do recalcado. Isso é 

possível devido ao fenômeno da divisão da consciência, ou seja, estados de consciência 

que se diferem entre si. Esses estados são nomeados por Breuer como estados hipnoides 

e são caracterizados pelo “fato de seu conteúdo... estar desconectado do conteúdo restante 

da consciência, e assim se encontrar privado da possibilidade de ser liberado pelas 

associações [semelhante ao] sonhar e no estado de vigília” (Freud, 1940-41[1892]/1996, 

p. 194). 

Esboça-se, assim, a importância da noção de memória na formulação da teoria da 

sedução, visto que como foi exposto anteriormente, não se trata da vivência real de uma 

sedução, mas de como ela será registrada na memória e ativada a partir de uma segunda 

vivência. Com efeito, a memória referida por Freud não pode ser confundida com um 
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sistema de armazenamento de fatos imutáveis na mente. Então, qual é a concepção 

freudiana de memória?  

Na leitura de Garcia-Roza (2008, p. 200), “a memória não é uma propriedade, 

dentre outras, do aparelho, mas a sua própria essência”, visto que pressupõe um sistema 

dinâmico e constante que envolve temporalidade, topografia e transcrição como 

menciona Freud (1950[1896]/1996) na “Carta 52” endereçada à Fliess: 

  

Como você sabe, estou trabalhando com a hipótese de que nosso mecanismo psíquico tenha se 

formado por um processo de estratificação: o material presente em forma de traços da memória 

estaria sujeito, de tempos em tempos, a um rearranjo segundo novas circunstâncias – a uma 

retranscrição. Assim, o que há de essencialmente novo a respeito de minha teoria é a tese de que 

a memória não se faz presente de uma só vez, mas se desdobra em vários tempos; que ela é 

registrada em diferentes espécies de indicações (Freud, 1950[1896]/1996, p. 287). 

 

Essa perspectiva freudiana assume um caráter original ao atribuir à memória um 

valor central no aparelho psíquico, uma vez que organiza seu conteúdo, podendo inclusive 

reordená-lo de tempos em tempos a fim de gerar novas articulações (Garcia-Roza, 2008). 

Tal reordenamento se faz a partir de um mecanismo estratificado que permite a ligação 

entre a percepção, “impressão do mundo exterior” (p. 203), e a consciência. Cada registro 

possui seu papel de tradução (reordenamentos e retranscrições) específico do material 

psíquico: 1º) indicação da percepção – inscreve os signos da percepção; 2º) inconsciência 

– seus traços correspondem a lembranças conceituais; e 3º) pré-consciência – ligado à 

representação-palavra, o único dos registros capaz de acessar a consciência.  

“Cada transcrição... inibe a anterior e lhe retira o processo de excitação. Quando 

falta uma transcrição..., a excitação é manejada segundo as leis psicológicas vigentes no 

período anterior” (Freud, 1950[1896]/1996, p. 289). O traço mnêmico é um elemento 

essencial, pois permite que os acontecimentos psíquicos fiquem “gravados de forma 

permanente na memória, sendo reativados por efeito do investimento” (Garcia-Roza, 

2008, p. 201). Portanto, trata-se de um traço imutável, mas capaz de formar uma rede 

infinita de articulações.  

Depois do material psíquico inscrito acontecem várias transcrições nos diferentes 

estratos; cada transcrição ordena o material psíquico de acordo com uma nova lógica que 

garantirá ou não que a tradução prossiga. Essa tradução será permitida ou negada, 

conforme a qualidade (prazer/desprazer). Assim, o recalcamento é concebido aqui como 

a recusa de uma tradução que geraria desprazer (Garcia-Roza, 2008).  

Por esse viés, o recalcamento é concebido como uma defesa patológica que será 

determinada pela “natureza sexual do evento e a sua ocorrência numa fase anterior” 
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(Freud, 1950[1896]/1996, p. 290). Desse modo, um evento sexual ocorrido numa fase 

determinada, geralmente na infância, ao ser recordado numa fase diferente gerará 

desprazer, visto que a fase anterior que foi recalcada atua sobre a fase seguinte como se 

fosse um evento atual. Pode-se depreender daí que a sexualidade e sua dinâmica 

produzida pelo diferencial prazer/desprazer determinam o mecanismo do recalcamento 

que originará as psiconeuroses sexuais – histeria, neurose obsessiva e paranoia.  

 O que se destaca de maneira fundamental na exposição da teoria da sedução de 

Freud é como o primeiro contato com o sexual é perpassado pelo traumático e pelo caráter 

de passividade diante do outro. Com efeito, essa teoria parece esboçar o que seria uma 

condição primeira de passividade frente ao outro. É nesse contexto que Birman (1999) 

aponta como vetor fundamental dessa hipótese a assimetria entre os parceiros, “seja pela 

ênfase atribuída à diferença de idade seja pela de autoridade, a ideia da existência de uma 

diferença de força entre os parceiros evidenciava a lógica reguladora da experiência 

traumática e da sedução sexual” (p. 25) que estaria na base da constituição sexual, 

principalmente, da histérica.  

 Pela configuração precisa desse território sedutor freudiano pudemos melhor 

compreender como Freud se esquivou de um discurso médico, pautado na teoria da 

degenerescência, do mesmo modo que vai se afastando de um discurso neurológico, 

fundamentado no orgânico. Esse afastamento terminou por levá-lo a desconsiderar 

também as teorizações de Breuer sobre os estados hipnoides e a questionar o real da 

vivência traumática com o avançar de suas investigações sobre o recalcamento. Toda essa 

gama de situações culminou no desabafo que fez à Fliess na “Carta 69”, de 21 de setembro 

de 1897:  

 

E agora quero confiar-lhe, de imediato, o grande segredo que foi despontando lentamente em mim 

nestes últimos meses. Não acredito mais em minha neurótica... Agora, não tenho a menor ideia de 

onde me situo, pois não tive êxito em alcançar uma compreensão teórica do recalcamento e de sua 

inter-relação de forças (Masson, 1986, p. 265).     

  

 Porém, o próprio Freud já vislumbrava que essa dúvida representava um avanço 

teórico que germinava novos e significativos conhecimentos (Masson, 1986). Em que 

consistem esses novos conhecimentos? Quais as veredas que se abriram à Freud e 

possibilitaram a consolidação da psicanálise? É o que procuraremos responder a seguir. 

 

2.1.3 As formulações sobre a realidade psíquica e a fantasia  
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Freud precisa utilizar aqui uma nova categoria conceitual: a fantasia. Esta está ligada à lembrança, 

à percepção de acontecimentos passados reais, mas não é inteligência, nem enunciação da 

lembrança (Huot, 1991, p. 68). 

 

Jorge (2010) denominou de ciclo da fantasia o período que compreende os anos 

entre 1906 e 1911, no qual Freud se dedicou fortemente à investigação da fantasia. 

Contudo, o próprio autor apresenta muitas formulações posteriores a essa data que foram 

extremamente significantes no desenvolvimento clínico e teórico da psicanálise. 

Semelhante observação não pode deixar de ser feita no que se refere aos anos que 

precedem o nascimento do tratamento psicanalítico, visto que essa fase possibilita 

compreender a presença de elementos naturalistas que, em grande medida, foram 

superados.  

Sobre o conceito de fantasia, é comum se deparar com a informação de que a 

introdução da noção de fantasia, marcou o abandono da teoria da sedução ao proporcionar 

uma nova rota clínica e teórica para Freud. Porém, é importante ressaltar que a fantasia 

já figurava as hipóteses freudianas antes mesmo do criador da psicanálise esboçar sua 

descrença em sua neurótica (Silva & Santiago, 2017). 

Nessa perspectiva, as primeiras teorizações freudianas sobre a fantasia aparecem 

no “Rascunho L [Notas I] – A arquitetura da histeria”, anexo à “Carta 61”, no qual as 

fantasias são definidas como “fachadas psíquicas construídas com a finalidade de obstruir 

o caminho para [as] lembranças” (Freud, 1897a/1996, p. 303). Nota-se que, nesse 

momento, a fantasia surge como um tipo de defesa que separa as lembranças traumáticas 

da consciência, de modo que ainda que o fundador da psicanálise não mencione 

diretamente, ele demonstrava ter ciência de um movimento próprio do neurótico “de 

alterar os fatos no psiquismo para se proteger das lembranças de uma experiência 

traumática” (Silva & Santiago, 2017, p. 2). Essa percepção coaduna com a descoberta que 

o mestre de Viena apresentou à Fliess na “Carta 59”, do dia seis de abril de 1897:  

 

O aspecto que me escapou na solução da histeria reside na descoberta de uma fonte diferente, da 

qual emerge um novo elemento da produção do inconsciente. O que tenho em mente são as 

fantasias histéricas, que, tal como as vejo, remontam sistematicamente a coisas que as crianças 

entreouvem em idade precoce e só compreendem numa ocasião posterior (Masson, 1986, p. 235).  

 

No “Rascunho M [Notas II] – A arquitetura da histeria”, Freud (1897b/1996) 

avançou um pouco mais em suas teorizações ao dedicar parte do texto às fantasias, 

descrevendo-as como oriundas “de uma combinação inconsciente, e conforme 

determinadas tendências, de coisas experimentadas e ouvidas. Essas tendências têm o 

sentido de tornar inacessível a lembrança da qual emergiram ou poderiam emergir os 
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sintomas” (p. 307). Por esse motivo, as fantasias são consideradas, nesse momento, 

“ficções inconscientes não sujeitas à defesa” (p. 308), visto que há “uma falsificação da 

memória por um processo de fragmentação” (p. 307) que desloca tanto a cronologia dos 

acontecimentos, quanto as frações visuais e auditivas da cena presenciada. O que termina 

por impossibilitar a conexão original da experiência vivenciada.  

Com efeito, essa fantasia ao se intensificar a ponto de irromper na consciência, “é 

recalcada e cria-se um sintoma mediante uma força que impele para trás, indo desde a 

fantasia até as lembranças que as constituíram” (Freud, 1897b/1996, p. 308). No 

“Rascunho N [Notas III]”, Freud (1897c/1996) sugere que exista uma bifurcação dessas 

lembranças, de modo que “parte delas é posta de lado e substituída por fantasias; outra 

parte, mais acessível, parece conduzir diretamente aos impulsos” (p. 311).   

 Pode-se depreender daí, de modo geral, que a histeria, até esse período, 

funcionava por meio de sucessivas reedições das cenas traumáticas que por terem sido 

recalcadas dependiam da mediação da fantasia, sendo essas, resultados de fragmentos 

ouvidos e compreendidos somente a posteriori. Dessa forma, a fantasia assumia função 

de defesa contra as lembranças traumáticas.    

Entretanto, quanto mais escutava suas histéricas, mais as indagações de Freud o 

conduziam ao avesso da realidade material, tão importante em suas formulações da 

sedução, e a proposição de uma realidade psíquica permitiu a transposição de uma 

concepção pautada na semiologia médica (fatos empíricos) para uma balizada pela 

hermenêutica (construção de sentido). Esse movimento reformulou “o próprio estatuto 

dos acontecimentos, que [deixaram] de se referir a uma objetividade absoluta, 

indiscutivelmente localizada num plano exterior para fazer menção aos sentidos 

construídos pelo recurso da fantasia” (Leandro, Couto & Lara e Lanna, 2013, p. 43). 

Assim, mesmo Freud (1950[1895]/1996) tendo mencionado, no “Projeto para uma 

psicologia científica”, a existência de uma realidade externa e uma realidade do 

pensamento, na fatídica “Carta 69” à Fliess, ele afirmou que “não há indicações de 

realidade no inconsciente, de modo que não se [poderia] distinguir entre a verdade e a 

ficção que foram catexizadas pelo afeto” (Masson, 1986, p. 265-266). Essa constatação 

permitiu à Freud questionar o estatuto de verdade das narrativas de sedução por parte das 

histéricas. Situação que fez vacilar sua teoria sobre a etiologia das psiconeuroses, pois, 

diante da indistinção e do desconhecimento da realidade, tornou-se plausível que uma 

formação originada no inconsciente pudesse se passar como pertencente à realidade 

material.  
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Com o avanço de suas elaborações, a noção de fantasia vai ganhando consistência. 

Porém, quanto mais se aprofundava, mais as narrativas histéricas de sedução se 

mostravam irreais. Contudo, Freud (1950[1886]/1996) não pretendia tratar as histéricas 

como mentirosas, como faziam os médicos antes de Charcot. Dessa forma, a saída 

encontrada pelo criador da psicanálise foi “reconhecer a função dessa ‘mentira’ no 

psiquismo, o que a noção de realidade psíquica [permitiu] elaborar (Silva & Santiago, 

2017, p. 3). 

Em decorrência desse conjunto de mudanças, houve um deslocamento da sedução 

e do trauma que passaram a constituir o enredo fantasístico da histérica, expressando, por 

assim dizer, seu desejo de sedução. Deve-se registrar, portanto, que o interesse do caráter 

traumático na vida psíquica, do mesmo modo que a concepção sexual foram mantidos. É 

nesse contexto que Jorge (2010, p. 241) afirma que “Freud pôde se deslocar da concepção 

do trauma sexual para a do sexo traumático”. Isso significa que “as marcas e os traços 

psíquicos continuaram a existir, congelados como cicatrizes indeléveis. Porém, estas 

agora se ordenariam como cenas do imaginário do sujeito” (Birman, 2016, p. 138). 

Com efeito, os fatos externos foram relegados a segundo plano e a realidade 

psíquica se tornou a realidade possível do neurótico. Por esse viés, Freud (1913 [1912-

1913]/1996, p.160-161) afirmou que “o que caracteriza os neuróticos é preferirem a 

realidade psíquica à concreta, reagindo tão seriamente a pensamentos como as pessoas 

normais às realidades”. Porém, já no capítulo 7 do livro “A interpretação dos sonhos”, 

Freud (1900/1996) apresentou suas hipóteses sobre a estrutura do aparelho psíquico e seu 

funcionamento. Nesse momento, ele afirmou que “o inconsciente é a verdadeira realidade 

psíquica; em sua natureza mais íntima, ele nos é tão desconhecido quanto a realidade do 

mundo externo” (p. 637). Todavia, o médico vienense também chama a atenção para o 

fato de não ser possível confundir realidade psíquica e realidade material, uma vez que a 

primeira se expressa fundamentalmente por meio dos desejos inconscientes, os quais 

figurariam como motor da maioria das produções do aparelho psíquico.  

Nesse conseguinte, Freud instituiu o conceito de realidade psíquica como “núcleo 

irredutível do psiquismo, registro dos desejos inconscientes dos quais a fantasia é a 

expressão máxima e mais verdadeira” (Roudinesco & Plon, 1998l, p. 224). Esse 

procedimento lhe permitiu “sair [da] aporia de oposições inconciliáveis – o psíquico ou o 

biológico, o real ou o imaginário, o interno ou o externo – cuja persistência implicava a 

dissolução silenciosa do registro da fantasia” (p. 224). Tal saída possibilitou um enorme 

avanço clínico e teórico, pois a noção de uma outra realidade permitiu reconhecer o 
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caráter encobridor das lembranças histéricas. Dessa forma, no texto “O mecanismo 

psíquico do esquecimento”, Freud (1898b/1996) esclarece que 

  
Metade do segredo da amnésia histérica é desvendado ao dizermos que as pessoas histéricas não 

sabem o que não querem saber; e o tratamento psicanalítico, que se esforça por preencher tais 

lacunas da memória no decorrer de seu trabalho, leva-nos à descoberta de que a tarefa de resgatar 

essas lembranças perdidas enfrenta certa resistência (p. 283).  

 

 Um ano mais tarde, Freud (1899/1996), em “Lembranças encobridoras”, retoma 

a amnésia histérica para mostrar sua “relação a algumas ou todas as experiências que 

levaram à instalação de sua doença” (p. 289), geralmente, pertencentes às primeiras 

lembranças da infância. A tentativa de preenchimento dessa lacuna amnésica pode gerar 

uma lembrança encobridora, na qual experimenta-se uma fantasia como se ela pertencesse 

a uma lembrança infantil, porém, trata-se de uma construção inconsciente que as pessoas 

criam “quase como obras de ficção” (p. 300). A percepção dessas construções 

semelhantes a ficções levará o fundador da psicanálise inclusive a criar a expressão 

“romance familiar” junto a Otto Rank “para designar a maneira como um sujeito modifica 

seus laços genealógicos, inventando para si, através de um relato ou uma fantasia, uma 

outra família que não a sua” (Roudinesco & Plon, 1998s, p. 668).    

Duas forças psíquicas antagônicas interagem nessa construção: uma que tenta 

fixar os traços mnêmicos na consciência e outra que resiste a esse propósito. A solução 

plausível encontrada é a distorção da cena por meio de deslocamentos e condensações39 

até que possa emergir na consciência. Por essa razão, a lembrança encobridora é “aquela 

que deve seu valor enquanto lembrança não a seu próprio conteúdo, mas às relações 

existentes entre esse conteúdo e algum outro que tenha sido suprimido” (Freud, 

1899/1996, p. 305). Isso porque essa lembrança “é a primeira de que tomamos 

conhecimento: a matéria-prima dos traços mnêmicos de que a lembrança foi forjada 

permanece desconhecida para nós em sua forma original” (p. 307).  

 Pode-se sublinhar, portanto, que as lembranças encobridoras funcionam como 

uma espécie de proteção, na qual uma nova realidade é erigida a fim de proteger o sujeito 

de uma realidade insatisfatória. É nesse contexto que Freud (1908/2015), em “O poeta e 

o fantasiar”, assegura que os “desejos são as forças impulsionadoras [Triebekräfte] das 

                                                 
39 A condensação e o deslocamento consistem em termos empregados por Freud para designar dois dos 

mecanismos de funcionamento do inconsciente. Enquanto o primeiro “efetua a fusão de diversas ideias do 

pensamento inconsciente, em especial no sonho, para desembocar numa única imagem no conteúdo 

manifesto, consciente” (Roudinesco & Plon, 1998t, p. 125); o segundo “por meio de um deslizamento 

associativo, transforma elementos primordiais de um conteúdo latente em detalhes secundários de um 

conteúdo manifesto (p. 148).  
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fantasias, e toda fantasia individual é uma realização de desejo, uma correção da realidade 

insatisfatória” (p. 57). Diante disso, pode-se destacar duas importantes características das 

fantasias. A primeira se refere ao fato de se formarem mediante a desejos não satisfeitos 

e a segunda por se tratarem de “coisas de criança e proibidas” (p. 56).  

 Freud (1908/2015) ressalta ainda que as causas desejantes podem ser de duas 

ordens – eróticas e ambiciosas – “nas mulheres predominam quase exclusivamente os 

desejos eróticos, pois sua ambição é, em geral, consumida pela ânsia de amor; nos 

rapazes, ao lado dos eróticos, os desejos egoístas e ambiciosos são suficientemente 

reforçados” (p. 57). Nesse decurso, a relação temporal também é convocada, visto que 

  
O trabalho psíquico se acopla a uma impressão atual, a uma oportunidade no presente, capaz de 

despertar um dos grandes desejos da pessoa; remonta a partir daí à lembrança de uma vivência 

antiga, na sua maioria uma vivência infantil, na qual aquele desejo foi realizado e cria então uma 

situação ligada ao futuro, que se apresenta como a realização daquele desejo, seja no sonho diurno 

ou na fantasia, que traz consigo os traços de sua gênese naquela oportunidade e na lembrança. Ou 

seja, passado, presente, futuro se alinham como um cordão percorrido pelo desejo (Freud, 

1908/2015, p. 59). 

 

 Não deixa de ser curioso como Freud (1908/2015) indica a fantasia como solo 

comum tanto à criação artística quanto à formação de sintomas. Assim, se, por um lado, 

as fantasias inconscientes se configuram como fontes de inspiração no processo da 

produção de uma obra, por outro lado, podem ser geradoras de inúmeros sintomas 

neuróticos quando não sublimadas. Esse mecanismo de formação sintomática é 

apresentado no texto “Fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade”, no qual 

Freud (1908b/1996) aponta uma conexão entre fantasia inconsciente e vida sexual, visto 

que a primeira “é idêntica à fantasia que serviu para lhe dar satisfação sexual durante um 

período de masturbação” (p. 150) e que, posteriormente, ao buscar novamente satisfação 

gera um conflito entre duas forças, uma que busca realizar as fantasias e outra que tenta 

recalcá-las. O sintoma, então, estabelece uma formação de compromisso a fim de cessar 

tal conflito.  

Nesse sentido, “as fantasias inconscientes são os precursores psíquicos imediatos 

de toda uma série de sintomas histéricos... descobriu-se que o conteúdo das fantasias 

inconscientes do histérico corresponde em sua totalidade às situações nas quais os 

pervertidos obtêm conscientemente satisfação” (Freud, 1908b/1996, p. 151). O que leva 

a afirmação freudiana de que o sintoma seria a atividade sexual do neurótico (Freud, 

1908a/1996). Nesse momento, o criador da psicanálise pensava o sintoma como uma 

forma substitutiva de satisfação das fantasias sexuais inconscientes que não podiam ser 

expressas devido às exigências da moral sexual civilizada.  Portanto, “o neurótico seria 
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aquele que cede às exigências da moralidade e, de fato, recalca sua sexualidade. 

Entretanto, o processo de recalque falha e as tendências perversas continuam a existir no 

inconsciente, sendo ainda mantidas na esfera da fantasia” (Salztrager, 2006, p. 37). 

Freud (1908b/1996) ainda assegura que há casos “nos quais os histéricos não dão 

expressão às suas fantasias sob a forma de sintomas, mas como realizações conscientes, 

e assim tramam e encenam estupros, ataques ou atos de agressão sexual” (p. 151). Tais 

encenações se assemelham às tragédias apresentadas por Freud (1942[1905-06]/2015), 

no texto “Personagens psicopáticos no palco”, com finalidade de desafogar os próprios 

afetos  por meio do alívio de uma purgação e da excitação sexual conjunta.  

Contudo, essas cenas pressupõem a ciência de que se trata de uma ilusão, de modo 

que duas condições se tornam necessárias, “em primeiro lugar, é outro que age e sofre no 

palco e, em segundo lugar, que se trata apenas de uma brincadeira, que não pode trazer 

nenhum prejuízo a sua segurança pessoal” (Freud, 1942[1905-06]/2015, p. 46). Assim, o 

sujeito pode se regozijar com uma satisfação masoquista. Mas esse gozo só é possível se 

o sujeito for neurótico, “pois apenas nele a liberação e em certa medida o reconhecimento 

consciente da moção recalcada pode trazer prazer em vez de simples aversão” (p. 49).  

O fio condutor dessa leitura aponta para a constatação que Freud (1911b/1996) 

apresenta no texto “Formulações sobre os dois princípios do funcionamento mental”, na 

qual “toda neurose tem como resultado e portanto, provavelmente, como propósito, 

arrancar o paciente da vida real [uma vez que] os neuróticos afastam-se da realidade por 

achá-la insuportável – seja no todo ou em parte” (p. 237). Isso ocorre a partir de dois 

princípios reguladores do funcionamento psíquico – princípio de prazer e princípio de 

realidade.  

O primeiro princípio é responsável por afastar da atividade psíquica “qualquer 

evento que possa despertar desprazer” (Freud, 1911b/1996, p. 238). Porém, trata-se de 

um princípio bastante perigoso para a autopreservação do indivíduo, visto que se busca 

“descarregar a energia livre, sem qualquer representação proveniente do que chega ao 

aparelho psíquico como estímulo (endógeno ou exógeno). A descarga dessa energia 

produz uma sensação de prazer, enquanto que seu acúmulo é vivenciado como desprazer” 

(Silva & Santiago, 2017, p. 3). Enquanto o princípio de realidade visa adiar essa busca 

pelo prazer, impondo-lhe restrições a fim de que se adapte à realidade externa. 

Vale dizer que o princípio de realidade não mantém uma relação de rivalidade 

com o princípio de prazer, ao contrário, buscam uma continuação, uma vez que visa 

preservar os objetos do princípio de prazer, introduzindo um limite no sentido de adiar 
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uma satisfação. Por esse viés, o princípio de realidade poderia ser tomado como um 

“emissário do princípio de prazer” (Jorge, 2010, p. 11). O mesmo autor afirma ainda que 

 

o princípio de realidade preserva os desígnios do princípio de prazer e a ele se alia. O princípio de 

realidade está mais intimamente associado, no fundo, ao princípio de prazer do que ao mundo 

externo, o qual avalia com o intuito apenas de sondar sua receptividade ou até mesmo de escapar 

dele, por meio da ação da fantasia (p. 11).   

 

Pode-se depreender daí que a fantasia também sofreria restrições, uma vez que ela 

é mediada pelo princípio de prazer, contudo, no texto “Os caminhos da formação dos 

sintomas”, Freud (1917[1916-17]b/1996) anunciou outro destino para as fantasias. Elas 

permanecem intocáveis semelhante a uma reserva natural que pretende preservar parte do 

estado original do ambiente que será modificado. Esse espaço seria uma espécie de 

compensação para os indivíduos que têm que substituir o princípio de prazer pelo de 

realidade, pois  

 

os homens sempre acharam difícil renunciar ao prazer... Por isso, retiveram uma atividade mental 

na qual todas aquelas fontes de prazer e aqueles métodos de conseguir prazer, que havia, 

abandonados, tem assegurada sua sobrevivência – uma forma de existência na qual se livram das 

exigências da realidade (Freud, 1917[1916-17]b/1996, p. 373-374).  

 

 Nessa perspectiva, Silva e Santiago (2017) atribuem à fantasia a função de “inibir 

ideias desprazerosas para que não sejam notadas pela consciência” (p. 4). Com efeito, a 

fantasia se tornou uma forma de conciliação entre consciente, inconsciente e seus 

respectivos princípios de funcionamento. Jorge (2010, p. 12) assevera que “na neurose, a 

fantasia produz uma ponte entre o acampamento e o mundo à frente dele, mas se a fantasia 

que vigora no acampamento tenta retificar o mundo, este corrige continuamente, numa 

via de mão dupla, a fantasia”.  

Na leitura de Jorge (2010), a fantasia freudiana pode ser entendida a partir de um 

único conceito que apresenta três localizações distintas: “consciente, pré-consciente e 

inconsciente... As fantasias conscientes e pré-conscientes compreendem os sonhos 

diurnos ou devaneios, os chamados “romances familiares” [e as] criações literárias. As 

fantasias inconscientes representam aqueles elementos que estão na base dos sintomas 

histéricos” (Jorge, 2010, p. 238). 

Em todos esses registros destacados, a fantasia aparece como algo que se encontra 

fora realidade. Seja sob a insígnia de fachada psíquica, ficção, próton pseudos ou reserva 

natural, é notório o fato de ela possibilitar ao indivíduo se distanciar da realidade externa 

e das exigências do mundo sem perder suas coordenadas. Assim, ela parece assumir 

funções que vão desde defesas contra situações insuportáveis até proteção e limite contra 
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as situações prazerosas demais. Esboça-se ainda uma função de ligação entre a realidade 

material e a psíquica, uma ponte que permite uma comunicação razoável entre o sujeito 

e o mundo que pode assumir várias formas, dentre elas, brincadeiras, artes, sintomas. É 

certo que independente da forma que assume expressa a verdade do sujeito. Foi desse 

solo que uma nova leitura da sexualidade emergiu. É o que se verá agora. 

 

2.2 A primeira tópica e seus princípios: a sexualidade no alvorecer da metapsicologia  

 

Como se do desencanto surgissem sempre novas ilusões, da ruína a possibilidade de pensar 

diferentemente. Afinal, a verdade é assim: escorregadia (Winograd & Klautau, 2014, p. 211). 

  

Freud (1900/1996), no livro “A interpretação dos sonhos”, descreveu uma 

estrutura e um modo de funcionamento próprios do aparelho psíquico que se 

convencionou chamar de primeira tópica. Sua intenção não era estabelecer lugares 

anatômicos desde os quais fosse possível pensar tal aparato, mas apresentar o 

funcionamento que possibilitava o fluxo da excitação desde sua percepção até a descarga 

motora. Por esse viés, o criador da psicanálise formalizou o conceito de inconsciente, 

demarcando sua especificidade enquanto sistema predominante do aparelho psíquico, o 

que significava dizer que muitas atividades psíquicas aconteciam independentes da 

consciência. Esse descentramento da consciência possibilitou a Freud teorizar sobre a 

sexualidade que, a rigor, operava à revelia de qualquer controle racional.  

Se estamos afirmando que a sexualidade opera à revelia da consciência, 

compreendemos também que, no discurso freudiano, ela (a sexualidade) não tem “um 

sentido unívoco, mas uma multiplicidade de significados” (Birman, 1999, p. 17) que 

foram se complexificando a partir de seu deslocamento de um plano do comportamento 

para um registro sociopsicológico que passou a “considerar a representação corporal 

presente no imaginário social e não no registro do discurso anatômico” (p. 21). Assim, 

objetiva-se, nesse tópico, conhecer essa outra leitura sobre a sexualidade desenvolvida 

por Freud no início do século XX, percorrendo a teoria das pulsões, os princípios de 

prazer e realidade, a sexualidade feminina, o complexo de Édipo e de castração que 

conferiram originalidade teórica e clínica à psicanálise.  

 

2.2.1 A sexualidade nos limites do princípio do prazer 

 

A sexualidade humana é, à parte as expressões cristãs, um fenômeno altamente controverso e 

pertence, ao menos em potencial, mais às experiências humanas extremas que às comuns. Por 

domesticada que possa ser, a sexualidade permanece como uma das forças demoníacas na 
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consciência do homem – impelindo-os, de quando em quando, para perto de proibições e desejos 

perigosos (Sontag, 2015, p. 67). 

 

 Como vimos anteriormente, a descrença de Freud em sua neurótica e o resvalar 

de sua teoria da sedução o levou à teorização de uma realidade psíquica, do 

estabelecimento do inconsciente enquanto um sistema dominante do aparelho psíquico 

que funcionava orientado pelo princípio do prazer e a introdução da fantasia como efeito 

de inscrição da sexualidade. Uma outra consequência teórica desse gesto freudiano foi 

hipotetizar a existência da sexualidade infantil que, para Birman (1999), constituiu-se em 

um dos avanços mais ousados realizados pela teoria psicanalítica no início do século XX. 

 Sabe-se que a concepção da sexualidade habita as formulações freudianas desde 

suas primeiras teorizações sobre a histeria. Contudo, ela ganhou consistência com o texto 

“Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, ainda que Freud (1905/1996), no prefácio à 

terceira edição de 1914, afirme que “se exclui, portanto, a possibilidade de que algum dia 

se ampliem a ponto de constituir uma ‘teoria sexual’” (p. 124). Fato é que ele realiza uma 

sistematização da sexualidade, evidenciando como essa trama se torna complexa ao 

dispor de uma ampla rede conceitual.   

Nesse viés, Freud (1905/1996) se propõe a revelar a “outra cena” da sexualidade, 

marcando definitivamente a diferença existente entre uma concepção biológica e uma 

concepção psicanalítica. Pode-se dizer que esse texto freudiano tem como pano de fundo 

o grande embate entre o normal e o patológico da sexualidade (Jorge, 2010). Posto que o 

médico vienense, inclusive, utiliza da terminologia sexológica para desmontar um 

discurso natural sexual pautado em uma finalidade reprodutiva. Partindo-se, pois, de uma 

leitura freudiana “o mínimo que podemos dizer da sexualidade humana é que ela não é 

natural, mas que se encontra necessariamente submetida ao simbólico” (Garcia-Roza, 

1986, p. 13).  

Ainda sobre os “Três ensaios”, percebe-se que o criador da psicanálise apresenta 

a teoria das pulsões que, em um primeiro momento, corresponde à pulsão sexual. Em uma 

nota de rodapé acrescida em 1924, Freud (1905/1996, p. 159) pronuncia tal teoria como 

“a parte mais importante, mas também a mais incompleta da teoria psicanalítica”. Não 

deixa de ser curioso que, após 20 anos de sua elaboração teórica, ele ainda a considere 

incompleta. Pode-se hipotetizar inúmeros motivos que expliquem essa incompletude, 

desde a opacidade própria a que o conceito remete até seu constante vir-a-ser. Mas Garcia-

Roza (1986) acredita que uma explicação plausível se refere à leitura biologicista de 

muitos comentadores que atribuíram à pulsão um caráter orgânico. 
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Por essa perspectiva, precipita-se a querela entre instinto, pulsão e até mesmo 

impulso, termos que figuram as mais diversas traduções de Trieb nos textos freudianos 

que, para Iannini e Tavares (2017), rapidamente se convertem em disputas teóricas, 

epistemológicas e clínicas. Em meio a esse dramático destino, Tavares (2017) nos 

convida ao exercício etimológico que, ao seu fim, indica-nos trieb, enquanto substantivo, 

significando fluir, seguir um fluxo, no qual, em português, assemelhar-se-ia à deriva. 

Assim, “o que está à deriva é impelido, movido, levado por uma força” (p. 80). 

Essa percepção etimológica parece coadunar com a definição proposta por Freud 

(1905/1996), na qual a pulsão surge como “o representante psíquico de uma fonte 

endossomática de estimulação que flui continuamente, para diferenciá-la do ‘estímulo’, 

que é produzido por excitações isoladas vindas de fora. Pulsão, portanto, é um dos 

conceitos da delimitação entre o anímico e o físico” (p. 159). Essa delimitação se torna 

mais clara, no texto “As pulsões e seus destinos”, quando Freud (1915/2017) define a 

pulsão como “um conceito fronteiriço entre o anímico e o somático, como representante 

psíquico dos estímulos oriundos do interior do corpo que alcançam a alma” (p. 25).  

Trata-se, portanto, de uma verdadeira deriva, posto que “o campo constitutivo da 

pulsão não seria então nem psíquico nem somático, mas inscrito como um limite e no 

limite entre esses, posicionado como um conjunto intercessão” (Birman, 2009, p. 95) ou 

ainda como propõe Iannini (2017, p. 96), “a pulsão opera numa certa zona de 

indeterminação, de indistinção entre corpo e aparelho psíquico: embora sua fonte seja 

sempre somática, só conhecemos dela seu representante psíquico”, ou representantes, que 

Garcia-Roza (1986) circunscreve como sendo a ideia (Vorstellung) e o afeto (Affekt). 

O autor citado acima também nos chama a atenção para o fato de que essa 

definição aponta para a pulsão como um desvio do instinto, um desvio da ordem. E por 

ser um desvio não pode ser repertoriada por uma pressão, uma meta, um objeto fixo e 

uma fonte, elementos correlatos do conceito de pulsão (Freud, 1915/2017). O que indica 

que a pulsão não visa à reprodução, mas a satisfação.  

É nesse contexto que, ao apresentar como primeiro ensaio dos “Três ensaios”  um 

artigo sobre as aberrações sexuais, Freud (1905/1996) efetua uma desmontagem das 

perversões descritas pelos sexólogos ao mesmo tempo em que esclarece como a 

sexualidade humana é, por si mesma, desviante, inclusive e, principalmente, em relação 

à função biológica da reprodução estabelecida pela moral sexual civilizada de sua época.  

Dessa forma, Freud (1905/1996) desconstrói a noção de normalidade sexual 

vigente até então e aponta que toda sexualidade preserva sua característica perversa e 



108 
 

infantil. Perversa, visto que o perverso realiza em ato, o que o neurótico fantasia, a ponto 

de ser possível compreender “a neurose, por assim dizer, [como] o negativo da perversão” 

(p. 157). Infantil porque a sexualidade originária se constitui na primeira infância e se 

prolonga por toda a vida do indivíduo. 

Nessa perspectiva, Freud (1905/1996), no segundo ensaio de seu texto, apresenta 

suas teorizações sobre a sexualidade infantil enquanto “disposição originária universal da 

pulsão sexual humana” (p. 218), partindo de três características fundamentais: 1ª) apoiar-

se em uma função fisiológica essencial à necessidade; 2ª) ser autoerótica, ou seja, 

satisfazer-se com o próprio corpo; 3ª) ser perversa polimorfa, o que significa dizer que 

seu objetivo é determinado pela atividade da zona erógena40 que corresponde “à pulsão 

parcial na procura de uma satisfação que lhe seja apropriada e que repita um modo de 

satisfação já obtido anteriormente” (Valas, 1990, p. 33-34).  

Uma das primeiras funções somáticas vitais para o recém-nascido é se alimentar. 

Assim, Freud (1905/1996) atribui ao ato de mamar a primeira experiência de satisfação 

que une a saciedade de uma necessidade orgânica ao aparecimento da primeira zona 

erógena da criança, visto que o estímulo dos lábios do bebê pelo contato com o seio 

materno desperta uma satisfação de outra ordem. É nesse contexto que o criador da 

psicanálise afirma que “a atividade sexual se apoia primeiramente numa das funções que 

servem à preservação da vida, e só depois torna-se independentes delas” (p. 171).  

O problema é que essa união não permanece, de modo que “a necessidade de 

repetir a satisfação sexual dissocia-se... da necessidade de absorção de alimento” (Freud, 

1905/1996, p. 171). A criança vai, então, buscar em outras partes de seu próprio corpo a 

satisfação sexual que obteve sugando o seio materno. O que leva o autor a constatar que 

“a criança traz consigo ao mundo germes de atividade sexual e que, já ao se alimentar, 

goza de uma satisfação sexual que então busca reiteradamente proporcionar-se através da 

conhecida atividade de ‘chuchar’”41 (p. 219).  

Essas práticas de satisfação não dirigidas para outra pessoa, ou melhor, a ausência 

de investimento em objetos externos caracteriza o autoerotismo apresentado por Freud 

(1905/1996). Posteriormente, essas pulsões autoeróticas vão se reunir e se dirigir para um 

                                                 
40 “Trata-se de uma parte da pele ou da mucosa em que certos tipos de estimulação provocam uma sensação 

prazerosa de determinada qualidade” (Freud, 1905/1996, p. 172). 
41 Freud (1905/1996, p. 169) utiliza também o termo “sugar com deleite que consiste na repetição rítmica 

de um contato de sucção com a boca (os lábios), do qual está excluído qualquer propósito de nutrição”. 
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objeto específico, o eu, dando origem ao narcisismo42 (Couto, 2014). Diante disso, 

Garcia-Roza (2009) nos chama a atenção para duas questões importantes. A primeira 

concerne em perceber o autoerotismo como “uma fase anterior e preparatória do 

narcisismo” (p. 199). A segunda se refere à ideia de que ao mesmo tempo em que a 

atividade sexual se apoia no instinto, ela também se desvia dele para se constituir, visto 

que “ela não preexiste à dissociação, mas é constituída por ela, pois somente a partir daí 

é que ela pode ser caracterizada como pulsão sexual, isto é, como algo irredutível ao 

instinto” (p. 199). 

A partir desse desvio, Garcia-Roza (2009) descreve que a atividade retorna para o 

indivíduo na tentativa de repetir a experiência de satisfação. Esse movimento produz um 

deslocamento do objeto real para o objeto fantasiado. A consequência maior disso será 

uma contraposição entre as pulsões sexuais, que são dirigidas para os objetos, e as pulsões 

de preservação da vida (autoconservação), dirigidas ao próprio eu, as quais são regidas 

pelo princípio de prazer e princípio de realidade, respectivamente. No texto “A concepção 

psicanalítica da perturbação psicogênica da visão”, Freud (1910a/1996) formaliza esse 

primeiro dualismo pulsional – pulsão sexual (preservação da espécie) e pulsão do eu 

(autoconservação) que terá “papel vital na função da repressão” (p. 221). Essa primeira 

organização pulsional teorizada por Freud lhe permite polarizar as pulsões em torno da 

reprodução, de modo que “as pulsões de autoconservação realizam as funções de 

preservação do indivíduo, como a alimentação, ao passo que as pulsões sexuais realizam 

as funções de manutenção da espécie” (Jorge, 2008, p. 48).     

 Assim, ao relacionar as pulsões sexuais com o campo dos objetos, Freud 

(1905/1996) atribui à sexualidade infantil a disposição perversa polimorfa. Tem-se, pois, 

que a perversidade se situa no fato dessas atividades sexuais não terem relação com a 

reprodução que era a norma sexual e social da época, enquanto o polimorfismo concerne 

na variação das formas de satisfação oriundas das zonas erógenas em decorrência de não 

haver uma centralidade em um objeto sexual. Com efeito, essa variação de satisfação 

                                                 
42 Apesar de se tratar de um termo que já era utilizado antes de Freud e ele próprio tê-lo usado em algumas 

ocasiões, a palavra adquire valor conceitual para a psicanálise a partir do texto “Sobre o narcisismo: uma 

introdução” (Roudinesco & Plon, 1998m). Para Freud (1914a/1996, p. 81), narcisismo corresponde à 

“atitude de uma pessoa que trata seu próprio corpo da mesma forma pela qual o corpo de um objeto sexual 

é comumente tratado”. Chama-nos a atenção como a introdução desse conceito parece subverter o primeiro 

dualismo pulsional que vigorava desde 1905, uma vez que agora o próprio eu poderia ser tomado como 

objeto. Entretanto, somente em 1920, no artigo “Além do princípio do prazer”, será proposto um segundo 

dualismo pulsional – pulsão de vida e pulsão de morte (Freud, 1920a/1996).    
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pulsional proveniente das diversas zonas erógenas indica que as pulsões são parciais, ou 

seja, cada qual busca satisfação por si própria.  

Isso leva Valas (1990, p. 33) a afirmar que “as pulsões parciais se constituem na 

criança pela erotização das funções da necessidade (apoio do desejo na necessidade)”. 

Vale dizer que essa investigação sobre uma disposição perversa polimorfa visa estudar 

“o jogo de influências que domina o processo de desenvolvimento da sexualidade infantil 

até seu desfecho na perversão, na neurose ou na vida sexual normal” (Freud, 1905/1996, 

p. 162). Nesse momento, o criador da psicanálise ainda sustentava a concepção de que 

havia uma normalidade psíquica, ideia que não permanece até o fim de sua obra.    

 Pode-se depreender daí que “o objetivo mais imediato da pulsão é apaziguar a 

excitação, bem como a satisfação obtida no nível mesmo da zona erógena” (Valas, 1990, 

p. 31). Tendo por base esse objetivo, Freud (1905/1996) teorizou as fases do 

desenvolvimento da organização sexual, as quais classificou em pré-genitais, fálica e 

genital. Como os nomes sugerem, pré-genitais são as etapas nas quais ainda não se 

verifica a presença das zonas genitais como preponderantes na organização pulsional. “A 

fase fálica é a fase característica do ápice e declínio do complexo de Édipo, marcada 

essencialmente pela angústia de castração” (Chemama, 1995b, p. 73) tanto no menino 

quanto na menina. Isso porque, nessa fase, o principal organizador da vida sexual é o 

órgão masculino. A fase genital, por sua vez, surge na puberdade, após o período de 

latência, nesse momento, “as zonas erógenas subordinam-se ao ‘primado da zona 

genital’” (p. 74).  

As organizações pré-genitais compreendem duas fases: oral (canibalesca) e 

sádico-anal. A primeira possui como alvo a incorporação do objeto por meio da cavidade 

oral. Ela suscita o desenvolvimento da primeira relação com o objeto que se dá por meio 

da introjeção. A segunda fase tem como alvo a retenção do objeto, por meio da cavidade 

anal. Nesse momento, já se verifica uma divisão entre os opostos ativo/passivo (Freud, 

1905/1996). Essas ambivalências estão na base da relação que a criança desenvolve com 

o seu cuidador e que apontam uma duplicidade no objetivo pulsional, de modo que ao 

mesmo tempo que há o prazer erótico ligado à zona anal, há também uma manipulação 

por parte do infante que rapidamente aprende como agradar a mãe.   

Cada uma dessas fases promove um modo de relação com o meio externo, assim, 

enquanto a atividade de incorporação do objeto estabelece um vínculo relacional que 

servirá de modelo para futuras relações da criança e, mais tarde, surgirá “sob a forma da 

identificação, um papel psíquico tão importante” (Freud, 1905/1996, p. 187); a retenção 
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estimulará a relação de troca com o outro, a qual proporciona perdas e ganhos, de modo 

que renunciando ao prazer obtido na retenção das fezes, a criança consegue o respeito e 

a atenção de sua mãe e dos que a cercam (Couto, 2014). 

A fase fálica, por sua vez, aparece em uma nota de rodapé acrescentada, em 1924, 

no texto sobre a sexualidade de 1905. Porém, foi devidamente desenvolvida no artigo “A 

organização genital infantil: uma interpolação na teoria da sexualidade” de 1923. Essa 

etapa recebeu o nome de fálica, visto que tanto o menino quanto a menina somente 

reconhecem a genitália masculina. Com efeito, esse momento anuncia o reinado do falo, 

no qual a organização genital dos sexos se situa na posse ou não do falo (Valas, 1990). É 

oportuno mencionar que esse falo não se reduz ao órgão pênis, ainda que ele seja um de 

seus apoios, como o seio e as fezes. Nasio (2007) esclarece que o falo corresponde à 

representação do nosso desejo, ou seja, “o Falo é um pênis fantasiado, idealizado, símbolo 

da onipotência e de seu avesso, a vulnerabilidade” (p. 22).  

Na concepção de Birman (2016, p. 21), “o falo seria sempre um operador de 

sedução fascinando igualmente homens e mulheres pelo seu atributo maior, isto é, o de 

fazer gozar”, assim, toda libido é tratada como masculina, o que significa que sua natureza 

é ativa (Garcia-Roza, 2009). Nesse sentido, o falo se refere a qualquer objeto dotado de 

libido43.  

 Assim como na fase pré-genital – sádico-anal, a fase fálica também não apresenta 

uma distinção entre masculino e feminino. Nesse momento, a criança acredita na presença 

do pênis em ambos os sexos, de modo que o clitóris é percebido como um pequeno pênis 

e a mãe é portadora de um grande pênis. Para Freud (1905/1996, p. 184), essa suposição 

é “a primeira das notáveis e momentosas teorias sexuais infantis”. Percebe-se, pois, um 

falseamento da percepção do menino, ou seja, “ele não se refere a ausência do pênis, mas 

comenta invariavelmente, com intenção consoladora: ‘O dela ainda é muito pequeno, mas 

vai aumentar quando ela crescer’” (Freud, 1908c/1996, p. 196). Depreende-se, portanto, 

que nessa fase há uma supremacia fálica, visto que é o falo o principal organizador 

psíquico nesse momento do desenvolvimento sexual. 

Mediante essas constatações sobre o falo, não seria possível afirmar que essa 

teoria freudiana retorna, em alguma medida, a um discurso do sexo único que vigorava 

na Grécia Antiga, no qual emerge um monismo libidinal? Ao que tudo indica, essa será 

uma leitura corrente em uma parte significativa de sua obra.  

                                                 
43 Freud (1905/1996, p. 205) define libido como “uma força quantitativamente variável que poderia medir 

os processos e transformações ocorrentes no âmbito da excitação sexual”. 
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Fato é que aqui já se encontram evidências de como a teoria freudiana da 

sexualidade se funda em um ponto de vista fálico (todo fálico)44 (Birman, 2016), uma vez 

que, “nesse modelo, o órgão genital masculino e as representações a ele associadas 

(fálico/ativo/sádico) ocupam o lugar de grau zero da sexualidade, em relação ao qual o 

outro polo, correspondente ao genital feminino (castrado/passivo/masoquista) estará 

sempre no lugar do menos” (Kehl, 2016, p. 161). É preciso se perguntar aqui e agora, no 

entanto, como acontece a distinção entre os sexos? De que maneira se constituem as 

escolhas de objeto que nortearão as relações e a vida amorosa dos seres humanos? É o 

que se verá em seguida.  

 

2.2.2 Complexo de Édipo e complexo de castração na obra freudiana  

 

Mas o que não é mito, e que Freud no entanto formulou tão logo formulou o Édipo, é o complexo 

de castração. Encontramos nesse complexo a mola mestra da própria subversão que aqui tentamos 

articular com sua dialética. Pois, propriamente desconhecido até Freud, que o introduz na formação 

do desejo, o complexo de castração já não pode ser ignorado por nenhum pensamento sobre o 

sujeito (Lacan, 1960/1998, p. 835). 

 

O complexo de Édipo45 e o complexo de castração são algumas das teorizações 

sobre a sexualidade infantil mais significativas na obra freudiana. Ambos se situam na 

fase fálica do desenvolvimento sexual e marcam a entrada da criança no período de 

latência que corresponde a um intervalo da vida sexual que, geralmente, compreende dos 

5 anos de idade até a pré-adolescência, no qual “as aquisições da sexualidade infantil 

mergulhariam normalmente no recalcamento” (Chemama, 1995a, p. 124). 

Ainda que tenham lugar de destaque na psicanálise desenvolvida por Freud, 

Garcia-Roza (2009) chama a atenção para o fato de que as teorias edipianas não 

apresentam uma concepção única, do mesmo modo que não há um texto específico que 

                                                 
44 É válido salientar que Lacan (1958a/1998), em sua retomada freudiana, mais especificamente no texto 

“A significação do falo” estabelece o falo como um significante estruturador da sexualidade (masculina e 

feminina) que permite ao sujeito se situar em relação à partilha dos sexos, iniciando assim a formalização 

das teorizações de Freud. Posteriormente, no “Seminário 20: mais ainda...”, Lacan (1972-73/1985) propõe 

a formulação lógica da sexualidade por meio de um quadro das fórmulas quânticas da sexuação, 

possibilitando pensar o sujeito em relação à sua posição em relação ao falo e à castração, nesse sentido, 

tornam-se contingentes os efeitos de seu sexo anatômico em relação à uma estrutura que é simbólica.     
45 É digno de nota o fato de que o Complexo de Édipo enquanto constituição do indivíduo não surge nas 

primeiras elaborações de Freud, o que leva Bleichmar (1984) a demarcar três momentos. O primeiro decorre 

da exposição que o médico vienense faz, em uma exposição feita em uma carta que Freud enviou a Fliess 

em 1897, sobre a existência de um “desejo amoroso pelo progenitor do sexo oposto e o desejo hostil em 

relação ao progenitor do mesmo sexo” (p. 10). O segundo encontra suas bases no texto “O ego e o id” 

(1923) no qual o Édipo adquire um  caráter mais estruturante da personalidade, posto que aparece como  

conseqüência das identificações. O terceiro, por fim, é marcado pela diferença entre o Édipo para a menina 

e para o menino, questão que aparece nos textos “A organização genital infantil” (1923) e “Sexualidade 

feminina” (1931).   
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aborde minuciosamente o conceito. Contudo, o fundamental já estava escrito desde os 

primórdios (Birman, 2016). Pode-se dizer algo semelhante do complexo de castração.  

Se, por um lado, esse fato surge como um complicador em termos investigativos, 

por outro, torna-se uma bela ilustração da evolução dos conceitos e de como os textos 

freudianos podem ser tomados como cartografias conceituais que permitem calcar cada 

passo teórico dado por Freud. Portanto, definir um conceito freudiano passa, 

invariavelmente, pela remontagem histórica do mesmo.  

É nesse contexto que aludimos a primeira menção de Freud a Édipo46 datada de 

15 de outubro de 1897 na “Carta 71” dirigida a Fliess. Nessa oportunidade, ele afirmou 

que a partir de sua autoanálise e da análise de seus pacientes percebeu que o fenômeno 

de se apaixonar pela mãe e ter ciúmes do pai poderia ser considerado universal, pois 

correspondia a um acontecimento presente no início da infância de todo e qualquer 

indivíduo. Assim, profere: 

 

a lenda grega capta uma compulsão que todos reconhecem, pois cada um pressente sua existência 

em si mesmo. Cada pessoa da plateia foi, um dia, um Édipo em potencial na fantasia, e cada uma 

recua, horrorizada, diante da realização de sonho ali transplantada para a realidade, com toda a 

carga de recalcamento que separa seu estado infantil do estado atual (Masson, 1986, p. 273).    

 

Nota-se que Freud localiza esse fenômeno nas fantasias inconscientes da infância. 

Isso porque a organização psíquica da criança depreende de uma relação triangular entre 

ela, a mãe e o pai que suscita inúmeras formulações inconscientes que se entrelaçam de 

acordo com os interesses de satisfação pulsional do infante que são extremamente 

egoístas. A essa trama psíquica, Freud (1910b/1996) chamou “romance familiar”, 

conceito proposto por Otto Rank “para designar uma construção inconsciente, na qual a 

família inventada ou adotada pelo sujeito é adornada de todos os elementos de prestígio 

fornecidos pela lembrança dos pais idealizados da infância” (Roudinesco & Plon, 1998p, 

p. 668).  

Diante disso, Roudinesco e Plon (1998o) definem o complexo de Édipo como “a 

representação inconsciente pela qual se exprime o desejo sexual ou amoroso da criança 

pelo genitor do sexo oposto e sua hostilidade para com o genitor do mesmo sexo” (p. 

                                                 
46 Personagem central de uma peça do teatro trágico da Grécia Antiga chamada “Édipo Rei”, escrita por 

Sófocles. Essa tragédia grega narra a história de Édipo, “fadado pelo destino a matar seu pai e a desposar 

sua mãe, que fez todo o possível para escapar à decisão do oráculo e puniu-se a si próprio cegando-se, ao 

saber que, apesar de tudo, havia, sem querer, cometido ambos os crimes” (Freud, (1917[1916-17]a/1996, 

p. 334). Freud utiliza dessa trama como metáfora para teorizar sobre a sexualidade infantil e a constituição 

psíquica dos seres humanos. Para uma leitura aprofundada do tema, ver o texto de Antônio Quinet (2015). 

Édipo ao pé da letra: fragmentos de tragédia e psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar.  



114 
 

166). Essa definição aponta para o processo de estruturação da vida psíquica do indivíduo, 

a partir de sua relação familiar. 

A releitura freudiana do mito edípico pode ser percebida em diversos textos, em 

cada um deles, Freud recolhe fragmentos que lhe possibilitam teorizar sobre os impasses 

da sexualidade. Sabe-se que a expressão complexo de Édipo surgiu somente, em 1910, 

no artigo “Um tipo especial da escolha de objeto feita pelos homens (Contribuições à 

psicologia do amor)”. Entretanto, ele faz menção a essa teorização a partir do termo 

“complexo nuclear”, no texto de 1908 sobre as teorias sexuais infantis, de maneira mais 

ampla, e em “Cinco lições de psicanálise”, datado de 1910.  

Nessa ocasião, o conceito corresponde à movimentação da criança de tomar um 

dos genitores como objeto de seus desejos eróticos. Esse acontecimento, na concepção de 

Freud (1910[1909]/1996), não é aleatório, uma vez que os pais têm participação ativa 

nesse processo, já que “o pai em regra tem preferência pela filha, a mãe pelo filho: a 

criança reage desejando o lugar do pai se é menino, o da mãe se se trata da filha” (p. 59). 

Depreende-se, portanto, que um dos pais é o primeiro objeto de amor do indivíduo. Sendo 

assim, o modo e a intensidade como se configura essa relação se tornam modelo 

inconsciente para as demais escolhas amorosas (Freud, 1910b/1996).    

Ao instituir o conceito complexo de Édipo, Freud (1910b/1996) informa que o 

amor pela mãe gera um sentimento de rivalidade para com o pai, pois o menino percebe 

que é o pai que mantém relações com sua amada. O pai se torna, então, um obstáculo na 

relação com a mãe. Essa situação leva a criança a criar diversas fantasias de infidelidade 

da mãe, em que “o amante com o qual ela comete o ato de infidelidade, quase sempre 

exibe as feições do próprio ego do menino” (p. 179). 

Na “Conferência XXI – O desenvolvimento da libido e as organizações sexuais”, 

Freud (1917[1916-17]a/1996) apresenta de forma mais clara a trama edípica, 

esclarecendo que a mãe supre todas as necessidades da criança, de modo que seu interesse 

egoístico busca evitar que ela venha a dispensar atenção para uma outra pessoa.  Nesse 

sentido, “a primeira escolha objetal de um ser humano é regularmente incestuosa” (p. 

338). Por esse viés, 

 

é fácil verificar que o homenzinho quer ter sua mãe toda para si mesmo, que sente a presença de 

seu pai como um estorvo, que fica ressentido quando o pai dispensa qualquer sinal de afeição à 

mãe, e que mostra satisfação quando o pai saiu de viagem ou está ausente. Amiúde expressará seus 

sentimentos diretamente em palavras e prometerá à sua mãe casar com ela (Freud, 1917[1916-

17]a/1996, p. 336).  
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Com efeito, o fundador da psicanálise chama a atenção para o fato de que o 

menino não odeia completamente o pai e, em muitos momentos, dá mostras de grande 

afeição que terminam por gerar atitudes emocionais ambivalentes (Freud, 1917[1916-

17]a/1996). Talvez não seja errado pensar que o caráter contraditório do desejo amor-

ódio tenha seu fundamento nessa relação paterna. 

Deve-se reconhecer que essa primeira teorização freudiana do complexo de Édipo 

seja alicerçada em dois desejos primários da criança que serão reprimidos: “eliminar o 

pai e, em lugar deste, desposar a mãe” (Freud, 1917[1916-17]a/1996, p. 335). Desejos 

que Freud (1913[1912-13]/1996) associa a duas proibições de tabu do totemismo. Isso 

lhe permitiu deduzir dois elementos estruturantes da constituição da sociedade humana: 

a culpa e a lei moral. Esses elementos, ao que tudo indica, também estão na base da 

constituição psíquica do indivíduo, visto que os seres humanos, geralmente, apresentam 

“um sentimento de culpa cuja origem lhe é desconhecida” (Freud, 1917[1916-17]a/1996, 

p. 335). 

Dessa perspectiva, Freud (1917[1916-17]a/1996) afirma que com o findar do 

período edípico os seres humanos têm que “se dedicar à grande tarefa de desvincular-se 

de seus pais, e enquanto essa tarefa não for cumprida, ele não pode deixar de ser uma 

criança para se tornar membro da comunidade social” (p. 340). Esse desvincular-se 

“consiste em desligar seus desejos libidinais de sua mãe e empregá-los na escolha de um 

objeto amoroso real externo e em reconciliar-se com o pai” (p. 340).       

É preciso evocar, porém, que essa construção teórica do complexo de Édipo se 

realizou, inicialmente, tendo a sexualidade masculina como referente, o que levava Freud 

(1917[1916-17]a/1996) a declarar que, no caso da menina, tudo se passava da mesma 

maneira: 

 

Como veem, descrevi-lhes apenas a relação de um menino para com seu pai e sua mãe. As coisas 

se passam de modo exatamente igual [itálicos nossos] com as meninas, com as devidas 

modificações: uma afetuosa ligação com o pai, uma necessidade de eliminar a mãe, por julgá-la 

supérflua (p. 337).     

    

Em todo esse período, para a criança, não há diferença sexual, tanto a mãe quanto 

o pai são imaginados como portadores do pênis. Isso porque o órgão masculino aparece 

como “a principal zona erógena e o mais importante objeto sexual autoerótico. O alto 

valor que o menino lhe concede reflete-se, naturalmente, em sua incapacidade de 

imaginar uma pessoa semelhante a ele que seja desprovida desse constituinte essencial” 
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(Freud, 1908c/1996, p. 196). Porém, em dado momento, a diferença sexual emerge, 

trazendo um novo jogo de opostos para a criança – ter ou não ter o pênis.  

Assim, o menino nota a ausência do pênis em sua mãe e na menina, realidade que, 

até então, tinha negado. Essa constatação traz à lembrança uma ameaça sofrida 

anteriormente durante um episódio masturbatório, a partir de então, “os genitais 

femininos... são encarados como um órgão mutilado” (Freud, 1908c/1996, p. 197). Por 

esse viés, o menino passa a acreditar que a menina possuía o pênis e o perdeu, ou seja, 

foi castrada. Ao fracassar a ficção do garotinho, abre-se o caminho para angústia existente 

na possibilidade de um dia também perder seu membro. É nesse contexto que Pommier 

(1987) salienta que, na teoria freudiana, “uma menina não será considerada como um 

indivíduo de um sexo ‘diferente’, mas como castrada” (p. 16), pelo menos no que 

concerne à primeira tópica. 

O que se deve sublinhar é que o complexo de castração corresponde ao 

“sentimento inconsciente de ameaça experimentado pela criança quando ela constata a 

diferença anatômica entre os sexos” (Roudinesco & Plon, 1998q, p. 105). É nesse 

contexto que Garcia-Roza (2009) assevera que esse complexo nada mais é que um “efeito 

[da] eleição do pênis como órgão cuja função simbólica é o preenchimento da falta” (p. 

220). Nesse conseguinte, é válido ressaltar que essa falta mencionada pelo autor, pode ser 

lida como a ausência do órgão peniano na menina, porém, remete à falha na presença 

integral do outro cuidador, geralmente a mãe. Nesses termos, a falta afeta meninos e 

meninas igualmente, a diferença se configurará na interpretação de cada um dos sexos.   

No menino, a ameaça à castração incide sobre sua fantasia de possuir seu objeto 

de amor. Desse modo, o garotinho se vê em um dilema entre a satisfação que o incesto 

lhe causaria ou preservar seu pênis da ameaça à castração advinda do pai. Esse conflito 

psíquico é descrito por Nasio (2007, p. 75) como “a crise manifesta da sexualidade 

infantil”. A saída encontrada pelo menino é a preservação de seu órgão, o abandono da 

mãe como objeto sexual e a introjeção do pai. Assim, o autor acima mencionado afirma 

que, “com a renúncia à mãe e o reconhecimento da lei paterna, encerra-se a fase do amor 

edipiano; torna-se então possível a afirmação da identidade masculina” (p. 17).  

No texto “Sobre o narcisismo: uma introdução”, Freud (1914a/1996) assinala que 

essa identidade masculina terá como característica, no tocante à escolha de objeto, “o 

amor objetal completo, no qual há uma supervalorização sexual, cuja origem pode, 

portanto, ser encontrada num empobrecimento do ego em relação à libido em favor do 

objeto amoroso” (p. 95). Situação propícia para que se desenvolva o amor, logo, o homem 



117 
 

estaria apto a amar. Esse amor objetal completo corresponde a uma supervalorização 

sexual do objeto, provavelmente, advinda do narcisismo original da criança, de modo que 

essa faria uma transposição do narcisismo de si para o objeto. 

Todavia, Pommier (1987) chama a atenção para o fato de que a castração não se 

coloca nos mesmos termos para as meninas, ainda que, em um primeiro momento, a posse 

do pênis seja imaginada por ambos os sexos. Isso porque, se, para o menino, a castração 

aponta para a reta de chegada de uma postura de homem, para a menina, constitui-se 

enquanto “ponto de partida da sexualidade feminina” (p. 19). Com isso, queremos dizer 

que o complexo de castração no menino fecha o complexo de Édipo e, na menina, por 

sua vez, ele abre.  

  Pode-se acompanhar essa afirmação de Pommier (1987) em detalhes nas 

teorizações freudianas, ao nos reportarmos aos “Três ensaios”, no qual Freud (1905/1996) 

aponta a diferença da vivência da garotinha à castração, esclarecendo que ela não falseia 

sua percepção como o menino, mas reconhece de imediato sua falta e “é tomada pela 

inveja do pênis, que culmina no desejo de ser também um menino” (p. 184). Vale dizer 

que Freud (1908c/1996) atribui à menina um sentimento de prejudicada por não possuir 

um pênis e como essa questão delineia o desejo dela de sanar tal deficiência. Com efeito, 

a menina 

 

comporta-se na realidade, durante a infância, como tendo um pênis genuíno — torna-se a sede de 

excitações que fazem com que ele seja tocado, e a sua excitabilidade confere à atividade sexual da 

menina um caráter masculino, sendo necessária uma vaga de repressão nos anos da puberdade para 

que desapareça essa sexualidade masculina e surja a mulher [itálicos nossos] (Freud, 1908c/1996, 

p. 197).   

 

A partir desse registro, nota-se que a mulher não existe, para que ela possa surgir, 

a menina precisa apagar da consciência uma sexualidade masculina da qual desfrutou até 

então. Nesses termos, ela necessita deslocar o investimento libidinal clitoridiano para a 

vagina, a fim de estar apta a realizar as atividades de procriação que a sociedade espera. 

Do mesmo modo que deve abandonar suas tendências ativas para assumir certa 

passividade sexual, visto ser esse o ideal feminino da ocasião (Nunes, 2000).  

Porém, Freud (1914a/1996) acredita que a mulher jamais superaria a inveja do 

pênis, visto que com “o amadurecimento dos órgãos sexuais femininos, até então em 

estado de latência, [há uma] intensificação do narcisismo original [que desfavorece] o 

desenvolvimento de uma verdadeira escolha objetal” (p. 95). Isso explicaria a necessidade 

das mulheres de serem amadas e, consequentemente, de não conseguirem amar. Esse tipo 
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de mulher não seria capaz de “ocupar a posição altruísta que se espera dela, já que ama 

apenas a si mesma” (Nunes, 2000, p. 154).   

Diante dessa situação, a mulher narcisista tem duas saídas para alcançar o caminho 

do amor objetal completo: tornar-se mãe ou tornar-se masculina. No primeiro caso, a 

criança gerada de seu próprio corpo poderia se tornar um objeto de amor completo para 

a mãe narcísica, pois essa veria a criança como parte de si mesma. No segundo caso, a 

garota conserva a masculinidade da infância “e se desenvolve de alguma forma ao longo 

de linhas masculinas” (Freud, 1914a/1996, p. 96). Depreende-se daí que cabe à garota 

percorrer um caminho que a leve à maternidade, posto que, na concepção freudiana, 

verificam-se três destinos possíveis para a sexualidade feminina: ser mãe-esposa, a 

masculinidade ou a neurose.  

Pela configuração precisa desse território teórico sobre as consequências do 

complexo de Édipo e do complexo de castração para a sexualidade da criança, pode-se 

questionar: quais discussões sobre a sexualidade feminina emergem nessa primeira 

tópica? Como o criador da psicanálise pensava a mulher a partir da ascensão do primado 

fálico? É o que se esboçará a seguir. 

 

2.2.3 A sexualidade feminina na primeira tópica freudiana 

 

Há uma contradição em suas formulações no que concerne às mulheres: masculina por excelência, 

ela seria também feminina por essência. Esse paradoxo revela a filiação de Freud à tradição 

iluminista, que concebe uma diferença de essência natural entre os sexos, na qual o feminino é 

referido a uma natureza passiva, o que vem testemunhar sua tese da libido como ativa e, portanto, 

de essência masculina. Por outro lado, ao enunciar uma concepção monista a partir da crença 

infantil da existência de apenas um sexo, o masculino, Freud seria herdeiro de uma tradição do 

pensamento ocidental antigo, a teoria aristotélica galênica do modelo de um único gênero, o 

masculino (Neri, 2005, p. 178). 

 

  Como se sabe, o discurso freudiano implementou profundas mudanças na 

percepção da sexualidade humana ao ampliar seus limites para além das diretrizes 

racionais. Tendo como ponto de partida a histeria, com seu manifesto singular que 

(des)velava o mal-estar de uma época, passando pela sexualidade infantil e suas pulsões 

sexuais parciais, depreende-se que a sexualidade feminina não é abordada de maneira 

consistente nos primeiros anos da teorização freudiana. Ainda que a psicanálise tenha se 

desenvolvido a partir de atos de falas histéricas, percebe-se rapidamente que o pano de 

fundo sob o qual se desenrola seu arcabouço teórico não passa especificamente pela 

sexualidade feminina na primeira tópica. Assim, a sexualidade feminina é sempre 

tangenciada pela sexualidade masculina.     
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 Já em seus primeiros escritos sobre a sexualidade, Freud (1905/1996) afirma que 

fatores referentes à vida sexual podem ser estudados nos homens “cuja vida amorosa é a 

única a ter-se tornado acessível à investigação, enquanto a da mulher, em parte por causa 

da atrofia cultural, em parte por sua discrição e insinceridade convencionais, permanece 

envolta numa obscuridade ainda impenetrável” (p. 143). 

Não deixa de ser curioso o fato de terem sido as vozes femininas que guiaram 

Freud em seus estudos iniciais e, no entanto, ser o masculino tomado como modelo. 

Pommier (1987) denomina esse movimento de exceção feminina que, segundo o autor, 

somente nos últimos anos da obra freudiana encontrará o lugar que lhe é devido. Toda 

essa hesitação nos leva a questionar os limites desse saber feminino, ou melhor dizendo, 

será que a mulher é guardiã de uma verdade escorregadia? Ou era Freud que não estava 

preparado para escutar esse saber?  

É fato que o caminho trilhado por ele aponta para seu próprio saber que só adquire 

consistência mediante sua experiência, semelhante ao saber analítico. Por esse viés, pode-

se pensar o encontro do fundador da psicanálise com a sexualidade feminina como uma 

costura (Assoun, 1993) que tenta suturar o hiato existente entre os ponto de vista do 

homem Freud, muitas vezes, conservador e sua prática como psicanalista, 

inquestionavelmente, revolucionária (Appignanesi & Forrester, 2011). 

As bases essenciais do monismo sexual, no qual o órgão masculino aparece como 

único reconhecido ou representado no psiquismo da criança de ambos os sexos, já é 

esboçado no texto de 1905. O que significa dizer que, nesse momento teórico, “a 

sexualidade das meninas tem um caráter inteiramente masculino” (Freud, 1905/1996, p. 

207). Assim, a falta de representação no psiquismo para uma sexualidade propriamente 

feminina leva o criador da psicanálise a hipotetizar que na origem da constituição 

subjetiva da menina se encontra a “inveja do pênis, que culmina no desejo de ser também 

um menino” (p. 184). Esses sentimentos surgem como resultado do interesse que ela 

desenvolve pelo detentor do órgão que ela não possui. Nesse momento, a sexualidade da 

menina se organiza a partir do querer ser um menino (Roudinesco & Plon, 1998n). O 

menino, por sua vez, sente uma ameaça à castração. 

Verifica-se, pois, que ainda que haja um monismo libidinal no psiquismo, o 

reconhecimento da diferença anatômica entre os sexos gera uma distinção em ambos, no 

que tange à forma de se posicionar. Assim, enquanto o menino sentirá medo da castração, 

a menina expressará uma inveja do pênis. Esses posicionamentos configuram a primeira 
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indicação da universalidade do pênis como teoria da diferenciação dos sexos (André, 

1998).     

Nesse contexto, Freud (1908b/1996), no artigo “Fantasias histéricas e sua relação 

com a bissexualidade”, aponta o caráter bissexual dos sintomas histéricos, em que se 

constata o desempenho simultâneo de papéis masculinos e femininos nas fantasias 

sexuais das pacientes. Ele ilustra essa afirmação com um de seus casos clínicos, em que 

“a paciente pressionava o vestido contra o corpo com uma das mãos (como mulher), 

enquanto tentava arrancá-lo com a outra (como homem)” (p. 154). Em “Algumas 

observações gerais dos ataques histéricos”, Freud (1909[1908]/1996) esclarece essa 

bissexualidade a partir do que ele nomeou de identificação múltipla. Pode-se depreender 

desses textos que, a sexualidade feminina, para Freud, seria “dividida no inconsciente 

entre uma parte que não pode desvelar, que se mantém vestida, oculta, e outra parte que 

busca arrancar o véu, desnudar-se, num jogo de representações em que se encontram duas 

identificações, uma masculina e outra feminina” (Maia, 1999, p. 23).     

Essa bissexualidade na mulher seria oriunda de um recalque que acontece na 

puberdade. Com efeito, o caráter masculino presente na menina precisa ser apagado do 

registro de sua consciência para que ela possa tornar-se mulher. Dessa maneira, Freud 

(1905/1996, p. 208) afirma: 

 

Quando se quer compreender a transformação da menina em mulher, é preciso acompanhar as 

vicissitudes posteriores dessa excitabilidade do clitóris. A puberdade, que no menino traz um 

avanço tão grande da libido, distingue-se, na menina, por uma nova onda de recalcamento que 

afeta justamente a sexualidade do clitóris. O que assim sucumbe ao recalcamento é uma parcela 

de sexualidade masculina.   

 

Nessa leitura, o clitóris é um correlato do pênis, motivo pelo qual é preciso que 

haja um deslocamento da excitação da zona clitoridiana para a vagina que até então era 

ignorada. Pode-se extrair dessa teorização freudiana de um “tornar-se mulher” duas 

questões importantes sobre a sexualidade feminina que serão desenvolvidas futuramente 

por Freud. A primeira se refere ao fato de vermos um primeiro indício de uma fase 

anterior ao Édipo, tendo em vista que a menina inicialmente se relacionaria com os 

objetos como um menino. A segunda evidencia a passagem de uma sexualidade ativa para 

uma passiva. Portanto, a transformação de menina em mulher, na primeira tópica, é 

marcada por uma mudança de posição diante do objeto.  

Mediante esta perspectiva de uma universalidade do pênis, depreende-se que 

ainda que Freud (1908c/1996) declare, no início do texto “Sobre as teorias sexuais das 

crianças”, que “em consequência de circunstâncias desfavoráveis de natureza interna e 
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externa, as observações que se seguem aplicam-se principalmente ao desenvolvimento 

sexual de apenas um sexo - isto é, o masculino” (p. 192), ele termina por esboçar uma 

teoria da sexualidade feminina por meio da comparação com a teoria da sexualidade 

masculina. Essa prática se torna uma constante ao longo de todo o percurso freudiano na 

primeira tópica.  

No texto “Uma criança é espancada – uma contribuição ao estudo da origem das 

perversões sexuais”, no qual Freud (1919a/1996) aborda as diferenças psíquicas nas 

fantasias de espancamento dos meninos e das meninas, percebe-se um movimento 

diferente do fundador da psicanálise, visto que ele afirma que arriscará descrever tais 

fantasias somente nas mulheres, visto que a maioria dos casos a que tinha acesso era de 

meninas.  

Assim, na garotinha, ele propõe três tempos para a fantasia de espancamento: 1) 

meu pai está batendo na criança que eu odeio; 2) estou sendo espancada pelo meu pai; 3) 

os meninos desconhecidos estão sendo espancados pelo meu pai. Sendo que o primeiro e 

o terceiro são passíveis de serem relembrados conscientemente em análise, já o 

intermediário é resultado de uma construção em análise. Os dois momentos conscientes 

parecem ser sádicos; o segundo momento é inconsciente e masoquista. Para Freud 

(1919a/1996), esse seria o período mais importante na constituição da fantasia feminina, 

uma vez que contém uma grande carga libidinal, além de um profundo sentimento de 

culpa. 

O terceiro tempo evidencia o que Freud (1919a/1996) entendeu como um 

complicador, em que, as meninas, ao se afastarem do amor incestuoso do pai, 

“abandonam com facilidade o papel feminino. Põem em atividade o seu ‘complexo de 

masculinidade’” (p. 204). Enquanto a fantasia do menino se apresenta “passiva desde o 

começo e deriva de uma atitude feminina em relação ao pai” (p. 211). Essas explicações 

freudianas parecem apontar para a associação masoquismo-feminino-passivo em 

oposição ao sadismo-masculino-ativo. No entendimento de Pommier (1987, p. 53), ativo 

é “aquele que goza com o Outro sexo pelas vias de sua fantasia [sendo assim] passiva, 

uma mulher só o é quando ela é o resto escolhido dessa operação na qual ela se perde e 

goza”. 

O que se pode então ressaltar é que Freud (1919a/1996) não permanece fiel à sua 

proposição inicial de abordar somente a fantasia de espancamento nas meninas. Ainda 

que comece a descrevendo, ele termina por buscar um correlato com as fantasias nos 

meninos por meio de um paralelo opositivo. Porém, ele se depara com alguns obstáculos 
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que o levam à constatação de que “era enganosa a expectativa de haver um paralelo 

completo” (p. 209). Constatação que levará Freud a abandonar a ideia de um paralelismo 

ou simetria sexual por se tratar de dois mundos distintos. 

É preciso evocar que apesar de Freud (1919a/1996) declarar no final de seu artigo 

que “a relação paralela que [esperava] encontrar entre as duas [fantasia feminina e 

masculina], deve ser abandonada” (p. 211). Ao que tudo indica, ele permaneceu buscando 

traçar esses paralelos também no texto “A psicogênese de um caso de homossexualismo 

numa mulher”, referente ao caso da jovem homossexual, artigo importante que aborda o 

último caso clínico publicado por Freud (Quinodoz, 2007) e que demarca uma 

consideração mais aprofundada por “toda a questão da sexualidade nas mulheres” (Freud, 

1920b/1996, p. 149) na primeira tópica.  

Para além da evolução do caso clínico da jovem Margarethe Csonka, interessa-

nos a forma como o mestre de Viena explica a sexualidade feminina a partir de seu 

contraponto masculino. De início, chama-nos a atenção o modo como ele descreve sua 

paciente: 

 

A jovem bela e bem-feita tinha, de fato, a figura alta do pai e suas feições eram mais agudas do 

que suaves e feminis, traços que podiam ser vistos como indicadores de masculinidade física. 

Alguns de seus atributos intelectuais também podiam estar vinculados à masculinidade, como, por 

exemplo, sua acuidade de compreensão e sua lúcida objetividade, na medida em que não se achava 

dominada por sua paixão (Freud, 1920b/1996, p. 158).  

  

Nas palavras de Freud (1920b/1996), as características femininas se apresentam 

em oposição às masculinas. Assim, se o homem possui feições agudas, atributos 

intelectuais perspicazes e objetivos, pois não é dominado pela paixão, a mulher, ao 

contrário, tem feições suaves, intelectualidade pouco objetiva e, fortemente, dominada 

pela paixão. Porém, ele diz que “essas distinções são antes convencionais que científicas” 

(p. 158), pois o que importa mesmo à psicanálise é o modo pelo qual cada um investe 

libidinalmente em seu objeto de amor. Assim, ele se pronuncia sobre o investimento 

libidinal de sua jovem paciente: 

 

em seu comportamento para com seu objeto amoroso, haver assumido inteiramente o papel 

masculino, isto é, apresentava a humildade e a sublime supervalorização do objeto sexual tão 

características do amante masculino, a renúncia a toda satisfação narcisista e a preferência de ser 

o amante e não o amado. Havia, assim, não apenas escolhido um objeto amoroso feminino, mas 

desenvolvera também uma atitude masculina para com esse objeto (Freud, 1920b/1996, p. 158). 

  

A alusão de Freud a uma posição feminina e masculina mediante ao objeto de 

amor remete ao pensamento de Rousseau (1992) em que as essências do homem e da 

mulher são opostas, complementares e, principalmente, imutáveis. Ideia extremamente 
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difundida no século XVIII e início do século XIX, legitimada pelo determinismo natural 

dos corpos que, inicialmente, justificava-se pelo discurso biológico da diferença 

anatômica e, rapidamente, transformou-se em um discurso moral (Birman, 2016). 

O que se deve sublinhar na leitura da primeira tópica, é a tentativa freudiana de 

apresentar um modelo de sexualidade feminina baseado no oposto do modelo masculino 

que Freud tomou como modelo universal. De certa forma, esse discurso por mais psíquico 

que seja, ainda aparece balizado pela diferença anatômica entre os corpos.  

Porém, permanecer nessa leitura da sexualidade feminina fundada na figura do 

falo e no modelo masculino opositivo é endossar uma compreensão precipitada, ou seja, 

uma meia verdade da obra freudiana. Pois, o próprio Freud ao percorrer pelas sendas do 

feminino se deparou com um universo atravessado por inúmeras contradições e 

ambiguidades que ultrapassavam a possibilidade de levar a cabo a noção de comparação 

de um modelo masculino e outro feminino. Tendo em vista que “dois modelos são 

idênticos se a relação de suas ordens puder ser expressa como correspondência biunívoca, 

ou seja, tal que um termo de um corresponda um, e apenas um, do outro” (Abbagnano, 

2000, p. 678).  

Nesses últimos textos, Freud esbarra na impossibilidade dessa correspondência 

biunívoca, no artigo de 1919, ele evidencia um complicador “a mais” nas fantasias de 

espancamento da menina e, na obra de 1920, por mais que ele usasse comparações, elas 

pareciam não oferecer elementos suficientes que permitissem a ele avançar nos 

desdobramentos clínicos da jovem homossexual.  

Por esse viés, Zizek (2014) propõe que a concepção psicanalítica posterior irá 

pensar “a diferença sexual não [como] a diferença entre duas espécies de ser humano, 

homens e mulheres, mas sim entre homem (‘ser humano’) como espécie e seu excesso 

(feminino)” (p. 224). Esse excesso ou “a mais” parece ir na contramão da teorização 

freudiana inicial que, por terem sido elaboradas em uma perspectiva ainda extremamente 

marcada pelo biológico-anatômico, tratavam a mulher como um “a menos”, ou seja, 

castrada no corpo.  

Com efeito, as teorizações de Freud até meados de 1920 permitem tecer as visões 

acerca da mulher e do lugar destinado à sexualidade feminina na primeira tópica que, para 

Oliveira (2016), é marcado tanto pelo modelo aristotélico do sexo único quanto pela 

concepção iluminista da diferença sexual, apresentados no primeiro capítulo dessa 

investigação, posto que, nesse período da obra freudiana, verifica-se uma coexistência da 

simetria entre meninas e meninos e a postulação de uma essência natural feminina. Assim, 
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se por um lado, o criador da psicanálise hipotetiza o pênis como único órgão existente 

nas fantasias infantis, consequência última da libido ativa, sendo a menina um pequeno 

menino. Por outro lado,  

 

temos uma visão da mulher marcada por uma essência passiva – que ora se furta a ocupar a esfera 

pública ao aceitar a maternidade enquanto destino, ora ocupa essa esfera justamente por 

passivamente colocar o bem comum acima de seus próprios interesses (Oliveira, 2016, p. 60). 

 

 No horizonte de toda essa transformação relativa aos fundamentos da sexualidade 

para se pensar uma teoria, em que ponto exato a sexualidade feminina aparece como 

complicador e formulação capaz de endossar o conceito de sexualidade? Sobretudo no 

que essa possui de mais radical, ou seja, sua condição perversa e polimorfa? É o que se 

verá no terceiro capítulo desse texto.  
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3 FEMININO: UM PROBLEMA MAIS ALÉM 

 

A dívida feminina é paga, ou tenta se pagar, com o corpo, por onde também se dará a possibilidade 

de a mulher ser reconhecida como sujeito (Calligaris, 2006, p. 59). 

 

O percurso proposto no segundo capítulo possibilitou evidenciar como o encontro 

de Freud com a histeria é marcado, tanto pela construção da fantasia enquanto chave de 

interpretação para se compreender a sexualidade humana, quanto pela presença 

preponderante de mulheres em suas investigações clínicas. Ambas permitiram adentrar 

no território da sexualidade feminina na primeira tópica freudiana, de modo a 

constatarmos, não sem estranheza, que o mestre de Viena não pesquisou especificamente 

tal questão. Situação que o levou a desenvolver algumas teorizações do feminino a partir 

de suas formulações sobre a sexualidade masculina. Porém, à medida que avançava em 

seus estudos, deparou-se com a impossibilidade de manter esses parâmetros 

correspondenciais, impelindo-o a admitir o feminino como um problema “mais além” das 

percepções obtidas até então.  

Essa percepção de Freud, associada a outros avanços teóricos como a pulsão de 

morte a partir de 1920, o desenvolvimento da segunda tópica47, em 1923, e a 

integralização final do Édipo no tecido do ego48, em 1924, que, segundo Mezan (1991, p. 

252), “recebe sua posição definitiva na cronologia da sexualidade”, redirecionam sua rota 

investigativa. Motivo pelo qual Quinodoz (2007) nomeia essa fase, que se inicia em 1920 

e se estende até 1939, ano de sua morte, de “Novas perspectivas”.  

Desse modo, essa guinada do pensamento freudiano permite localizar uma 

cartografia que coloca, em cena, a sexualidade feminina como objeto direto de pesquisa, 

é o que buscaremos apresentar nesse terceiro capítulo. Para tanto, abordaremos a segunda 

                                                 
47 A segunda tópica corresponde a um novo modelo de divisão do aparelho psíquico que Freud apresentou 

no texto “O ego e o id” em 1923, a partir de três instâncias: ego, superego e id (eu, supereu e Isso). Lima 

(2010) nos chama a atenção para o fato de que esse modelo ficou conhecido também como estrutural ou 

dinâmico. “O id corresponde à fonte primária da energia psíquica, ao ‘lugar’ de onde provêm os desejos 

conscientes e onde se ‘armazena’ o material reprimido. O ego é a instância que lida com a realidade exterior, 

a camada mais superficial da psique, onde se ‘localizam’ (metaforicamente) as funções superiores, como a 

razão, a linguagem, a percepção, a consciência etc. O superego corresponde à consciência moral, que surge 

através da interiorização das normas sociais, a partir da proibição do incesto” (Mezan, 2003, p. 123). 
48 Salientamos que optamos por manter a nomenclatura – id, ego e superego – em conformidade com a 

tradução de James Strachey da “Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund 

Freud” da editora Imago. Vale ressaltar que concomitante à essa leitura, lemos também a tradução do Paulo 

César de Souza da “Sigmund Freud - Obras completas” da editora Companhia das Letras e os textos 

publicados das “Obras incompletas” da editora Autêntica. Nossa escolha não foi sem consequências, 

acreditamos ser preciosas para nossa investigação as notas de rodapé propostas por Strachey o que nos 

permitiu uma maior contextualização teórica. Ademais, estamos advertidos do uso de algumas 

nomenclaturas como as citadas acima.     
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tópica, pontuando como a concepção da pulsão de morte modifica a percepção do médico 

vienense acerca do feminino, gerando avanços e impasses de Freud no que tange à 

problemática da feminilidade49.  

Com isso, propomos, em consonância com Mezan (1991), que a pulsão de morte 

pode ser reconhecida “como um elemento privilegiado da malha conceitual” (p. 252) 

freudiana. E ainda que não se trate de um conceito forjado pelo fundador da psicanálise, 

uma vez que Sabina Spielrien (2014), em 1912, no texto “A destruição como origem do 

devir”, já desenvolvia aspectos significativos dessa proposição conceitual, Mezan (1991) 

assevera que a novidade freudiana reside justamente na posição central que a 

agressividade e a violência passam a ocupar na problemática psicanalítica, posto que a 

violência seria um dado irrefutável nos recessos mais profundos da alma humana seja na 

  

... violência do desejo que se perpetua na repetição, violência do Pai que se instala no superego, 

violência da castração que bloqueia o amor, violência da cultura que internaliza o terror, violência 

do conflito defensivo que incapacita o neurótico; violência, enfim, do próprio discurso do paciente, 

do verbo do analista, da realidade que impõe seu tributo e liquida as ilusões (Mezan, 1991, p. 252-

253). 

  

Ao que tudo indica, essa centralidade da agressividade e, consequentemente, da 

pulsão de morte opera uma virada sobre a noção de masoquismo, a qual Freud associa ao 

feminino, o que torna o assunto ainda mais fundamental para nossa investigação que 

pretende pensar o masoquismo feminino como uma atividade da mulher para capturar 

uma fantasia masculina.  

Nessa perspectiva, o fio condutor que nos auxiliará a tecer esse capítulo é 

constituído pelas seguintes questões: quais fatos obrigam a pôr um limite ao princípio do 

prazer como regulador da vida sexual? Quais as consequências para a sexualidade de se 

estabelecer um “mais além” do princípio do prazer? Como essa reorganização teórica 

influencia nas formulações freudianas sobre o feminino? 

 

3.1 A sexualidade além do princípio de prazer 

 

O máximo que se pode dizer, portanto, é que existe na mente uma forte tendência no sentido do 

princípio de prazer, embora essa tendência seja contrariada por certas outras forças ou 

circunstâncias, de maneira que o resultado final talvez nem sempre se mostre em harmonia com a 

tendência no sentido do prazer (Freud, 1920a/1996, p. 19). 

                                                 
49 Neste momento, torna-se importante precisarmos o significado dos termos feminino, sexualidade 

feminina e feminilidade na obra de Freud, posto que não são sinônimos. O termo feminino se refere “à 

posição dita feminina na dialética fálica, na qual o feminino se articula à castração e à passividade em 

oposição ao masculino que é referido ao fálico e à atividade. A sexualidade feminina designa o destino da 

sexualidade da mulher dentro dessa referência fálica. E a feminilidade assinalaria uma inscrição do erotismo 

nos homens e nas mulheres não mais regulada à lógica fálica” (Almeida, 2012, p. 37-38). 
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Em 1920, Freud publica o livro “Além do princípio de prazer” que, Quinodoz 

(2007) e muitos outros estudiosos e psicanalistas consideram a marca decisiva de uma 

grande reformulação do pensamento do fundador da psicanálise. Trata-se, pois, de um 

texto que introduz um novo dualismo pulsional: pulsões de vida – pulsão de morte, em 

detrimento da distinção entre pulsão sexual e pulsão do eu, e ao fazê-lo abre espaço para 

que novas concepções sobre a sexualidade, como o masoquismo fossem desenvolvidas 

nos anos subsequentes.  

Dentre elas, interessa-nos a segunda tópica apresentada em “O ego e o id” de 1923, 

que é marcada por uma divisão do psiquismo em ego, id e superego. Essa divisão 

associada ao conceito de pulsão de morte leva à mudança do entendimento de 

masoquismo secundário para masoquismo primordial em “O problema econômico do 

masoquismo” de 1924. Assim como as formulações do Édipo na mulher e sua noção de 

feminilidade que vão conferir dimensões definitivas para uma reorganização teórica da 

psicanálise.  

Desse modo, objetiva-se, nesse tópico, apresentar o segundo dualismo pulsional 

proposto por Freud (1920a/1996), suas consequências clínicas e seu impacto no 

desenvolvimento teórico da sexualidade, no ponto em que é atravessado pelo masoquismo 

e pelo feminino. 

 

3.1.1 Um novo conflito pulsional: repensando o domínio do princípio de prazer 

 

O que se segue é especulação, amiúde especulação forçada, que o leitor tomará em consideração 

ou porá de lado, de acordo com sua predileção individual. É mais uma tentativa de acompanhar 

uma ideia sistematicamente, só por curiosidade de ver até onde ela levará (Freud, 1920a/1996, p. 

34). 

 

 Como evidenciado por Mezan (1991), as palavras acima permitem pontuar como 

o conceito de pulsão de morte introduz uma dimensão especulativa numa disciplina que, 

até então, pretendera-se científica. Advertidos dessa questão, partimos da percepção de 

que a trajetória dos textos freudianos, efetuada até o presente momento, torna bastante 

evidente como esse arcabouço teórico é atravessado por um pensamento que enfatiza 

como pano de fundo do aparelho psíquico certas tensões, a ponto de não ser incomum a 

presença de pares antitéticos, como consciente – inconsciente e princípio de prazer – 

princípio de realidade, em sua conceituografia.  

No campo das pulsões, esse atravessamento se mantém vivaz nas duas teorias das 

pulsões, na primeira, por meio da oposição – pulsões sexuais e pulsões de 
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autoconservação (ou pulsões do ego) que, na segunda, é substituída por um novo conflito 

pulsional: pulsões de vida – pulsão de morte (Garcia-Roza, 2009). Esse segundo se 

encontra no texto “Além do princípio de prazer” que traz, em sua essência, a apresentação 

da compulsão à repetição como um fenômeno clínico que estaria presente em um 

princípio anterior ao princípio de prazer (Caropreso & Simanke, 2006). James Strachey 

em seu comentário de introdução a essa obra profere que: 

 

Na série dos trabalhos metapsicológicos de Freud, Além do princípio de prazer pode ser 

considerado como uma introdução da fase final de suas concepções. Já havia chamado a atenção 

para a “compulsão à repetição” como fenômeno clínico, mas lhe atribui aqui as características de 

uma pulsão; também aqui, pela primeira vez, apresenta a nova dicotomia entre Eros e as pulsões 

de morte, que iria encontrar sua plena elaboração em o Ego e o id (1923b). Em Além do princípio 

de prazer, também, podemos ver sinais do novo quadro da estrutura anatômica da mente que 

deveria dominar todos os últimos trabalhos de Freud. Finalmente, o problema da destrutividade, 

que desempenhou papel cada vez mais importante em suas obras teóricas, faz seu primeiro 

aparecimento explícito (Freud, 1920a/1996, p. 15).   

 

     Lembremos que a noção do princípio de prazer, desenvolvida por Freud em seus 

textos metapsicológicos de 1915, parte da proposição de que, no interior do psiquismo, 

existe um princípio capaz de regular as variações de tensão, este tem por objetivo “uma 

evitação do desprazer ou uma produção de prazer” (Freud, 1920a/1996, p. 17) para manter 

a quantidade de excitação presente no aparelho psíquico tão baixa quanto possível, ou, 

pelo menos constante. Não sem razão, o médico vienense afirma que o princípio de prazer 

decorre, em última instância, do princípio de constância50. 

 Não obstante, é lícito destacar que o objetivo de Freud, nesse texto de 1920, gira 

em torno de encontrar evidências de um funcionamento no aparelho psíquico que se 

colocasse em oposição ao princípio do prazer. Assim, ele começa por evidenciar os casos 

que podem impedir que esse princípio de prazer seja levado a cabo.  

O primeiro seria a substituição do princípio de prazer pelo princípio de realidade, 

por este ser capaz de adiar a satisfação e suportar provisoriamente o desprazer sob a 

influência das pulsões de autopreservação. O segundo remete aos conflitos no interior do 

aparelho psíquico de certas fases do desenvolvimento do eu, posto que “algumas pulsões 

são incompatíveis nas suas metas e exigências com o eu” (Campos, 2015, p. 10). Nesse 

conseguinte, o eu poderia gerar um desprazer que não está claramente compreendido, mas 

                                                 
50 Torna-se oportuno evidenciar a nota de rodapé proposta por James Strachey para localizar o princípio de 

constância no arcabouço teórico freudiano, na qual o editor aponta os “Estudos sobre a histeria” com 

menções tanto de Breuer quanto do próprio Freud, e o “Projeto para uma psicologia científica, nesse último, 

estudado extensamente “sob o nome de ‘inércia neurônica’” (Freud, 1920a/1996, p. 19).   
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que pode ser percebido no “desprazer neurótico” sugerindo a existência de “um prazer 

que não pode ser sentido como tal” (Freud, 1920a/1996, p. 21).  

Em ambas as fontes de desprazer descritas acima, o fundador da psicanálise nos 

adverte que o aparelho psíquico pode ser dirigido “de maneira correta pelo princípio de 

prazer ou pelo princípio de realidade pelo qual o primeiro é modificado” (Freud, 

1920a/1996, p. 21). Portanto, mesmo que essas circunstâncias produzam desprazer, “isso 

não parece tornar necessária nenhuma limitação de grande alcance do princípio de prazer” 

(p. 21), visto que o princípio de realidade “revela-se sob análise um mero desvio seu, uma 

concessão ao mundo exterior para dele obter um prazer futuro e garantido” (Mezan, 1991, 

p. 254). 

Em qual experiência seria possível observar, de fato, a inibição do princípio do 

prazer? Freud (1920a/1996) continua se perguntando, assim é levado a apostar nas 

reações psíquicas frente ao perigo externo. E essas reações, ele denomina de “neuroses 

traumáticas”51 e termina por descrevê-las como possuindo “a característica de 

repetidamente [itálico nosso] trazer de volta à situação de seu acidente” (p. 23). Com 

efeito, tais situações caem sob a égide da repetição que, nesses casos, parece tentar 

dominar a experiência dolorosa. Assim, o que intriga Freud é o fato de que a repetição do 

sofrimento parece contrariar o funcionamento do princípio de prazer. 

Nesse viés, o mestre de Viena descreve duas situações em que se verifica o uso da 

repetição para esses fins: os sonhos que ocorrem nas neuroses traumáticas que conduzem 

o paciente repetidas vezes para a situação traumática. Isso acontece, pois um evento, 

aparentemente exterior, cristalizou, na realidade, aquilo que é, para o indivíduo, da ordem 

do horror. Essa cristalização inviabiliza qualquer tentativa de transformar o evento por 

meio de repetições inventivas ou sonhos que desloquem o ponto traumático (David-

Ménard & Maranhão, 2015). Motivo pelo qual Freud (1920a/1996) afirma que nessa 

situação: “o princípio de prazer é momentaneamente posto fora de ação” (p. 39).  

Assim, Garcia-Roza (2009, p. 134) questiona: “Se um dos postulados 

fundamentais da Traumdeutung é o de que os sonhos são realizações de desejos, como 

                                                 
51 Vale lembrar que o texto “Além do princípio do prazer” foi escrito um ano após o fim da Primeira Guerra 

Mundial, de modo que não se tornou incomum, nesse período, a presença de inúmeros casos de neurose 

traumática ou neurose de guerra no consultório do médico vienense. Situação que lhe permitiu observar 

que tal doença não seria resultado de uma lesão orgânica no sistema nervoso. Assim, ele constata que as 

catástrofes naturais, os acidentes graves e os atos de guerra são circunstâncias capazes de produzir essas 

neuroses traumáticas. Sobre esse tipo de neurose, Freud (1919b/1996) esclarece que sobrevêm após uma 

experiência dolorosa súbita e de grande intensidade, capaz de produzir distúrbios funcionais no aparelho 

psíquico, no sentido de haver uma cristalização ou fixação da vivência do momento que originou o trauma 

e a repetição frequente do mesmo episódio doloroso sob a forma de sonhos. 
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explicar a existência de sonhos que repetidamente fazem o paciente reviver uma situação 

traumática?”. A resposta dada por Caropreso e Simanke (2006) a partir de suas 

interpretações do texto freudiano de 1920, é de que a única forma de conciliar os sonhos 

traumáticos com a hipótese de que todo sonho é uma realização de desejo seria atribuindo-

os “às misteriosas tendências masoquistas do eu” (Freud, 1920a/1996, p. 23).  

Nessa esteira interrogativa, podemos ainda indagar: qual é, de fato, a contribuição 

que o fenômeno da neurose traumática traz para os estudos do princípio do prazer? Apesar 

da legitimidade dessa questão, antes de tecer quaisquer considerações sobre o assunto, 

Freud (1920a/1996) realiza novas incursões investigativas, agora, abordando um tipo bem 

específico de brincadeira infantil52, na qual uma criança de um ano e meio (seu neto) 

reproduz simbolicamente as partidas e chegadas da mãe. Uma interpretação de Garcia-

Roza (2009) propõe que essa movimentação se referia 

 

... à renúncia pulsional da criança ao deixar a mãe e ir embora sem protestar, e, ao representar as 

saídas e voltas da mãe pela brincadeira, ela realizava um duplo distanciamento: primeiro, da mãe 

para o carretel e, em seguida, do carretel para a linguagem. Com isso, ela submetia as forças 

pulsionais às leis do processo secundário e ao mesmo tempo afastava-se, pela linguagem, da 

vivência real (Garcia-Roza, 2009, p. 134-135).    

 

Nesse ínterim, não devemos perder de vista que o que fisga a atenção do analista 

de Viena nesse jogo se localiza no fato de a criança repetir, demasiadas vezes, na 

brincadeira, uma experiência que foi, sem dúvida, desprazerosa para ela. De que modo 

essa vivência dolorosa pode se relacionar com o princípio de prazer? No rastro de uma 

resposta para essa questão, Freud (1920a/1996) sugere três possíveis interpretações. A 

primeira propõe que a encenação da criança geraria uma sensação de prazer advinda do 

reaparecimento do objeto. Para Campos (2015), essa interpretação seria a menos 

considerada por Freud, posto que em alguns momentos a brincadeira não chegava à 

reaparição.  

Uma segunda interpretação consistiria em apresentar a passagem de uma posição 

passiva para uma ativa como resultado do jogo infantil. Em outras palavras, trata-se de 

                                                 
52 A narrativa da brincadeira do neto é apresentada por Freud (1920a/1996) do seguinte modo: “O menino 

tinha um carretel de madeira com um pedaço de cordão amarrado em volta dele. Nunca lhe ocorrera puxá-

lo pelo chão atrás de si, por exemplo, e brincar com o carretel como se fosse um carro. O que ele fazia era 

segurar o carretel pelo cordão e com muita perícia arremessá-lo por sobre a borda de sua caminha 

encortinada, de maneira que aquele desaparecia por entre as cortinas, ao mesmo tempo que o menino 

proferia seu expressivo ‘o-o-ó’. Puxava então o carretel para fora da cama novamente, por meio do cordão, 

e saudava o seu reaparecimento com um alegre ‘da‘ (‘ali’). Essa, então, era a brincadeira completa: 

desaparecimento e retorno. Via de regra, assistia-se apenas a seu primeiro ato, que era incansavelmente 

repetido como um jogo em si mesmo, embora não haja dúvida de que o prazer maior se ligava ao segundo 

ato” (p. 25).   
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pensar que a criança transformaria uma experiência desagradável passiva em uma atitude 

ativa. Quinodoz (2007) nos chama a atenção para o fato de que, nesse caso, a brincadeira 

permaneceria regida pelo princípio de prazer, dado que o movimento de fazer desaparecer 

e reaparecer insinua a tentativa psíquica de controlar a ausência da mãe. 

Por fim, a terceira interpretação sugere que lançar o objeto para longe poderia 

representar a satisfação da pulsão que foi reprimida pela realidade, ou seja, representaria 

o desejo da criança de “vingar-se de sua mãe que foi para longe” (Quinodoz, 2007, p. 

207). Ainda que essa terceira interpretação insinue um aspecto agressivo ou um impulso 

hostil, segundo Garcia-Roza (2009), não é aqui que se encontra “um além do princípio de 

prazer” (p. 135).  

Essa última interpretação abre espaço para Freud (1920a/1996, p. 26) se 

questionar “se o impulso para elaborar na mente alguma experiência de dominação, de 

modo a tornar-se senhor dela, pode encontrar expressão como um evento primário e 

independentemente do princípio de prazer”. Ele conclui, portanto, que a repetição de uma 

impressão desagradável pode aparecer na brincadeira se essa repetição estiver ligada a 

uma obtenção de prazer de outro tipo, de modo que  

 

A resposta oferecida nesse momento é de que apenas com base no estudo dos jogos infantis não é 

ainda possível sustentar essa conclusão, uma vez que, mesmo sob a égide do princípio do prazer, 

há meios suficientes para converter em objeto de recordação e elaboração psíquica o que é, em si 

mesmo, desprazeroso (Caropreso & Simanke, 2006, p. 217).  

 

Assim, no percalço desse outro tipo de prazer ou do além do princípio de prazer, 

observações da “reprodução de situações, essencialmente conflitivas na relação 

transferencial” (Mezan, 1991, p. 254), levam o fundador da psicanálise a recorrer a 

fundamentos clínicos, voltando sua atenção para a compulsão à repetição e o fenômeno 

da transferência, como veremos a seguir.  

 

3.1.2 Compulsão à repetição e transferência: consequências clínicas  

 
Este passado que se torna nosso verdadeiro presente não se afasta de nós e se esconde sempre atrás 

de nosso olhar ao invés de se dispor diante dele (Merleau-Ponty, 1994, p. 124). 

 

 Na teoria freudiana, verifica-se claramente como transferência e repetição se 

encontram irremediavelmente entrelaçadas. Não sem razão, no texto “Recordar, repetir e 

elaborar”, ele afirma que “a transferência é ela própria apenas um fragmento da repetição 

e a repetição é uma transferência do passado esquecido” (Freud, 1914b/1996, p. 169). 

Com isso, percebemos que a repetição não constitui a totalidade da transferência. 
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Contudo, é válido ressaltar que foi no decurso clínico transferencial que o mestre de Viena 

pode identificar a insistência da compulsão à repetição (Roudinesco & Plon, 1998u). 

Por esse viés, Freud (1914b/1996) ainda explica como essa relação deve ser 

trabalhada, uma vez que a transferência, no contexto clínico, torna-se “o instrumento 

principal para reprimir a compulsão do paciente à repetição e transformá-la num motivo 

para recordar reside no manejo da transferência” (p. 169). Garcia-Roza (2009) 

complementa que a experiência analítica é vivida na relação de transferência que o 

paciente mantém com o analista, de modo a caracterizar o que Freud chamou de “neurose 

de transferência”, ou seja, um tipo de neurose clínica que faz emergir a condição para que 

se estabeleça o tratamento psicanalítico. Isso porque 

 

se admitirmos que a transferência é o processo que funda a relação analítica, e se ela é um caso 

particular da repetição, podemos concluir que o tratamento psicanalítico só tem início quando o 

paciente produz uma repetição desse tipo com o analista. Evidentemente, essa repetição não se dá 

conscientemente, pois, se isto ocorresse, ela perderia sua eficácia como mecanismo defensivo. 

Assim, se a repetição é o que impede a reminiscência, ela é, ao mesmo tempo, o sinal irrecusável 

do conflito psíquico; se por um lado é uma forma de resistência, por outro é o mais poderoso dos 

instrumentos terapêuticos (Garcia-Roza, 1986, p. 22). 

 

Aqui entendemos que a resistência assim como a repressão “podem ser 

compreendidas como estando a serviço do princípio de prazer: elas têm, como finalidade, 

evitar o desprazer que seria despertado se as representações reprimidas fossem liberadas 

e tivessem acesso à consciência” (Caropreso & Simanke, 2006, p. 218). Mas, como 

conciliar a compulsão à repetição com esse princípio? Freud se perguntava e na tentativa 

de respondê-la, ele formalizou o termo compulsão à repetição (Wiederholungszwang) em 

“Além do princípio de prazer”, apesar dos autores mencionados acima mostrarem 

evidências de como uma formulação muito próxima já se encontrava presente no “Projeto 

para uma psicologia”, de 1895.  

Todavia, o que vem então a ser a compulsão à repetição? Garcia-Roza (2009) 

propõe se tratar de um fenômeno no qual a compulsão se manifestaria a partir da 

“repetição por parte do paciente de uma experiência traumática, em vez de simplesmente 

recordá-la como algo pertencente ao passado. A experiência é então vivida como estando 

ligada a algo presente e não ao material inconsciente que lhe deu origem” (p. 135).  

Com efeito, essa definição nos permite extrair três pontos importantes, o primeiro 

deles consiste em demarcar a dimensão temporal da compulsão à repetição. Ponto que 

Freud (1920a/1996) considerou digno de nota, visto que a concepção da temporalidade 

que se acreditava organizar as experiências conhecida na época era a kantiana. Isso 

significa dizer que o tempo assim como o espaço “são ‘formas necessárias de 



133 
 

pensamento’” (p. 38), em outras palavras, o tempo e o espaço seriam categorias de 

percepção da realidade que existiriam dentro de nós de forma linear.  

Contudo, suas experiências clínicas o faziam questionar esse teorema kantiano, 

no ponto em que “presente, passado e futuro deixam de estar em relação linear e passam 

a reproduzir-se um no outro como um jogo de espelhos” (Mezan, 1991, p. 256). É nesse 

sentido que o mesmo autor afirma que “é a abolição do começo, e, portanto, do ‘meio’ e 

do ‘fim’, que Freud designa com o nome de repetição” (p. 259), além de ponderar que 

  

Podemos suspeitar que a antiga ideia do caráter intemporal dos processos inconscientes passa a 

ser suscetível de uma outra significação: além de não estarem arranjados cronologicamente e 

serem inalteráveis pelo passar do tempo, os elementos do inconsciente podem ser concebidos como 

dotados de uma temporalidade própria, que se expressa na repetição. E a repetição não deve ser 

concebida como a recusa da temporalidade, pois caso contrário sua relação constitutiva com a 

pulsão de morte se torna ininteligível (p. 256-257). 

 

Retomando os pontos importantes da definição de Garcia-Roza (2009), o segundo 

aponta para a característica de compulsão dada por Freud à repetição que nos permite 

questionar: qual a relação entre compulsão à repetição e o princípio do prazer? Para 

responder a essa pergunta, Freud (1920a/1996) recorre às repetições verificadas nas 

relações transferenciais que, em sua concepção, mostravam-se totalmente antagônicas ao 

princípio de prazer, ou melhor, mais elementares e mais propriamente pulsionais. O que 

Freud quis dizer ao afirmar que a repetição parece ser mais pulsional que o prazer, se no 

fundo ela é justamente o alívio resultante da descarga exigida pela pulsão? Mezan (1991) 

explica essa questão a partir da percepção da pulsão como uma fração de energia livre, 

da qual o processo primário é representante.  

Nesse contexto, o processo secundário tem por objetivo ligar essa energia livre a 

fim de adequá-la ao eu, porém, a repressão tem por efeito indesejado o abandono da carga 

pulsional, isso significa que a ligação característica do processo secundário jamais a 

atinge. Assim,  

 

Quando um paciente repete na transferência os momentos dolorosos do seu passado, esta ação é 

uma prova de que aquilo que se repete não foi ‘ligado’, isto é, não foi subsumido no ego, e, 

portanto, escapa ao processo secundário. Dito de outra forma, a repetição é o regime normal da 

pulsão em estado livre... [portanto] nas neuroses de transferência, cuja pré-condição é a repressão, 

o que se repete é a própria pulsão, impedida de se manifestar de outra forma pela barreira 

repressiva (Mezan, 1991, p. 257-258).  

 

Desse modo, os sonhos repetitivos na neurose traumática, assim como o impulso 

presente na brincadeira infantil, que anteriormente não foram conclusivos para supor um 

funcionamento independente do princípio do prazer, puderam então ser retroativamente 

interpretados para reforçar a legitimação desse mais além. É nesse contexto que 
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Caropreso e Simanke (2006) afirmam que “nenhum desses fenômenos, tomados de forma 

isolada, permite a introdução desse ‘além do princípio do prazer’, mas apenas o arranjo 

formado por eles e o modo como colaboram na justificação dessa hipótese” (p. 219). 

Depreende-se desse percurso que a compulsão à repetição testemunhada na 

neurose traumática, na transferência e nos jogos das crianças coloca Freud diante de uma 

repetição que traz à tona lembranças que não incluem nenhuma possibilidade de prazer. 

Podemos nos perguntar então: a que finalidade a compulsão à repetição obedece? Isso é 

o que o último ponto extraído da definição proposta por Garcia-Roza (2009) nos permite 

compreender. Com efeito, esse terceiro ponto corresponde ao fato de a compulsão à 

repetição não só ser proveniente do campo pulsional, mas também possuir o caráter de 

uma insistência conservadora (Roudinesco & Plon, 1998u). O ponto chave aqui é: essa 

insistência busca conservar o quê? Ao que tudo indica busca conservar a própria pulsão 

que passa a ser definida por Freud (1920a/1996, p. 46) como  

 

... um impulso, inerente à vida orgânica, a restaurar um estado anterior de coisas, impulso que a 

entidade viva foi obrigada a abandonar sob a pressão de forças perturbadoras externas, ou seja, é 

uma espécie de elasticidade orgânica, ou, para dizê-lo de outro modo, a expressão da inércia 

inerente à vida orgânica.  

 

Garcia-Roza (2009) nos chama a atenção para o paradoxo dessa acepção no ponto 

em que Freud, até então, apresentara “a pulsão como uma força que impelia o organismo 

vivo no sentido da mudança e do desenvolvimento, e o que agora está sendo assinalado é 

exatamente o seu caráter conservador” (p. 136). Para compreender essa contradição, é 

preciso se perguntar: qual seria este estado anterior que o organismo busca retornar ou 

conservar? O criador da psicanálise parte da constatação de que todo ser vivo tende a 

morrer por razões internas e, em seguida, retornar a um estado inorgânico que seria 

também o ponto de partida de toda a vida. Nessa perspectiva, profere ‘“seremos então 

compelidos a dizer que ‘o objetivo de toda vida é a morte’” (Freud, 1920a/1996, p. 48). 

Motivo pelo qual ele nomeia essa tendência de retornar ao estado inorgânico inerente a 

todo ser vivo de “pulsão de morte”. 

Há, porém, uma realidade externa que ao provocar o aparecimento da vida desvia 

o organismo de alcançar uma morte que seja externa ou não natural do movimento próprio 

da pulsão de morte. Freud (1920a/1996) chamou essas forças externas de “pulsão de 

vida”, uma vez que elas, de algum modo, prolongavam a vida do organismo, assegurando 

ao mesmo uma morte natural. Nesse sentido, a pulsão de vida parece assumir o papel de 

“reguladora do caminho para a morte” (Garcia-Roza, 2009, p. 137). Constatação que faz 
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emergir o seguinte questionamento: onde se encontra o dualismo claramente defendido 

por Freud (1920a/1996) frente ao monismo junguiano, se a pulsão de vida, na acepção 

freudiana, mostra-se a serviço da pulsão de morte?   

O primeiro passo para entender essa questão é ressaltar que Freud (1920a/1996) 

coloca sob os domínios da pulsão de vida as chamadas pulsões de autoconservação e as 

pulsões sexuais, enquanto as primeiras se certificariam de “conduzir o que é vivo à morte” 

(p. 55); as segundas seriam a “corporificação da vontade de viver” (p. 58) e teriam, por 

objetivo, perpetuar a vida por meio das células germinativas. “Dessa maneira, a libido de 

nossas pulsões sexuais coincidiria com Eros53 dos poetas e dos filósofos, o qual mantém 

unidas todas as coisas vivas” (p. 59). A partir desses objetivos, somos levados a pensar 

com Garcia-Roza (2009, p. 137) que  

 

 ... as pulsões sexuais são as verdadeiras pulsões de vida e que elas implicam uma junção de dois 

indivíduos da qual vai resultar um novo ser vivo. Assim, 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. É o Eros se contrapondo ao Thánatos 

e garantindo o dualismo tão caro a Freud. 

 

Nessa esteira de pensamento, Birman (2005) atribui ao primeiro dualismo 

freudiano um caráter “vitalista”, por se apresentar centrado em uma hipótese que assegura 

a importância do registro da vida, na qual a construção do psiquismo se torna uma 

derivação quase automática da ordem vital. Nessas formulações, a busca de um ideal de 

homeostasia possibilitaria trabalhar com a ideia de uma regulação das “relações entre a 

força da pulsão, seu objeto e seus representantes” (p. 213). Todavia, o segundo dualismo 

enfatiza um caráter “mortalista” e “antivitalista”, motivo pelo qual a ideia de uma 

homeostasia se torna inviável, o que faz emergir, de forma cada vez mais clara, o mal-

estar inerente da civilização e o desamparo originário do indivíduo. Para Lynch (2006, p. 

124), 

                                                 
53 Eros é retratado pelos poetas da antiguidade grega como o deus do Amor, sendo Hesíodo (2006), o mais 

antigo deles a mencioná-lo em sua “Teogonia” como uma divindade primordial que emerge no início dos 

tempos para estimular a união. Freud não chega a citá-lo em sua obra de 1920, entretanto, a descrição deste 

se assemelha ao uso que ele faz do termo. Já no aspecto filosófico, o fundador da psicanálise se refere à 

teoria platônica, proposta no “Banquete”, de que, antigamente, haveria três espécies de humanos: o homem, 

a mulher e a união dos dois que, por alguma razão, foi dividida em pequenas partículas e, desde então, 

esforçam-se por voltarem a se reunir através das pulsões sexuais (Freud, 1920a/1996). É digna de nota 

ainda a menção que Roudinesco (2019c) faz, ao recorrer a Georges Bataille, para evidenciar o deus do 

Amor como um deus biface, ou seja, que também possui sua parte angustiante e pavorosa. Por essa razão, 

“o psiquismo, portanto, é um campo de batalha no qual se enfrentam duas forças primordiais – Eros e 

Tânatos – fadadas a se amar e se odiar para todo o sempre. Assim como Freud era um romântico procurando 

impor ao homem a necessidade de uma sublimação das forças obscuras de Eros, Bataille era um místico 

sem deus, capaz de decifrar as formas mais transgressivas desse mesmo Eros: gozo do crime, tortura, 

êxtases” (p. 110). 
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A pulsão de morte coloca o sujeito diante de um desamparo fundamental, devido à exigência 

constante que faz do encontro com essa intensidade impossível de se representar e, portanto, 

traumática para o psiquismo. Assim, quando a representação nos falta à pessoa, ela se encontra 

com esse desamparo vivido pelo humano como o trauma e é nesse sentido que a pulsão de morte 

se caracteriza como traumática já que remonta a origem mesmo do trauma: a impossibilidade de 

dizer desse real que causa. 

 

De posse dessas formulações teóricas de Freud e sob a influência desse novo 

dualismo pulsional, podemos retomar uma questão bastante cara à nossa investigação que 

concerne em refletir sobre o par de opostos sadismo-masoquismo, lembrando que, no 

primeiro dualismo, apenas o sadismo era originário, sendo o masoquismo entendido como 

um sadismo voltado para o próprio eu do indivíduo. Quais as consequências da pulsão de 

morte para se repensar o sadismo e o masoquismo, enfim, a sexualidade? É o que 

tentaremos responder em seguida. 

 

3.1.3 Sexualidade: pulsão de morte, masoquismo e feminilidade 

 

Se, portanto, não quisermos abandonar a hipótese das pulsões de morte, temos de supor que estão 

associadas, desde o início, com as pulsões de vida (Freud, 1920a/1996, p. 65). 

 

Como verificamos, na história do pensamento freudiano, encontram-se duas 

teorias pulsionais distintas. A primeira opondo pulsão sexual e pulsão de autoconservação 

e a segunda caracterizada pelo dualismo – pulsão de vida e pulsão de morte. Nessa 

perspectiva, podemos pensar a pulsão sexual como um elemento comum em ambas as 

teorizações. Entretanto, nota-se uma diferença fundamental entre elas, enquanto na 

primeira teoria a pulsão sexual tem como fonte as excitações sexuais oriundas das 

diversas zonas erógenas, sendo, portanto, um elemento disjuntivo; no segundo dualismo, 

a pulsão sexual, sob a égide das pulsões de vida (Eros), mostra-se como uma força de 

ligação que busca “estabelecer unidades cada vez maiores e assim preservá-las” (Freud, 

1940[1938]/1996, p. 159). A partir dessa modificação, podemos nos perguntar quais 

seriam as consequências desse segundo dualismo para a sexualidade? 

Para responder a essa questão, é preciso retomar o texto “O problema econômico 

do masoquismo”54, no qual Freud trabalha com a ideia de fusão e desfusão da pulsão 

                                                 
54 Como bem observa Birman (1999), esse texto é decisivo para as novas teorizações freudianas, visto que 

“somente nesse ensaio que Freud realizou a autocrítica do que enunciara desde “Projeto de uma psicologia 

científica” e “A interpretação dos sonhos”, em que dizia que o princípio do prazer seria originário no 

psiquismo. Freud admitiu então, literalmente, que tinha cometido um erro ao atribuir ao prazer a condição 

de um princípio originário no psiquismo, já que existiria um “além do princípio do prazer” que lhe seria 

anterior. Essa anterioridade assume um duplo sentido, ao mesmo tempo lógico e histórico, na medida em 

que este se situa tanto no registro da produção do psiquismo quanto no de sua reprodução no nível 

estrutural” (p. 155).   
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(Triebmischung e Triebentmischung). O que significa que todas as manifestações 

pulsionais resultam da mesclagem entre Eros e a pulsão de morte. Essa mistura, conforme 

Garcia-Roza (2009), acontece em graus variados, sendo a fusão o grau mais elevado dessa 

combinação e a desfusão a quase separação das duas espécies de pulsão. Quinet (2006), 

por outro lado, propõe uma noção de destinos ou derivações pulsionais, de modo que 

teríamos a sexualidade, a destruição e a vontade de poder como as três derivações 

possíveis desse intrincamento, como ilustra a figura 1:   

 
Figura 1: Derivações da fusão pulsional freudiana. 

Fonte: Quinet (2006, p. 217). 

 

Dessa forma, a mistura pulsional resultará na sexualidade quando a pulsão de 

morte for desviada para o exterior, no ponto em que apreende um objeto para sua 

satisfação, ou seja, uma espécie de “sadismo” da sexualidade, na qual se torna possível 

“reduzir o outro a um objeto para nosso gozo” (Quinet, 2006, p. 217).  Na destruição, 

tanto a pulsão de morte quanto Eros atuam. Nesses termos, verifica-se um gozo envolvido 

na destruição e a guerra seria “uma orgia de gozo” (p. 217). Enquanto a vontade de poder 

encontraria sua satisfação pulsional no poder, explicando assim “a atração pelo poder e o 

sadismo da tirania” (p. 217). 

Freud volta sua atenção para a característica destrutiva do par sadismo-

masoquismo, uma vez que tal fenômeno elucida claramente como é possível encontrar 

elementos tanto de sexualidade quanto de destrutividade na ação da pulsão de morte. Por 

esse viés,  

 

Não é plausível imaginar que esse sadismo seja realmente uma pulsão de morte que, sob a 

influência da libido narcisista, foi expulso do ego e, consequentemente, só surgiu em relação ao 

objeto?... Poder-se-ia verdadeiramente dizer que o sadismo que foi expulso do ego apontou o 

caminho para os componentes libidinais da pulsão sexual e que estes o seguiram para o objeto 

(Freud, 1920a/1996, p. 62-63).  

 

Nesse sentido, o sadismo se torna uma parte da pulsão de morte que é desviada do 

indivíduo e que recai sobre o objeto. Contudo, Maldonado (2005) nos chama a atenção 

para o fato de que “esta operação de desvio só pode ser realizada por intermédio de Eros, 

que, por sua natureza, volta-se para o exterior em busca de produzir ligações” (p. 53). 
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Como bem aponta a autora acima mencionada, essa hipótese do sadismo marca uma 

evolução importante no percurso freudiano que nos coloca a um passo de uma nova 

concepção do masoquismo como sendo originário. Assim, ao retomar as derivações da 

pulsão, propostas por Quinet (2006), que apresentamos acima, podemos questionar: onde 

se localiza o masoquismo nessa operação?  

A explicação proposta por Garcia-Roza (2009) nos permite compreender que o 

masoquismo se constitui enquanto uma parte da pulsão de morte que permanece no 

interior do organismo, posto que, “sob o domínio da pulsão de vida, parte da 

destrutividade é lançada para fora” do mesmo. Motivo pelo qual, muitas vezes, ele é 

tratado como um resíduo, um resto. Nas palavras de Quinet (2006), esse masoquismo 

pode ser definido como “o que da pulsão de morte não se junta com Eros e retorna ao 

sujeito” (p. 217). Nessa perspectiva, Freud (1924a/1996) apresenta três formas de 

masoquismo: “masoquismo erógeno, como modo de excitação sexual; masoquismo 

moral, como modo de comportamento na existência; e o masoquismo feminino, como 

‘expressão do ser da mulher’” (Valas, 1990, p. 83).  

O masoquismo erógeno “permite a primeira representação da pulsão de morte pela 

libido no interior do indivíduo, protegendo-o da destruição” (Mijolla, 2005, p. 1145). Isso 

porque ele “subverte o princípio de prazer que, de outra maneira, tenderia para a excitação 

zero do princípio de nirvana, e ficaria face a face com a pulsão de morte” (p. 1146). Não 

sem razão, Freud (1924a/1996) caracterizou esse masoquismo como “prazer no 

sofrimento, [ponderando que ele se encontra], ao fundo, também das outras duas formas” 

(p. 181).  

Mijolla (2005) ainda esclarece que muito “embora o masoquismo possa, qual um 

‘narcótico’ da autoconservação, levar o ser humano à morte, ele é também o meio para a 

libido ligar e, portanto, conter a pulsão de morte e proteger da autodestruição” (p. 1145). 

Dito desse modo, o masoquismo parece assumir a face do que o filósofo Derrida (1997) 

nomeava de pharmakon nas tradições filosófica e literária da Grécia Clássica, sendo “ao 

mesmo tempo remédio e veneno” (p. 14). 

O masoquismo moral, por sua vez, “é o sofrimento em si” (Valas, 1990, p. 85) o 

qual busca desprazer na inconsciência da satisfação sexual masoquista em relação com o 

sentimento de culpa inconsciente. Nas palavras de Mijolla (2005, p. 1148), “o verdadeiro 

masoquista sempre oferece a face onde quer que tenha oportunidade de receber um 

golpe”. E justamente por se tratar de um sentimento de culpa inconsciente se torna “um 

dos maiores benefícios do sofrimento da neurose e a origem da reação terapêutica 
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negativa” (p. 1148). Nesses casos, Freud (1924a/1996) assevera que, por ser inconsciente, 

o que se torna perceptível ao paciente é uma “necessidade de punição” (p. 186).  

Essa punição é o que leva o mestre de Viena a atribuir ao superego55 a 

responsabilidade pela “consciência de culpa como expressão de uma tensão entre o ego e 

o superego. O ego reage com sentimentos de ansiedade (ansiedade de consciência) à 

percepção de que não esteve à altura das exigências feitas por seu ideal, ou superego” 

(Freud, 1924a/1996, p. 186). Situação que ele exemplifica por meio das reações 

terapêuticas negativas, no ponto em que o paciente parece tornar sua neurose mais grave 

no decurso do tratamento,  

 

... justamente nos momentos em que se esperaria uma mudança positiva, porque uma nova 

compreensão havia sido atingida. Freud reporta este fenômeno à existência de um sentimento 

inconsciente de culpa. Tudo se passa como se a miséria neurótica tivesse o caráter de expiação de 

um crime, e como se a sua cura acarretasse punições muito severas (Maldonado, 2005, p. 59-60).  

 

Nesse conseguinte, Freud (1924a/1996) afirma que essa seria a forma mais 

importante de masoquismo para a psicanálise, ao mesmo tempo em que nos adverte de se 

tratar de uma formulação ainda bastante recente para a época. Em contrapartida, o 

masoquismo feminino é apresentado, por ele, como o mais facilmente reconhecido nas 

observações clínicas, podendo “ser examinado em todas as suas relações” (p. 181), nas 

mais variadas situações, tanto que ele parte da análise do masoquismo feminino em 

homens. Como bem observa Birman (1999), a utilização de casos masculinos desse tipo 

de masoquismo se mostra um avanço interessante no sentido de não atribuir ao feminino 

nem à feminilidade o estatuto de “um registro psíquico e erógeno que remeta 

imediatamente para o universo das mulheres, em oposição ao dos homens” (p. 11).  

Todavia, o masoquismo seria feminino por estar relacionado a uma posição 

passiva com relação ao ato sexual que, para o criador da psicanálise, concerne à uma 

posição feminina. Com efeito, a interpretação que lhe acena como óbvia é de que o 

masoquista “deseja ser tratado como uma criança pequena e desamparada, mas, 

particularmente, como uma criança travessa” (Freud, 1924a/1996, p. 182).  

                                                 
55 O superego (supereu) se constitui como uma das instâncias propostas pelo novo modelo de subjetividade 

que se consolida a partir da segunda tópica freudiana, isso significa, portanto, que ele não existia nas 

primeiras formulações teóricas de Freud. Nesse conseguinte, Valas (1990) nos esclarece que o superego 

surge como o “representante do mundo externo e do isso [id]. Ele próprio é o produto de uma identificação 

do eu [ego], por introjeção neste casal parental tomado como primeiro objeto das moções libidinais do isso. 

No decorrer dessa introjeção, a relação com esses objetos foi dessexualizada e desviada de seus fins sexuais 

diretos. É assim que é superado o complexo de Édipo, cujo herdeiro é o supereu. Ele se constitui, pois, pela 

introjeção de exigências e interdições, e Freud assimila seu papel ao de um juiz ou de um censor perante o 

eu” (p. 87). Razão pela qual, na concepção de Mezan (2003, p. 122), essa “instância psíquica [é] 

encarregada de controlar, por meio dos mecanismos ligados à culpabilidade, os desejos inconscientes”. 
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É nesse contexto que Mijolla (2005) complementa afirmando que, “por trás das 

humilhações e dos castigos, que fazem, por outro lado, transição com o masoquismo 

moral pela culpa, revela-se a encenação infantil de “situações características da 

feminilidade, como ser castrado, ou ser copulado, ou dar à luz um bebê’” (p. 1147). Nesse 

ponto, portanto, verificamos uma aproximação da sexualidade feminina à sexualidade 

infantil, uma vez que “este tipo de masoquismo seria, de alguma maneira, o resultado da 

montagem fantasmática de um desejo culpável remontando à infância” (Valas, 1990, p. 

84). 

Para além da qualidade feminina das fantasias apontadas por Freud (1924a/1996) 

nesse tipo de masoquismo, é interessante observar que elas acenam, ao mesmo tempo, 

para o desejo e o horror da castração que remete à experiência do desamparo fundamental. 

Dito de outro modo, o masoquismo feminino remete ao “registro psíquico do desamparo 

[que] é algo de ordem originária, marcando a subjetividade humana para todo o sempre, 

de maneira indelével e insofismável” (Birman, 2014, p. 39-40).  

Não sem razão, Birman (1999) aproxima a feminilidade e o desamparo afirmando 

se tratarem das duas faces da mesma moeda, no ponto em que “a primeira se enuncia na 

linguagem do erotismo, o segundo se formula na linguagem da ética” (p. 52). O autor 

ainda propõe a feminilidade como “a revelação do que existe de erógeno no desamparo, 

a sua face positiva e criativa, isto é, o que este possibilita ao sujeito nos termos de sua 

possibilidade de se reinventar permanentemente” (p. 52). Nesse viés, o masoquismo seria 

tomado como a face negativa do desamparo, uma vez que, nela, reina “a inexistência 

erótica e a dor mortífera. Seria essa a razão pela qual as figuras do feminino56 e do 

masoquismo sempre foram identificadas” (p. 53).  

 É interessante perceber, como Lynch (2006) nos aponta, que o próprio termo 

feminilidade (Weiblichkeit) aparece com mais frequência a partir de 1920, portanto,  

 

Não parece coincidência que o uso mais frequente desse termo venha ao mesmo tempo da 

fundamentação da questão da pulsão de morte. É a problemática mesmo da feminilidade que é 

retomada a partir da pulsão de morte, abrindo espaço para esse “enigma” que Freud tenta, por todo 

seu percurso, abordar, mas que sempre lhe escapa (Lynch, 2006, p. 125). 

                                                 
56 É importante demarcarmos, como faz questão de observar Birman (1999), que feminino e feminilidade 

não devem ser tomados como sinônimos, visto que correspondem a termos distintos para a psicanálise. Isso 

porque o feminino é concebido pela lógica do falo (ter ou não ter), melhor dizendo, o “feminino na 

psicanálise tem no falo o seu operador teórico fundamental” (p. 51), expressa na inexistência imaginária do 

mesmo no corpo da mulher. A feminilidade, por sua vez, não se encontra submetida à lógica do falo, ela 

está para além desse operador, portanto, ela corresponde a “um traço que se inscreve no registro da falta e 

do vazio, que está no âmago da experiência do desejo” (p. 60). Motivo pelo qual o autor, acima citado, 

afirma que “a feminilidade não é identificada com o feminino, pois implica a erotização do desamparo e 

não o usufruto horrendo da dor masoquista” (p. 53).   
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Pode-se extrair, portanto, desse território teórico do “mais além” dois pontos 

fundamentais, o primeiro diz respeito à teorização de um segundo conflito pulsional, do 

qual a pulsão de morte surge como um recurso para dar conta de problemas clínicos e 

teóricos que o primeiro conflito pulsional não conseguia. Isso porque, no primeiro 

conflito pulsional, não estava claro como o sujeito poderia sofrer sem uma causa concreta 

e empírica. É fato que Freud, nessa época, já possuía uma noção de fantasia, mas esta 

ainda não abarcava essa dimensão de prostração do indivíduo em função de uma 

disposição própria ao sofrimento. O segundo ponto, por sua vez, relaciona-se à noção de 

masoquismo que busca dar conta de sentimentos difusos como a culpa que não parecem 

ter uma causa empírica e, precisava-se, portanto, de uma causa primária.   

 Com efeito, tanto o novo conflito pulsional quanto a noção de masoquismo 

possibilitam a Freud realizar uma reinterpretação de sua teoria da sexualidade, no ponto 

em que coloca em xeque o “primado genital” em prol da ascensão do “primado do falo”. 

Essa alteração apresentará mudanças significativas nas formulações teóricas sobre a 

sexualidade feminina, demorando-se assim na descrição de pré-história edipiana que, na 

menina, mostra-se particularmente visível, posto que o complexo de Édipo significará 

para ela uma mudança de objeto de amor, da mãe para o pai, como acompanharemos a 

seguir.    

 

3.2 Do Édipo ao tornar-se mulher 

 

Neste mundo de espelhos, um único fio condutor proporciona uma indicação: o que o indivíduo 

repete “é um fragmento de sua vida sexual infantil, portanto do Complexo de Édipo e de seus 

derivados (Mezan, 1991, p. 255). 

 

A sexualidade feminina, como descrita no decurso dessa investigação, aparece 

desde o início da obra freudiana, há que se dizer, porém, que é a partir da década de 1920, 

que são publicados os textos mais específicos sobre o tema, os quais operam modificações 

significativas no modo de se conceber o feminino e suas vicissitudes. Dentre essas 

mudanças, Neri (2005) aponta duas principais como chave de [re]interpretação 

psicanalítica da sexualidade feminina pós anos 20. A primeira corresponde à uma 

reformulação da teoria do monismo sexual e a segunda concerne à uma “abordagem da 

sexualidade feminina não mais em simetria com o masculino, mas com uma dinâmica e 

especificidades próprias” (p. 181).  

Para a sexualidade feminina, objeto de nossa pesquisa, torna-se fundamental 

marcar essa mudança de posição do criador da psicanálise, uma vez que, até 1919, o cerne 
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da problemática feminina consistia em uma fixação amorosa com relação ao pai, da qual 

as únicas saídas plausíveis para a mulher seriam a identificação masculina ou a 

maternidade, constatação que apresentamos no capítulo 2 desta dissertação.  

Contudo, a partir de 1925, essa problemática irá se constituir na relação com a 

mãe e a necessidade de um desvio dessa fixação materna em direção ao pai, de modo que 

o amor ao pai se torna justamente o que irá assegurar à mulher a possibilidade de assumir 

uma posição feminina. Por esse viés, percebemos que se em um primeiro momento o 

complexo de Édipo surge como um destino cernido pela masculinidade, em um segundo 

momento, a entrada no Édipo se apresenta como a via de possibilidade de uma posição 

feminina para a mulher (Neri, 2005).   

 Assim, objetiva-se, nesse tópico, discorrer sobre as novas teorizações 

concernentes ao complexo de Édipo, de modo a evidenciar como o complexo de castração 

e a hipótese da “inveja do pênis”57 são elevados a postos privilegiados no quadro teórico 

de Freud dos anos 20. Assim como, busca-se elucidar quais as consequências das 

diferenças entre os sexos e como tudo isso remeterá o mestre de Viena a um “mais além” 

dessas diferenças.    

Nesse sentido, um fio condutor nos é proposto pelos próprios textos freudianos: a 

reinterpretação do monismo - “A organização genital infantil” (1923), a relação da 

castração com o Édipo - “A dissolução do complexo de Édipo” (1924) e “Algumas 

consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos” (1925). Sendo, a partir 

deste último, que perceberemos um amadurecimento teórico sobre a sexualidade feminina 

que abre caminho para as produções finais de Freud, nas quais ele aborda especificamente 

“A sexualidade feminina” (1931) e a “Feminilidade” (1933[32]). 

 

3.2.1 Castração: uma linha de força da teoria da sexualidade feminina  

 

A anatomia é o Destino, mas não a tragédia.... Estamos, nunca é demais repeti-lo, no domínio 

simbólico, em que o Falo coincide com a Fala, jamais com a falha. O simbólico concerne à 

constituição do sujeito, independentemente do sexo empírico ser o masculino ou feminino. Como 

a repetição e o Édipo, a castração é da ordem do transcendental, dos princípios fundadores, nada 

tendo a ver com a vivência psicológica ou com a empiria genital (Mezan, 1991, p. 286). 

 

 Uma das primeiras mudanças na teoria da sexualidade concernente à segunda 

tópica foi a reinterpretação do monismo que Freud (1923/1996) realizou no texto “A 

                                                 
57 Vale ressaltar que “a menina não inveja o órgão peniano do menino, mas o símbolo de potência por ele 

encarnado aos olhos das crianças” (Nasio, 2007, p. 53). Portanto, trata-se de uma “inveja infantil e ciumenta 

de uma criança magoada, vingativa e nostálgica, que quer recuperar o símbolo do poder de que julga ter 

sido despossuída” (p. 53-54).    
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organização genital infantil”. Isso porque como vimos no capítulo 2, inicialmente, a 

hipótese freudiana era de que as crianças acreditavam na universalidade do pênis, de 

modo que negavam a diferença sexual ao tratar o clitóris como um pequeno órgão peniano 

que iria se desenvolver. Gradativamente, essa crença vai cedendo espaço à percepção de 

que havia um pênis e ele foi cortado, logo a ausência dele é interpretada como uma 

castração que, na menina, efetuou-se e, no menino, pode vir a se tornar uma realidade 

(Freud, 1923/1996). 

Evidencia-se, pois, que a simetria pênis e clitóris se desfaz e, em seu lugar, nasce 

uma antítese que se expressa na oposição “entre possuir um órgão genital masculino e ser 

castrado” (Freud, 1923/1996, p. 163). Por essa perspectiva, o próprio médico de Viena 

observa como “os órgãos genitais femininos jamais parecem ser descobertos” (p. 163). 

Nessa mesma linha de raciocínio, Mezan (1991) nos chama a atenção para como a vagina 

passa a representar a prova da castração e, consequentemente, o medo e o horror da 

mesma58: 

 

é assim que o menino compreende o que lhe transmitem os seus olhos, no momento furtivo em 

que nem todos os seres humanos são feitos à sua imagem e semelhança. A percepção se converte 

em motivo de temor: a castração passa a ser uma possibilidade efetiva, e o medo de perder seu 

órgão mais importante se instala no menino. Com ele se instala também a percepção ainda confusa 

de uma outra relação possível entre os adultos e as crianças, a relação da violência e da dominação, 

que subverte completamente a realidade psíquica infantil (Mezan, 1991, p. 282).  

   

 Com a teorização da chamada “fase fálica”, o criador da psicanálise corrige suas 

formulações anteriores, “afirmando que a afinidade entre a sexualidade infantil e a adulta 

vai muito além da simples escolha de objeto; o interesse pelos órgãos genitais adquire no 

momento edipiano uma intensidade quase igual à do início da adolescência” (Mezan, 

1991, p. 282), contudo não se configura como uma primazia genital, pois não há distinção 

entre os órgãos sexuais, há somente a percepção do órgão masculino, como se evidencia 

nas palavras de Freud (1923/1996, p. 160):  

 

a característica principal dessa ‘organização genital infantil’ é sua diferença da organização genital 

final do adulto. Ela consiste no fato de, para ambos os sexos, entrar em consideração apenas um 

órgão genital, ou seja, o masculino. O que está presente, portanto, não é uma primazia dos órgãos 

genitais, mas uma primazia do falo59.     

                                                 
58 A percepção desse horror leva o fundador da psicanálise a uma analogia mitológica no ponto em que 

“essa visão do órgão genital feminino que se transforma em figura de horror está no centro do mito da 

cabeça da Medusa, que proporciona a Freud a possibilidade de ver aí a articulação da visão do órgão genital 

feminino com a angústia de castração. E o que sobressai é o olhar medusando o sujeito” (Quinet, [s./d.], 

s./p.). 
59 É digno de nota que, ainda nesse momento da teoria, Freud (1923/1996) nos esclareça que “podemos 

descrever esse estado de coisas apenas no ponto em que afeta a criança do sexo masculino; os processos 
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 Por isso, Freud (1923/1996) nomeou esse momento de fase fálica, designando a 

ela uma função importante na origem da diferença sexual, uma vez que o falo é 

introduzido como um operador dessa distinção, em que o que está em jogo é tê-lo ou não. 

Para Neri (2005), é a possibilidade dessa posse que “conduz a uma concepção da 

diferença sexual na qual só existe um sexo, o masculino, a oposição sexual não se dando 

em termos de masculino-feminino e sim em termos de masculino-castrado” (p. 182). 

Como afirma o mestre vienense, 

 

No estágio da organização pré-genital sádico-anal não existe ainda questão de masculino e 

feminino; a antítese entre ativo e passivo é a dominante. No estádio seguinte da organização genital 

infantil, sobre o qual agora temos conhecimento, existe masculinidade, mas não feminilidade. A 

antítese aqui é entre possuir um órgão genital masculino e ser castrado. Somente após o 

desenvolvimento haver atingido seu complemento, na puberdade, que a polaridade sexual coincide 

com masculino e feminino (Freud, 1923/1996, p. 163).     

 

 Além de ser o operador da diferença sexual, o falo também é extremamente 

importante para o desenvolvimento do complexo de castração, na medida em que 

inaugura uma nova forma de se pensar a sexualidade feminina. Isso porque, diante do 

falo, meninos e meninas vão se posicionar de forma diferente, no tocante à mulher, o que 

irá diferenciá-la será o vestígio de uma ausência, de modo que o feminino aparece “sob o 

signo de uma subtração, dela derivando um a-menos: algo que foi subtraído do seu corpo” 

(Fortes, 1993, p. 18). 

 Como bem observa Mezan (1991), esse tema da castração não é novo na obra 

freudiana, porém, sua novidade está na centralidade que ele assume ao se articular com o 

complexo de Édipo na constituição da vida sexual humana. Segundo o autor, a partir de 

1923, a castração se torna uma das linhas de força da teoria psicanalítica, “a ponto de 

Freud procurar estabelecê-la como o nódulo dos fenômenos neuróticos na obra de 1926, 

Inibição, Sintoma e Angústia, reencontrando-a na gênese de mecanismos de defesa do 

ego (Fetichismo, 1927), e mesmo no domínio das fantasias originárias” (p. 283). Com 

efeito, podemos nos questionar: de que maneira a castração é promovida a esse posto 

privilegiado no quadro teórico de Freud dos anos 20? 

 Responder a essa questão é nos permitir mergulhar nas águas do texto de 1924, 

“A dissolução do complexo de Édipo” que, posteriormente, desembocarão em “Algumas 

consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos” do ano seguinte. A 

primeira das obras apresenta a tese de que, por meio da castração, o menino seria 

                                                 
correspondentes na menina não conhecemos” (p. 160). O que parece nos dizer que a gênese da primazia 

fálica foi observada nos meninos, mas não claramente nas meninas. 
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conduzido a sair do Édipo, enquanto a menina, ao contrário, entraria no Édipo pela 

castração.  

Decerto, esse fenômeno seria, em primeira instância, oriundo da distinção 

anatômica entre os sexos. Razão pela qual Freud, parafraseando a célebre frase de 

Napoleão Bonaparte – “Política é destino”, pronuncia que “anatomia é destino” 

(1924b/1996, p. 199). Mas como nos adverte Mezan (1991) em uma nota de pé de página, 

“a anatomia é o Destino, mas não a tragédia. A experiência da diferença sexual anatômica 

já o mostra, pois não é a vagina, como elemento diferencial positivo, que impressiona a 

criança, mas a ausência de um signo... o Falo...” (p. 285-286). 

  Assim, defronte à visão dos órgãos genitais femininos, o menino se sente 

ameaçado, motivo pelo qual ele aceita renunciar ao seu desejo edípico pela mãe, por 

acreditar que seu rival paterno possa também subtrair-lhe o pênis. Dito de outro modo, ao 

se ver impelido a escolher “entre o investimento narcísico do seu pênis e seu desejo 

edípico, ele opta pelo primeiro” (Neri, 2005, p. 183), abdicando da mãe em prol do temor 

da ameaça da castração por parte do pai. Nasio (2007) nomeia esse momento de “crise 

edipiana do menino”, o qual se desenvolve em “três tempos: amor pelo pênis → angústia 

de perdê-lo → renúncia à mãe” (p. 37).  Desse modo, Freud (1924b/1996) assevera que,  

 

Se a satisfação do amor no campo do complexo de Édipo deve custar à criança o pênis, está fadado 

a surgir um conflito entre seu interesse narcísico nessa parte de seu corpo e a catexia libidinal de 

seus objetos parentais. Nesse conflito, triunfa normalmente a primeira dessas forças: o ego da 

criança volta as costas ao complexo de Édipo (p. 198). 

 

Nessa perspectiva, o abandono da mãe como objeto de seu amor possibilita o 

deslocamento do sentimento de rivalidade para a incorporação do pai pela via da 

identificação, demarcando a submissão do menino à “lei do interdito do incesto” (Nasio, 

2007, p. 37), apogeu do complexo de Édipo masculino. Assim, Freud (1924b/1996) 

afirma que “a destruição do complexo de Édipo é ocasionada pela ameaça de castração” 

(p. 199). Todavia, Mijolla (2005b) nos adverte que não se deve acreditar que o criador da 

psicanálise nessa altura de sua tese renuncie ao complexo, propondo seu 

desaparecimento, posto que o “Édipo é a própria ossatura do psiquismo humano. O que 

desaparece é o conflito edipiano sob a forma infantil e não o modo de organização que 

dele resultou” (p. 373).  

A figura 2 nos apresenta uma síntese da fase fálica em articulação ao complexo 

de Édipo e de castração no menino, ainda que não tenhamos tratado dos pormenores dessa 
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hipótese freudiana se faz importante esquematizar o desenvolvimento desse período a fim 

de se destacar a lógica acenada por Freud na constituição do indivíduo masculino.  

 

 
Figura 2: Lógica do Édipo no menino. 

Fonte: Nasio (2007, p. 43). 

 

Com efeito, Nasio (2007) apresenta duas consequências do Édipo que, em sua 

concepção, são decisivas para a formação da personalidade do menino, a primeira 

consiste no “nascimento de uma nova instância psíquica, o supereu” (p. 40), a segunda 

corresponde à “confirmação de uma identidade sexual nascida por volta dos dois anos de 

idade e afirmada mais solidamente após a puberdade” (p. 40). Sobre essas consequências, 

Mijolla (2005b) sublinha que 

 

... por uma parte, o conflito edipiano, em sua fase aguda, constitui um motor essencial do jogo de 

identificações por meio das quais se constrói a pessoa. Depois de ter desejado ser o pai e de, por 

conseguinte, o suprimir a fim de substituir junto da mãe, o rapaz deseja ser como o pai junto de 

outras mulheres; por outra parte, essa referência ao rapaz não pode deixar na sombra o problema 

do complexo de Édipo na menina. Esse ponto constitui para Freud um importante e embaraçoso 

obstáculo teórico e uma constante fonte de dificuldades para os seus sucessores (p. 373). 

 

 Partindo desse apontamento de Mijolla (2005b), destacamos que, na menina, 

portanto, o processo se mostra de outra ordem, contudo, Freud se contentou, por um longo 

tempo, em descrever que esse mecanismo edipiano se daria de modo semelhante na 

menina. O obstáculo dessa simetria teórica surgiu quando o complexo de castração 

assumiu um grau de importância maior nesse processo, pois se a visão do órgão genital 

masculino e a percepção da ausência do mesmo em seu corpo não levava a cabo a 

instauração da ameaça de castração, como pensar as consequências disso no psiquismo 

feminino?  
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Freud (1924b/1996) percebe, então, que a menina aceitava a castração como fato 

consumado. Assim, excluída a ameaça de castração, ele declarou que essa “renúncia ao 

pênis não é tolerada pela menina sem alguma tentativa de compensação” (p. 200). Nesse 

sentido, ela buscaria uma espécie de recompensa fálica, equacionada de forma simbólica, 

de modo a deslizar do pênis para um bebê. Desse modo, 

 

Seu complexo de Édipo culmina em um desejo, mantido por muito tempo, de receber do pai um 

bebê como presente – dar-lhe um filho. Tem-se a impressão de que o complexo de Édipo é então 

gradativamente abandonado de vez que esse desejo jamais se realiza. Os dois desejos – possuir um 

pênis e um filho – permanecem fortemente catexizados no inconsciente e ajudam a preparar a 

criatura do sexo feminino para seu papel posterior (Freud, 1924b/1996, p. 200).   

 

 Desse modo, Freud (1924b/1996) não se demora na teorização edípica feminina, 

nesse momento, motivo pelo qual nutria a justificativa de que a exclusão do temor da 

castração na menina tornava o Édipo bem menos complexo que no menino. Porém, essa 

justificativa não lhe satisfazia de forma alguma e, uma vez mais, declara que sua 

“compreensão interna (insight) desses processos de desenvolvimento em meninas em 

geral é insatisfatório, incompleto e vago” (p. 200-201). Tal insatisfação era alimentada 

por perguntas que tentavam compreender os processos de entrada e saída da crise 

edipiana, além do jogo das identificações, principalmente, na menina. Nesse contexto, o 

fundador da psicanálise publica o texto “Algumas consequências psíquicas da distinção 

anatômica entre os sexos”, em 1925, o qual, a seguir, traçaremos seus principais avanços 

no território edipiano.  

 

3.2.2 Édipo na mulher: uma questão de pré-história 

 

... diante da pergunta pelo referente da diferença entre os sexos não se espere encontrar um saber 

que consista como verdade.... Trata-se, antes, de fazer operar o enigma, na busca de um saber que 

será sempre, de saída, parcial (Poli, 2008, p. 357). 

 

Ao retomar sua discussão sobre o complexo de Édipo à luz da diferença sexual, 

Freud (1925/1996), de saída, reconhece que as semelhanças teóricas para tratar do tema 

no menino e na menina se mostraram infrutíferas, no ponto em que desconsiderava que o 

processo edipiano acontecia de forma distinta em ambos os sexos. Assim, partindo de um 

olhar que passava agora a considerar uma possível dissimetria, no tocante ao 

desenvolvimento do Édipo, o mestre de Viena retorna às suas teorizações no ponto em 

que “tanto para a menina quanto para o menino, só existia primeiro um único sexo, o 

masculino.... A descoberta da diferença anatômica entre os dois sexos colide primeiro 

com a incredulidade, mas a angústia instala-se no menino” (Mijolla, 2005b, p. 373).  
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Por conseguinte, a possibilidade de que a castração se torne um fato concreto passa 

a influenciar profundamente o sentimento de amor voltado à mãe e o de rivalidade 

apontado para o pai. Com efeito, esses sentimentos que constituem o núcleo do complexo 

serão destruídos pelo temor da castração, levando o menino a sair da crise edipiana. Na 

sequência, Freud se refere a uma fase anterior ao Édipo que ele denomina de “pré-história 

do complexo de Édipo” que nos meninos não se apresentaria claramente, sabendo-se, 

porém,  

 

... que esse período inclui uma identificação de tipo afetuoso com o pai do menino, identificação 

que ainda está livre de qualquer sentimento de rivalidade com relação à sua mãe. Outro elemento 

desse estádio é, acredito, invariavelmente uma atividade masturbatória vinculada aos órgãos 

genitais, a masturbação da primeira infância60, cuja supressão mais ou menos violenta da parte 

daqueles que estão encarregados da criança põe em ação o complexo de castração (Freud, 

1925/1996, p. 283). 

 

 Essa afirmação nos parece interessante no ponto em que a vulgata freudiana, ou 

seja, o que se entende comumente do texto de Freud, desconsidera a existência de um pré-

Édipo no menino ou fazem tábula rasa dessa questão. Poucos comentadores como 

Bleichmar (1988) e Chemama (1995c) mencionam tal fato, e mesmo o fazendo não dão 

ênfase ao assunto. A primeira autora citada somente informa que esse termo caiu em 

desuso ao se tratar do menino “pela compreensão limitada que se fez dele em relação à 

expressão de Freud” (p. 43). O que nos parece, no entanto, é que se tomou com tamanho 

afinco o Édipo como sendo problemático na menina que se desvalorizou a própria letra 

freudiana. 

 Tal informação não nos parece menos importante, posto que se costuma apresentar 

a fase pré-edipiana da menina como algo a mais que o desenvolvimento do complexo no 

menino não comportaria. O texto freudiano, porém, somente levanta um problema a mais 

do complexo na menina que gira em torno de responder a seguinte questão: tendo-se em 

mente que, tanto para os meninos quanto para as meninas, a mãe é o objeto original de 

amor. “Como ocorre, então, que as meninas o abandonem e, ao invés, tomem o pai como 

objeto?” (Freud, 1925/1996, p. 284). Perseguindo respostas plausíveis, o criador da 

psicanálise pode se demorar em suas incursões teóricas a ponto de evidenciar sua 

importância no caminho da sexualidade feminina.   

                                                 
60 Para Quinet ([s./d.]), há duas etapas no complexo de castração, sendo a primeira auditiva e a segunda, 

visual. No primeiro momento, a criança é ameaçada por seus cuidadores ou outros adultos durante a 

masturbação infantil, de modo a extinguir esse comportamento da criança. Porém, a criança não acredita 

nessa ameaça até o instante em que vê os genitais femininos e constatam a ausência do órgão peniano nas 

meninas. Dessa maneira, a criança “confirma a veracidade da ameaça ouvida outrora, que assume, assim, a 

posteriori a significação da castração efetiva e provoca angústia” (s./p.).  
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 Nesse contexto, tomando-se a mãe como objeto primeiro de amor e a percepção 

da castração como fato consumado, as meninas “caem vítimas da inveja do pênis” (Freud, 

1925/1996, p. 285). Essa inveja se torna índice de uma ferida narcísica, a qual acarreta 

grandes consequências psíquicas, a primeira delas é “um sentimento de inferioridade [que 

culmina em] um desprezo sentido pelos homens por um sexo que é inferior ... [e buscam] 

ser como um homem” (p. 286), essa situação fortaleceria o chamado complexo de 

masculinidade61.  

Outra consequência consiste em um traço característico do ciúme, motivo pelo 

qual esse sentimento parece desempenhar “um papel muito maior na vida mental das 

mulheres que na dos homens” (Freud, 1925/1996, p. 287). Uma terceira consequência 

aponta para “um afrouxamento da relação afetuosa da menina com seu objeto materno” 

(p. 287). E, por fim, “a descoberta da inferioridade do clitóris” (p. 287), considerada pelo 

criador da psicanálise como a consequência mais importante delas para o 

desenvolvimento da feminilidade. Isso porque essa descoberta levaria a menina a repudiar 

a masturbação clitoridiana e, portanto, uma posição ativa, possibilitando que  

 

... a libido da menina desliz[e] para uma nova posição ao longo da linha... da equação ‘pênis-

criança’. Ela abandona seu desejo de um pênis e coloca em seu lugar o desejo de um filho; com 

esse fim em vista, toma o pai como objeto de amor. A mãe se torna o objeto de seu ciúme. A 

menina transformou-se em uma pequena mulher (Freud, 1925/1996, p. 289).   

 

 Desse modo, a menina deixaria de ocupar uma posição na qual se colocava como 

portadora do falo para uma em que não o possui. Essa questão nos parece bastante 

significativa no ponto em que Freud (1925/1996) atribui à menina uma condição para 

entrar no complexo de Édipo que consiste em um deslocamento de sua libido de uma 

posição ativa para uma passiva, somente assim, ela estaria apta a buscar “repetir” seu 

sentimento de amor, agora pelo pai. Não sem razão, Garcia-Roza (1986) afirma que 

“repetimos um encontro amoroso que, em si mesmo, já é máscara” (p. 45). O autor, 

obviamente, está ressaltando uma condição sexual estrutural de todo ser humano, porém, 

na mulher, ela parece se mostrar não só de forma mais clara, mas também com maior 

frequência. Motivo pelo qual Freud (1925/1996) a localiza no sexo feminino.   

Nesse sentido, Garcia-Roza (1986) segue afirmando que “não possuímos uma 

sexualidade que é mascarada; a sexualidade é constituída pelas próprias máscaras. A 

sexualidade humana é, essencialmente, disfarce” (p. 51). Por esse viés, Freud (1925/1996) 

                                                 
61 Esse complexo consiste na menina fantasiar que possui o pênis cobiçado e passa a se comportar como 

um homem (Kaufmann, 1996c). Segundo Kehl (2016), no texto de 1925, “não fica claro se a descoberta da 

castração extermina ou reinaugura a masculinidade na menina” (p. 164).    
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parece nos indicar que a sexualidade feminina seria duplamente mascarada, de modo que 

somente, a partir desse duplo disfarce, a menina poderia entrar no Édipo. Levando a cabo 

essas suposições, já teríamos, nesse momento, indícios de que a suposta passividade 

feminina não passaria de um disfarce da pulsão sexual, que é em si, ativa. Com efeito, 

Kehl (2016) ilustra essa questão ao sublinhar que “... a posição feminina [é] um sacrifício 

temporário oferecido pela mulher freudiana ao homem em troca de um único interesse 

verdadeiro: o filho-falo” (p. 163). 

Outra questão fundamental é destacada por Neri (2005) como um paradoxo, no 

sentido de que o único caminho para a menina se tornar feminina é “primeiramente, odiar 

sua mãe e o feminino... [tendo], então, de se identificar com a mãe, de quem ela se separou 

sob o signo do desprezo e do ódio” (p. 185). Poderíamos nos perguntar, nesse ponto, se 

essas mensagens paradoxais não passariam uma ideia confusa de amor e ódio tanto de si 

quanto do outro (feminino) que, de alguma forma, poderia encontrar destino em 

expressões masoquistas? A teoria até aqui investigada não nos possibilita responder a essa 

indagação, portanto, por hora, manteremos tal questão em suspenso para retornar à letra 

freudiana.     

 Assim, após a descrição das consequências da inveja do pênis e a percepção de 

que a menina transfere o amor que sente pela mãe para o pai, Freud (1925/1996) se 

interroga sobre a importância da pré-história edipiana, posto que, “nas meninas, o 

complexo de Édipo é uma formação secundária. As operações do complexo de castração 

o precedem e preparam” (p. 289), isso porque “a castração, para a menina, tem como 

corolário a inveja do pênis e o complexo de masculinidade” (Neri, 2005, p. 184). Além 

disso, ele teria constatado “que a força primitiva do amor pela mãe nunca é toda 

transferida para o pai” (Kehl, 2016, p. 163). Nessa perspectiva, Freud (1925/1996) 

esclarece que 

 

... o complexo de castração sempre opera no sentido implícito em seu conteúdo: ele inibe e limita 

a masculinidade e incentiva a feminilidade. A diferença entre o desenvolvimento sexual dos 

indivíduos dos sexos masculino e feminino no estádio que estivemos considerando é uma 

consequência inteligível da distinção anatômica entre seus órgãos genitais e da situação psíquica 

aí envolvida; corresponde à diferença entre uma castração que foi executada e outra que 

simplesmente foi ameaçada (p. 289).   

 

 Freud (1925/1996), então, é levado a afirmar que, na menina, falta “o motivo para 

a demolição do complexo de Édipo” (p. 290), de modo que a garota entraria no Édipo, 

mas não poderia ser precisado quando conseguiria sair dele. Diante dessa constatação, 

poderíamos afirmar que “o Édipo produz o homem, não produz a mulher” (Soler, 2005, 
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p. 17). É nesse contexto que Neri (2005) conclui que “ao fim de toda essa elaboração, o 

Édipo feminino se apresenta menos como uma resolução que abriria uma via para a 

sexualidade feminina, e mais como um problema” (p. 185).  

Nessa atmosfera, Freud (1931/1996) continua suas investigações sobre o tema, 

agora, dando ênfase à relação intensa da menina com sua mãe, posto que essa ocasião irá 

influenciar sobremaneira seu desenvolvimento sexual. Assim, a novidade elucidada pelo 

médico de Viena consiste na introdução da ambivalência para se compreender a ligação 

da garota com a mãe que seria marcada pelo amor e pelo ódio em igual medida. Sendo, 

portanto, esse caráter ambivalente que estaria na estruturação inicial da sexualidade 

feminina. Soler (2005) nos adverte que esse forte e estranho vínculo com a mãe nunca é 

rompido, fato que Freud parece ter hesitado em afirmar, contentando-se somente em 

descrever sua intensidade. 

Segundo Freud (1931/1996), essa ligação intensa, ambivalente e conflitiva com a 

mãe aponta três destinos possíveis para a sexualidade feminina: a frigidez e a inibição 

oriundos de um sentimento de inferioridade que marcam uma abdicação de toda sua vida 

sexual; o complexo de masculinidade no qual a menina se agarra à esperança de obter um 

pênis; e os primeiros passos no caminho do se tornar mulher de modo que substitui o 

desejo de ter um pênis pelo desejo de ter um bebê.  

Com efeito, não devemos deixar passar despercebido o fato de que, apesar desse 

modelo pré-edípico oferecer três alternativas à mulher e evidenciar que se trata de uma 

construção psíquica desvinculada de uma ordem natural, ainda assim, ele parece sustentar 

a maternidade como destino normal para as mulheres que lhe permitiriam desenvolver 

seus papéis sociais. As duas primeiras alternativas se apresentariam como “desvios 

negativos e soluções patológicas” (Neri, 2005, p. 187). Desse modo, na conferência sobre 

a feminilidade, uma vez mais, ele ressalta que 

 

A fase da ligação afetuosa pré-edipiana, contudo, é decisiva para o futuro de uma mulher: durante 

essa fase são feitos os preparativos para a aquisição das características com que mais tarde exercerá 

seu papel na função sexual e realizará suas inestimáveis tarefas sociais. É também nessa 

identificação que ela adquire aquilo que constitui motivo de atração para um homem; a ligação 

edipiana deste à sua mãe transfigura a atração da mulher em paixão (Freud, 1933[1932]/1996, p. 

142).  

    

 Das palavras de Freud (1933[1932]/1996), duas questões nos saltam aos olhos, a 

primeira delas evidencia como o “destino normal” para a mulher é colocado em uma 

estreita relação com o desejo do homem de se relacionar com a mãe, motivo pelo qual a 

garota “precisa” desejar ser mãe. Aqui poderíamos nos perguntar se existiria em Freud 
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uma hipótese do “tornar-se mulher”, pois o que se apresenta em sua obra é uma tese 

referente ao “tornar-se mãe”.  

A segunda vai na direção de perceber que para chegar a esse caminho, a menina 

terá que escolher a via do ódio, visto que essa deve sobressair a ponto de lhe permitir abrir 

mão do amor pela mãe, somente assim ocorrerá a transição necessária de posição (de 

ativo para passivo) e de objeto (da mãe para o pai). Poderíamos nos perguntar qual o 

destino desse ódio depois de estabelecidas as devidas substituições. Ao que tudo indica, 

ele deverá ser introjetado junto com a identificação materna e precisará encontrar formas 

de se expressar futuramente.   

Mediante essa explanação, apresentamos, na figura 3, uma síntese da relação – 

fase fálica, complexo de Édipo e de castração na menina, novamente inteiramos que 

muitos dos pormenores não foram tratados até este momento, porém, parece-nos 

interessante que nos apropriemos de um quadro geral da hipótese freudiana sobre o Édipo 

feminino para adentrar nas especificações da sexualidade feminina que abordaremos nos 

tópicos seguintes. 

 

 

Figura 3: Lógica do Édipo na menina. 

Fonte: Nasio (2007, p. 64). 
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Por fim, podemos depreender, dessa articulação entre as formulações da fase 

fálica com o complexo de Édipo, de castração e a diferença sexual, que é preciso fazer 

um outro tipo de leitura da obra freudiana, posto que a simetria até então utilizada em 

suas teorizações não pode mais ser sustentada pelo fato de que para a mulher a castração 

não se apresenta como uma ameaça, mas como uma realidade (Mezan, 1991). Temos, 

portanto, que para além do órgão genital se desdobra algo da ordem da interpretação que 

se mostra como mais fundamental para a organização psíquica de cada indivíduo. Não 

sem razão, o autor supracitado pronuncia que o drama da castração não se desenrola na 

anatomia, uma vez que “a ‘ameaça’ e a ‘realidade’ a que aludimos no texto não devem 

induzir o leitor a tomar como causa do complexo de castração aquilo que é apenas a 

ocasião para sua emergência” (p. 285). 

 Desse modo, somos levados a perceber que as novas hipóteses freudianas 

evidenciam uma perspectiva da sexualidade, cada vez mais, distanciada de referenciais 

anatômicos, permitindo-se constatar que “a identidade sexual não está estabelecida, mas 

é fruto de construção, resultado de um complexo trabalho psíquico” (Neri, 2005, p. 183). 

Contudo, Mezan (1991) nos adverte que 

 

A rede de relações que tem o nome de Complexo de Édipo não é passível de uma leitura que se 

esgote no psicológico; assemelha-se mais a uma categoria vazia, que será preenchida deste ou 

daquele modo segundo o caso específico da criança. Não importa que o Édipo feminino não seja 

“dissolvido”, mas “lentamente abandonado”, ou que o desejo que o fez nascer perdure sob a forma 

de feminilidade, mediante um jogo de identificações radicalmente diferente daquele que dá origem 

à masculinidade; a natureza estruturante do complexo não se altera por isso, e a mulher é produzida 

como tal pela sua ação tanto quanto o homem (p. 287).    

 

 Ainda que essas considerações possam nos levar a acreditar que Freud buscava 

reduzir o abismo existente entre o sexo masculino e o feminino, isso não se verifica, ao 

contrário, as investigações freudianas terminam por acentuar essa diferença, cada vez 

mais, como se verifica ao longo de sua obra. 

 

3.2.3 Feminilidade: um mais além do falo  

 

Os senhores, agora, já estão preparados para saber que também a psicologia é incapaz de solucionar 

o enigma da feminilidade. Sem dúvida, a explicação deve provir de outras fontes e só pode vir 

quando houvermos aprendido de que modo, em geral, se efetuou a diferenciação dos organismos 

vivos em dois sexos.... De acordo com sua natureza peculiar, a psicanálise não tenta descrever o 

que é a mulher - seria esta uma tarefa difícil de cumprir - mas se empenha em indagar como é que 

a mulher se forma (Freud, 1933[1932]/1996, p. 125). 
 

 Como verificamos no tópico anterior, o percurso de Freud, principalmente em 

seus últimos textos pelas veredas da sexualidade feminina, permite-lhe demarcar a fase 
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pré-edipiana e o complexo de castração como as linhas de força da constituição psíquica 

da menina. Contudo, após suas teorizações sobre a pulsão de morte, ou seja, sobre o 

registro das intensidades, algo ainda lhe escapava. É nesse contexto que o termo 

feminilidade (Weiblichkeit) aparece em “Análise terminável e interminável”. Destaca-se, 

entretanto, que esse vocábulo compõe textos anteriores, principalmente, após 1920, 

período no qual o mestre vienense se propõe a investigar mais especificamente a 

sexualidade feminina.  

Todavia, ao retomar a obra freudiana, em alguns momentos, temos a impressão 

de que a palavra feminilidade é utilizada como um adjetivo do feminino, em outros, para 

designar o destino da sexualidade feminina, mas ainda assim nos falta elementos para 

precisá-la. Essa imprecisão conceitual, na visão de Arán (1997), decorre de problemas de 

traduções para a língua inglesa e, consequentemente, para o português, posto que grande 

parte das traduções acessíveis foram realizadas a partir da edição inglesa. Além disso, 

estamos advertidos de que os textos de Freud apresentam o modo por meio do qual ele 

foi desenvolvendo seu arcabouço teórico, o que significa que o criador da psicanálise não 

dispunha de uma clareza resoluta dessas distinções desde sempre.   

Desse modo, tomamos o texto “Análise terminável e interminável”, de 1937, 

como ponto de partida para vislumbrar algo da dimensão conceitual do que Freud 

designou como feminilidade: 

 

Os dois temas correspondentes são, na mulher, a inveja do pênis — um esforço positivo por possuir 

um órgão genital masculino — e, no homem, a luta contra sua atitude passiva ou feminina para 

com outro homem. O que é comum nos dois temas foi distinguido pela nomenclatura psicanalítica, 

em data precoce, como sendo uma atitude para com o complexo de castração. Subsequentemente, 

Alfred Adler colocou o termo ‘protesto masculino’ em uso corrente. Ele se ajusta perfeitamente 

ao caso dos homens, mas penso que, desde o início, ‘repúdio da feminilidade’ [itálicos nossos] 

teria sido a descrição correta dessa notável característica da vida psíquica dos seres humanos 

(Freud, 1937/1996, p. 264).  

 

A partir da letra freudiana, podemos observar que, nesse momento, Freud 

(1937/1996) atribui o repúdio à feminilidade como uma atitude comum em ambos os 

sexos. É nesse sentido que Birman (1999) afirma que a feminilidade seria “algo que 

transcenderia a diferença de sexos, ultrapassando em muito a oposição entre as figuras do 

homem e da mulher. Tratar-se-ia, pois, de um outro registro da sexualidade, original até 

agora no percurso teórico de Freud” (p. 51). A originalidade dessa proposta, conforme o 

autor citado acima assinala, estaria em se pensar “um registro sexual [que] se 

caracterizaria pela ausência de referência ao falo” (p. 51).  
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Obviamente que enveredar por esses caminhos não se faz sem consequências, uma 

delas, bem pontuada por Arán (2002a) é atingir “o coração da teoria psicanalítica” (p. 

122), no ponto em que o modelo Édipo/castração se encontra no centro das teorizações 

freudianas. Assim, “se antes a primazia do pênis-falo era considerada o eixo pelo qual se 

definia o simbólico, ou mesmo uma trajetória subjetiva, agora a crise deste fundamento 

exige novo rearranjo teórico que possa dar conta do que está por vir” (p. 122).  

Não se trata, pois, de instalar o caos no reino da psicanálise freudiana, ao contrário, 

trata-se de evidenciar que, muito provavelmente, Freud (1937/1996) tenha encontrado, na 

feminilidade, um recurso teórico para avançar com os impasses clínicos, cada vez mais 

gritantes do sofrimento humano e sua resistência quase absoluta em nele permanecer. 

Nesse conseguinte, descentrar o grande operador lógico da constituição psíquica lhe 

permitia pensar um momento anterior no qual habitava somente o desamparo originário, 

antes, portanto, de qualquer forma de sexualização.  

Não seria esse deslocamento um indício de uma nova revolução freudiana no 

campo da sexualidade? No ponto em que uma primeira revolução se originou da 

possibilidade, apontada por Freud, de se pensar a sexualidade para além do puramente 

biológico (sexologia) a da instauração a partir do princípio de prazer e seu desdobramento 

clínico e metapsicológico: o além do princípio do prazer. Neste sentido, uma “nova 

revolução” resultaria da percepção de que algo deste par de princípios não conseguiria 

harmonizar de maneira precisa a extensão de que restava como o continente negro da 

psicanálise: o feminino.  

Face a isso, a feminilidade não seria então a proposição de uma hipótese capaz de 

arregimentar as consequências do desamparo – nos termos de sua erotização, ou de uma 

sublime ação – um vislumbre, mesmo que remoto, de uma outra revolução? No sentido 

de se propor para além das determinações sexuais impostas do que viria a reboque com a 

consecução da noção de falo, ou mesmo em termos lacanianos (Lacan, 1972-73/1985), 

uma proposição que se lançaria para além da lógica, ou do gozo fálico. Para as 

consequências de nossa dissertação, trata-se de uma hipótese que merece o registro. 

Retomando as palavras de Freud (1937/1996), Arán (2002a) nos convida, então, 

a partir do pressuposto de que a feminilidade, no texto “Análise terminável e 

interminável”, aparece como uma “rocha impossível de ultrapassar” (p. 122), da qual a 

“inveja do pênis” e o “protesto viril” “representariam uma desautorização da 

feminilidade” (p. 122). Advertindo-nos, porém, que  
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... a “feminilidade como rocha” condensa em si um acúmulo de ideias petrificadas onde o 

pensamento para.... É por isso que, para o autor, pensar é se aproximar da experiência contida 

como potencialidade num conceito petrificado... propomos pensar que o conceito de feminilidade 

no pensamento freudiano contém em si a potencialidade de uma crítica ao modelo do 

Édipo/castração, justamente porque possibilita uma abertura para a alteridade e para a experiência 

(Arán, 2002a, p. 122).  

  

Por esse viés, Arán (1997) esclarece como o conceito de feminilidade nos remete 

a dois sentidos distintos, em um só tempo, um que relaciona o vocábulo à castração e que 

resultaria no sentido de uma negatividade marcada pela impossibilidade de simbolização, 

pelo indizível, pela angústia, pelo continente negro e pelo enigma; outra arrolada à vida 

pulsional, assinalando uma positividade, no ponto em que se refere a um modo de 

erogenização não submetida à lógica fálica, ou seja, os primeiros destinos da pulsão. 

Contudo, elas não são excludentes, uma vez que seria por meio de uma experiência de 

negatividade, na qual há a perda da referência fálica e, consequente, situação de 

desamparo, que se tornaria possível “vislumbrar uma outra forma de trabalho psíquico ou 

de transformação da pulsão, na qual poderíamos assentar o conceito de feminilidade como 

uma forma singular de sublimação” (Arán, 1997, p. 19).    

Estabelecidas essas relações, duas linhas de raciocínio se mostram importantes 

para nossa investigação. A primeira delas consiste no que Arán (1997) denominou de 

“desfalicização”, na qual teríamos a “ideia da feminilidade como indicadora do que é 

impossível de simbolizar” (p. 19) na experiência de fenômenos como a compulsão à 

repetição. Freud (1937/1996), ao discorrer sobre o processo analítico, evidencia que o 

mesmo para de caminhar quando esbarra na inveja do pênis e no protesto viril ou 

desautorização da feminilidade, “destinos que a organização fálica possibilita para as 

mulheres e para os homens” (Arán, 1997, p. 20), respectivamente. Nesse conseguinte, “o 

que cai sobre repressão é o sexo contrário” (p. 20), indício, pois da própria incompletude 

que parece lançar as bases para Lacan (1971-72/2012), futuramente, formular seu 

paradigma do gozo: “não existe relação sexual” (p. 178). 

É interessante verificar, porém, que essa noção da feminilidade como o impossível 

de se representar não é incomum à obra freudiana como no texto “Cabeça de Medusa”, 

de 1940, em que a górgona surge como metáfora do horror causado pela visão dos genitais 

femininos. Na concepção de Arán (1997), o uso desse mito revela dois movimentos: “o 

horror propriamente dito diante da impossibilidade de incorporar a representação de algo 

impossível na lógica fálica” (p. 20) e a “angústia que se estabelece a partir daí e que pode 

indicar uma forma de afetação para além da castração” (p. 20). 
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Nessa mesma linha de raciocínio, mencionamos o “Tabu da virgindade”, no qual 

Freud (1918[1917]/1996) explana sobre os tabus dos povos primitivos que envolvem o 

ato de defloração de uma mulher e como é preciso se proteger de um perigo oculto. 

Também, no artigo “O estranho”, Freud (1919c/1996) utiliza como exemplo do infamiliar 

“os órgãos genitais femininos, que remeteriam ao trauma do nascimento e a angústia 

infantil, isto é, aquela anterior ao recalque” (Arán, 1997, p. 21).            

É nesse sentido que Birman (1999) faz aproximações entre a feminilidade e o 

desamparo originário, chegando inclusive a descrever inúmeros traços da sexualidade que 

estariam condensados no que se entende por feminilidade, como: prematuridade, 

incompletude, insuficiência, polimorfismo, inexistência de objeto fixo da pulsão e outros. 

Razão pela qual defronte à feminilidade o indivíduo “é tomado pela inquietação e pelo 

horror” (p. 52). Em suas palavras, “a feminilidade e o desamparo originário do sujeito 

são os conceitos que unificam todos esses atributos sobre o erotismo, meticulosamente 

traçados no discurso freudiano, na tentativa sempre recomeçada de decifrar o emaranhado 

polissêmico da sexualidade” (p. 53). Com efeito, 

 

A feminilidade e o desamparo são as duas faces da mesma moeda, pois, enquanto a primeira se 

enuncia na linguagem do erotismo, o segundo se formula na linguagem da ética. A feminilidade é 

a revelação do que existe de erógeno no desamparo, a sua face positiva e criativa, isto é, o que este 

possibilita ao sujeito nos termos de sua possibilidade de se reinventar permanentemente. A face 

negativa do desamparo é o masoquismo, a inexistência erótica e a dor mortífera (Birman, 1999, p. 

52).  

 

Assim, partindo dessa ideia de Birman (1999) de que a feminilidade e o desamparo 

seriam faces da mesma moeda, poderíamos pensar que diante da perda dos referenciais 

fálico-narcísicos, e da consequente experiência do desamparo, abrir-se-ia, tanto para 

homens como para mulheres, novas possibilidades de subjetivação, como afirma o autor, 

 

Seria a fragilidade humana, revelada pelo desamparo originário, que impediria frequentemente as 

pessoas de realizarem uma ruptura decisiva e efetiva com as insígnias da falicidade. Essa é, 

contudo, a única possibilidade que lhes resta para se encontrarem criativamente com as suas falhas 

e fendas incontornáveis, para desistirem definitivamente do pesadelo letal da completude e da 

suficiência (Birman, 1999, p.129). 

 

Essa afirmação de Birman (1999) nos leva a segunda linha de pensamento aberta 

pelo exame do conceito de feminilidade, a saber, a construção da singularidade, para 

tanto, precisamos relembrar a dinâmica das pulsões, no ponto em que Eros transforma 

parte da pulsão de morte em libido enquanto outra parte da pulsão permanece como um 

resíduo no interior do eu, pois, segundo Arán (1997, p. 22), “é exatamente aí, no que se 



158 
 

constitui como próprio do sujeito, que podemos fundamentar uma forma de erogenização 

de caráter não-fálico”.  

Por esse viés, Birman (1999) recorre à sublimação ou à “sublime ação” que 

permitiria ao indivíduo “suprir esta exigência (de trabalho) sem dar lugar ao recalque” 

(Arán, 1997, p. 22). Na concepção de Birman (1999), a sublime ação “implica uma 

ruptura com o imperialismo do falo, entreabrindo a subjetividade para a possibilidade do 

erotismo e da criação” (p. 172). Isso porque definimos uma ação como sublime quando 

seu “agente se caracterizou de maneira despojada e descentrada” (p. 172). O autor 

também nos chama a atenção para o fato de que “sublimar não implica dessexualizar. 

Muito pelo contrário, aliás. A sublimação e o erotismo são derivações de Eros, afirmações 

da vida e maneiras de tornar a existência possível e suportável” (p. 171). Com efeito, “a 

feminilidade seria a condição de possibilidade para ambos os destinos da pulsão” (p. 171). 

Portanto, 

 

A feminilidade não se constitui como outra em relação ao falo, pois não significa uma 

complementaridade, e por isto mesmo funda a possibilidade da diferença, a diferença pura ou a 

diferença como intensidade [itálicos nossos], que pode vir a expressar uma forma singular de 

erotismo (Arán, 1997, p. 22). 

 

  Desse modo, o desafio para uma construção psíquica singular estaria em 

atravessar a dor provocada pela posição de desamparo e de feminilidade. É nesse limiar 

pulsional, em que se aproximam pulsão de vida e de morte, que se abriria a possibilidade 

efetiva de uma “sublime ação” e uma construção da singularidade do ser. Contudo, na 

busca de uma leitura singular do tornar-se mulher, ainda se faz necessária uma última 

parada que nos possibilite retomar alguns impasses da teoria freudiana sobre as fantasias 

de espancamento, o masoquismo feminino e a dimensão de continente negro que abarca 

o vir a ser mulher, questões que trataremos a seguir. 

 

3.3 Tornar-se mulher: um impasse freudiano 

 

... querer e capturar o acontecimento, tornar-se o filho de seus próprios acontecimentos e por aí 

renascer, refazer para si mesmo um nascimento (Deleuze, 1974, p. 152). 

 

 

O percurso teórico desenvolvido por Freud sobre a sexualidade feminina nos 

permite evidenciar que a constituição psíquica de uma mulher não pode ser pensada 

enquanto predefinida por seu órgão sexual, desde que descobre sua condição genital, e 

antes disso, até construir um destino para chamar de seu, vão longos e intensos processos 

bastante conflitivos. Claro que, com os homens, não é menos sofrido ou complexo, 
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porém, enquanto recorte metodológico, aprofundaremos nossas investigações no que 

tange ao feminino.  

Assim, traremos à superfície, nesse tópico, algumas questões que ainda 

permanecem como impasse do tornar-se mulher em Freud. Objetiva-se, portanto, refletir 

melhor sobre a segunda fase da fantasia de espancamento na menina a fim de evidenciar 

como, nesse tempo da fantasia, o masoquismo já dá mostras de ser primário em relação 

ao sadismo, além de indicar certa atividade por trás da passividade manifesta; realizar um 

exame mais detido por sobre o conceito de masoquismo feminino, de modo a buscar as 

relações entre masoquismo e feminino que levaram o criador da psicanálise a essa 

classificação e, por fim, adentrar um pouco mais no universo enigmático do feminino 

para localizar seus impasses.   

 

3.3.1 No território da fantasia masoquista: uma menina é espancada 

 

Além de certo ponto não existe retorno. Este é o ponto que precisa ser alcançado (Jorge, 2010, p. 

99). 

 

Seguindo na direção dos impasses deixados por Freud, ao longo de sua obra, no 

tocante ao tornar-se mulher, deparamo-nos com o texto “Uma criança é espancada – uma 

contribuição ao estudo da origem das perversões sexuais”, escrito em 1919, no qual se 

evidencia um estudo que revela uma profunda e renovada investigação sobre a estrutura 

da fantasia constituinte do universo feminino. Tratando-se, pois, de um aprofundamento 

das teorizações sobre as perversões, ao mesmo tempo, em que complementa as pesquisas 

sobre a sexualidade infantil iniciais de Freud realizadas em 1905, nos “Três ensaios sobre 

a teoria da sexualidade”. 

Porém, Jorge (2010) atribui a esse texto um valor ainda maior, posto que ele o 

localiza fora do que denominou de “ciclo da fantasia” – um conjunto de textos seminais 

sobre o tema, que vão de 1905 até 1911 – no qual se privilegiava a fantasia em sua íntima 

relação com a proposição do primeiro conflito pulsional, submetidos às consequências de 

determinação do princípio de prazer. Isso porque o texto, em seu bojo, traz pontos 

fundamentais que, certamente, ajudaram Freud a conceber sua nova teoria pulsional, ou 

seja, nesta ocasião, ele já apresentava indícios do que, um ano mais tarde, iria nomear de 

pulsão de morte.  

Como ressalta Jorge (2010), o simples fato de propor uma fase fantasística 

marcada por um caráter masoquista e inconsciente denunciava as lentes por meio das 
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quais, o mestre de Viena antecipava questões que só ganhariam corpo na altura de 1920 

com o texto “Além do princípio de prazer”. Motivo pelo qual Freud (1919a/1996) pondera 

que “a passividade, contudo, não é a totalidade do masoquismo. A característica do 

desprazer também pertence a ele - um desconcertante acompanhamento para a satisfação 

de uma pulsão” (p. 107). As palavras freudianas indicam, ainda de forma imprecisa, que 

pareceria haver algo no interior mesmo da fantasia que remeteria para além do prazer. 

Grosso modo, o que estava em jogo nesta investigação clínica concernia em 

identificar as possibilidades e impossibilidades que levariam uma fantasia a uma condição 

masoquista (Freud, 1919a/1996). Por esse viés, professor Freud avança no estudo sobre 

o masoquismo ao identificar elementos masoquistas na clínica das neuroses, constatando 

que “as fantasias sádicas ou masoquistas podem aparecer, tanto na histeria, como na 

neurose obsessiva, e que seu surgimento ocorre na primeira infância, por motivos 

contingentes” (Ribeiro, 2017, p. 480).  

Nesse momento do pensamento freudiano, a hipótese em vigor situava o 

masoquismo numa posição secundária, de modo que ele viria em linha de sucessão do 

sadismo, tido como primário. Com efeito, esse deslocamento seria resultado da culpa e 

do recalque. Motivo pelo qual Ribeiro (2017) afirma que o pressuposto para se pensar 

essas fantasias de espancamento “é que o sadismo se transforma em masoquismo pela 

influência da culpa como efeito do recalque” (p. 480).  

Assim, ao analisar seis de seus casos (quatro femininos e dois masculinos), cujos 

relatos se referiam à fantasia de espancamento infantil, o mestre de Viena busca explicar 

os modos por meio dos quais a fantasia se apresenta na criança. Com efeito, Freud 

(1919a/1996) propõe, então, três fases para se pensar a fantasia de espancamento de 

indivíduos do sexo feminino, as quais poderiam ser apresentadas por meio de frases 

elaboradas que indicariam as versões encenadas, em cada uma das etapas. Desse modo, 

o fundador da psicanálise situa o surgimento dessas fantasias no início da infância. Em 

sua concepção, elas começam com sentimentos de prazer ligados à masturbação 

voluntária, porém, posteriormente, tornam-se ideias obsessivas involuntárias.  

Todavia, essas fantasias não eram de fácil acesso, uma vez que o indivíduo, 

invariavelmente, hesitava em confessá-las em decorrência de um profundo sentimento de 

vergonha e culpa, que se mostravam maiores inclusive que o gesto de se lembrar do início 

da própria vida sexual. O que chamava a atenção nessa condição era evidenciar o alto 

grau de prazer e satisfação, por parte da criança, diante de fantasias punitivas, ao mesmo 

tempo, em que as experiências das cenas reais de espancamento produziam um 



161 
 

sentimento de excitação e repugnância, estando na ordem do intolerável (Freud, 

1919a/1996). 

É nesse contexto que Ribeiro (2017) esclarece que essas fantasias “geram uma 

mistura de prazer e repugnância e, posteriormente, são submetidas ao recalcamento, 

substituídas por uma formação reativa ou sublimadas” (p. 480). Para Jorge (2010), “tal 

observação é fundamental porque marca que tal fantasia não se inscreve no registro 

sexual, há algo nela diverso do sexual propriamente dito... assinalo aqui... que a pulsão 

sexual é uma proteção em relação à pulsão de morte” (p. 98). 

A primeira e mais precoce fase da fantasia remontaria ao início da infância e teria 

por cena, uma criança sendo espancada por um adulto, inicialmente, indeterminado, 

porém, posteriormente, reconhecido como sendo o pai de quem fantasia. A frase 

veiculada é: “O meu pai está batendo na criança que eu odeio” (Freud, 1919a/1996, p. 

199). Este seria o modo por meio do qual a menina interpreta o ato que se revestiria na 

comunicação do amor. Assim, essa fantasia remeteria a um conteúdo incestuoso, no ponto 

em que “a cena de espancamento compensa o ciúme do filho e não pode evitar o destino 

do recalcamento” (Ribeiro, 2017, p. 480). Fato é que Freud (1919a/1996) denomina esse 

período de “amor incestuoso” (p. 202). 

Nesse conseguinte, a culpa, inclusa nessa sensação de exclusividade desse amor, 

seria o principal conversor do sadismo em masoquismo, deslocamento que origina a 

segunda fase, tida como intermediária, na qual a criança que fantasia é quem é objeto do 

espancamento por parte do pai. Formula-se, então, a frase: “Eu estou sendo espancada 

pelo meu pai” (Freud, 1919a/1996, p. 203). O autor ressalta que se refere à fase mais 

importante da constituição da fantasia feminina, uma vez que contém uma grande carga 

libidinal, além de um profundo sentimento de culpa, posto que “o sentimento de culpa 

não pode descobrir um castigo mais severo do que a inversão desse triunfo: ‘Não, ele não 

ama você, pois está batendo em você’” (p. 202). A propósito, este é o momento que mais 

nos interessa especificamente, visto que traz em si a evidência do masoquismo na fantasia 

de espancamento, estando atrelada à pulsão sexual e sendo inconsciente.    

Nesses termos, Ribeiro (2017) nos chama a atenção para o fato de o período mais 

importante ser aquele que se tem acesso por meio de uma construção analítica, ou seja, é 

o único que não se desloca para a consciência. O que por si só, demonstraria que o 

fundamental do masoquismo “não é a dor física, mas os aspectos psíquicos, tais como 

humilhação e submissão, que são revelados pela linguagem” (p. 480), posto que os 
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enunciados são essencialmente masoquistas, revelando assim, a índole masoquista do eu, 

uma vez que esse é o único tempo no qual o sujeito da frase aparece na primeira pessoa. 

 Por fim, temos a terceira fase da fantasia que envolve a criança que fantasia, 

novamente espectadora, semelhante ao primeiro momento, e a pessoa que bate que 

aparece como indeterminada ou como um substituto paterno. A frase que a representa é: 

“O meu pai está batendo na outra criança, ele ama só a mim” (Freud, 1919a/1996, p. 204). 

Trata-se de uma fantasia consciente e que tem como marca seu caráter sádico, contudo, a 

satisfação se revela masoquista. Isso porque tal fase não passa de uma permuta da fantasia 

inconsciente, no ponto em que “todas as crianças não especificadas, que estão sendo 

espancadas pelo professor, afinal de contas, nada mais são do que substitutos da própria 

criança” (p. 204).    

Retomando a segunda fase que nos parece fundamental para o desenvolvimento 

de nossa hipótese que consiste em propor um possível traço feminino da fantasia, mesmo 

circunscrita na dinâmica do masoquismo feminino, como uma atividade singular, uma 

paixão, que funciona como uma forma de captura do universo fantasístico do outro, 

parece-nos relevante destacar, como o próprio Freud (1919a/1996) o faz, que esse 

momento intermediário evidencia que a essência do masoquismo estaria na junção do 

amor com o sentimento de culpa, cuja causa emana do amor incestuoso. Isso porque há 

uma quebra desse amor mediante a percepção da menina de que ela não tem o pai todo 

para ela e nem pode ficar com esse pai, de modo que “ao mesmo tempo em que ocorre 

esse processo do recalque, surge um sentimento de culpa” (Freud, 1919a/1996, p. 204).  

Ora, sabemos que, nesse momento teórico, Freud ainda desconhecia a origem do 

sentimento de culpa, questão que seria formulada somente em 1923, no texto “O ego e o 

id”, de modo a ser associada à pulsão de morte, entretanto, desde “Totem e tabu”, em 

1913, ele evidencia a ligação da culpa “aos desejos incestuosos e justificada pela 

persistência desses desejos no inconsciente” (Freud, 1919a/1996, p. 204).  

Nesse contexto, a culpa modificaria o conteúdo da fantasia de maneira regressiva. 

De modo que o que parecia ser de caráter sádico se transforma, retornando sobre a própria 

criança. Com efeito, o “ser amada pelo pai” se torna, então, “ser espancada por ele” 

(Freud, 1919a/1996). O autor sublinha que “Não é apenas o castigo pela relação genital 

proibida, mas também o substituto regressivo daquela relação” (p. 205), deixando claro, 

portanto, que seria desse substituto regressivo que derivaria a excitação libidinal que se 

liga à fantasia e encontra escoamento em atos masturbatórios. É também nesse lugar que 

Freud encontra a essência do masoquismo.   
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Outro aspecto importante consiste em destacar um elemento complicador que essa 

segunda fase gera para a menina, no ponto em que ela se vê impelida em transformar o 

ser amada pelo pai por ser espancada por ele, o que não acontece com o menino que, por 

não ter essa primeira fase, iria direto para a posição passiva do segundo momento. Isso 

parece indicar que “para a menina, a relação incestuosa é inicialmente amorosa, porque 

se produz sem qualquer espécie de excitação sexual, enquanto no menino ela deriva desde 

o início para a excitação sexual masoquista e sádico-anal” (Jorge, 2010, p. 108). É nesse 

contexto que Ribeiro (2017) afirma que 

 

... se a fantasia é um substituto da relação sexual proibida, significa que ela pode ser considerada 

tanto uma grande fonte de prazer quanto de sofrimento. Ora, a conjunção de prazer com sofrimento 

é o que lhe fornece a cunhagem masoquista (p. 481).    

 

Com efeito, o “ser amada” sendo eclipsado pelo “ser espancada”, aponta para “o 

elemento libidinal, erótico, presente nas situações em que o desprazer desencadeia 

satisfação” (Bessa & Besset, 2006, p. 99). Tais achados assinalam para um ponto 

irredutível responsável pela impossibilidade de mudança nesse modo de satisfação. Dessa 

forma, podemos afirmar que o estudo sobre as fantasias de espancamento presentes em 

indivíduos do sexo feminino possibilitou a Freud descobrir um tipo de satisfação 

pulsional que não é regida segundo os moldes do princípio de prazer. Temos, portanto, 

nesse texto de 1919, as primeiras veredas de um além do princípio de prazer, assim como 

os primeiros vetores que apontavam na direção de hipóteses que, mais tarde, o criador da 

psicanálise reconheceu como as noções de masoquismo erógeno, feminino e moral 

(Freud, 1924a/1996).   

Outro ponto que merece nossa atenção consiste no fato de que, no entendimento 

de Freud (1919a/1996), a atividade masturbatória se liga essencialmente a essa segunda 

fase, o que a mantém “sob o domínio das fantasias inconscientes e que as conscientes só 

as substituíram depois” (p. 204). Nesse sentido, essa fantasia masoquista recalcada, 

poderia ser pensada enquanto fantasia de masturbação, na qual há um retorno da 

masturbação clitoridiana sob outros aspectos, tal como um retorno do recalcado. O que 

significa dizer que o masoquismo declarado do segundo momento da fantasia de 

espancamento não se refere somente a uma posição passiva do indivíduo na fantasia, mas 

também a uma atividade da parte do mesmo. 

Ademais, precisamos ter em mente que a utilização do caráter passivo para definir 

o masoquismo foi uma hipótese bastante considerada nos textos “Três ensaios sobre a 

teoria da sexualidade” e “Pulsões e seus destinos”, nos quais o intuito era evidenciar a 
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finalidade “passiva” por meio da qual a pulsão se dirigia (Freud, 1905/1996; 1915/2017). 

Não obstante, no texto de 1919, Freud se depara com um desprazer atuando de forma 

indelével nesse processo, ou seja, um desprazer ligado à privação do desejo de amor 

incestuoso pelo pai, que vai ser submetido ao sentimento de culpa atuando em conjunção 

com o recalque. Dessa forma, temos uma transposição do par amor e ódio, ambivalência 

que o mestre vienense retornará, no texto de 1931, ao discorrer sobre a sexualidade 

feminina.     

A partir desse pressuposto, a teorização sobre as fantasias de espancamento na 

menina, principalmente, em sua segunda fase, permitiria vislumbrar o masoquismo como 

uma das vicissitudes da sexualidade feminina. O que nos leva a questionar: seria possível 

conjecturar as possíveis implicações referentes a uma posição ativa no masoquismo 

feminino teorizado em 1924? No sentido de o masoquismo feminino, na mulher, 

funcionar nos termos de uma atividade, mesmo referida aos elementos masoquistas de 

uma passividade.  

Cumpre reconhecer que esta dialética ativo/passivo, faz menção ao par 

sujeito/objeto. Nesse par, somos levados a constatar que o fundamental da atividade do 

sujeito é ser assujeitado: “a atividade do sujeito, em seu aspecto mais básico, é a atividade 

de sujeitar-se ao inevitável” (Zizek, 2008, p. 31), assim como a passividade do objeto é 

objetar: “o objeto é aquilo que objeta, aquilo que perturba o funcionamento tranquilo das 

coisas” (Zizek, 2008, p. 31). Trata-se de um oxímoro no qual vemos figurar um jogo 

reflexivo que Freud soube antecipar ao destacar a dimensão pulsional reflexiva, como ato 

de se fazer ver. Nesse ponto, é interessante evidenciar que a voz ativa da primeira fase 

não se transforma em passiva, mas em voz reflexiva média, para Ribeiro (2018, p. 50), 

isso é “um indicativo da posição ativa do masoquismo apesar do seu véu de passividade, 

demonstrando que é ele quem procura alguém que fique na posição de torturá-lo”.  

Desse modo, nossa hipótese nos faz reconhecer que na perspectiva referida ao 

masoquismo feminino, a mulher passiva é ativa em sua fantasia, posto que ela se propõe 

numa dialética fantasística na qual se fazer de objeto significa ser ela mesma sujeito em 

sua fantasia. Frente a isso, interpomos nossa questão: poderia o masoquismo feminino 

funcionar como uma forma de captura fantasística do universo fantasístico masculino? 

Buscaremos lançar alguma luz a essa pergunta no próximo tópico. 

 

3.3.2 Masoquismo feminino: um exame metapsicológico  
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O masoquismo é a arte da fantasia... não são tantas as fantasias masoquistas, o que existe é uma 

arte masoquista da fantasia (Deleuze, 2009, p. 67-73).  

 

 As teorizações freudianas sobre o masoquismo sofreram inúmeras alterações ao 

longo de sua obra, como já pudemos acompanhar nas páginas anteriores. Contudo, 

provavelmente, a modificação mais substancial ocorreu a partir da hipótese de pulsão de 

morte e da descoberta de que não haveria somente o princípio de prazer na condução da 

vida psíquica. Nesse ponto, contudo, é preciso compreender como esclarece Deleuze 

(2009, p. 110-111),  

 

Não há exceção ao princípio, mas há um resíduo irredutível ao princípio; nada é contrário ao 

princípio, mas há algo exterior e heterogêneo em relação a ele – um além... trata-se não de exceções 

ao princípio de prazer, mas da fundação desse princípio. Trata-se da descoberta de um princípio 

transcendental.    

 

 Ora, se a fundação desse princípio de prazer remetia à pulsão de morte, o 

masoquismo poderia ser primário em relação ao sadismo, formulação que ganha 

consistência no “Problema econômico do masoquismo”. Nesse momento, Freud 

(1924a/1996) se pergunta: qual seria o motivo da existência do masoquismo na vida 

psíquica se o fio condutor da mesma é o princípio do prazer? Partindo do fator puramente 

quantitativo, no qual o aumento de estímulo gera desprazer e sua diminuição gera prazer, 

não seria possível explicar, posto que, em ocasiões como os casos de excitação sexual, há 

um aumento de tensão vivido de forma prazerosa.  

Freud (1924a/1996) termina por concluir que não poderia ser um fator quantitativo 

que determinaria o estado de prazer ou desprazer, mas sim um fator qualitativo e aponta 

que “talvez seja o ritmo, a sequência temporal de mudanças, elevações e quedas na 

quantidade de estímulo, não sabemos” (p. 180). Nesse conseguinte, Garcia-Roza (2008a) 

nos lembra que esse ritmo não deve ser entendido como pertencente a uma quantidade 

determinada, grande ou pequena, embora tenha sua relação, mas como “uma diferença 

entre essas quantidades, modificações do ritmo temporal das alterações quantitativas e 

não essas alterações consideradas em si mesmas” (p. 116).   

Assim, não seria incorreto pensar o fator econômico como o responsável pelo 

atributo da qualidade (Ribeiro, 2018). Com efeito, Deleuze (2009) explicita que a 

consequência desse ritmo é dada pelo “seu preenchimento por uma certa combinação 

prazer-dor” (p. 72). Contudo, o mesmo autor ainda nos adverte que 

 

... o masoquismo não significa prazer na dor, nem mesmo na punição; no máximo, o masoquista 

encontra na punição ou na dor um prazer preliminar – mas em seguida ele encontra o seu 

verdadeiro prazer naquilo que a aplicação da punição torna possível. O masoquista deve sofrer a 

punição antes de sentir prazer. Não se deve confundir essa sucessão temporal com causalidade 
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lógica: o sofrimento não é causa do prazer, mas condição prévia [itálicos nossos] indispensável 

para a vinda do prazer (p. 89). 

 

Temos, pois, um jogo combinatório das pulsões, de modo que o papel de Eros 

consistiria em “ligar a energia de Tânatos e submeter essas combinações ao princípio de 

prazer” (Deleuze, 2009, p. 114). Por esse expediente, “Tânatos... se faz ouvir e age. Mas 

Tânatos... carregado por Eros, trazido à superfície, é essencialmente silencioso; e, com 

isso, ainda mais terrível (p. 114).  

É nesse contexto que Freud (1924a/1996) distingue as três formas de masoquismo, 

sendo o erógeno primário em relação à pulsão sádica, perpassando os demais; o moral se 

encontra intimamente relacionado a um superego que age punindo e acusando o ego; e o 

feminino corresponde à representação de traços negativos, como afirma Freud 

(1924a/1996, p. 182), 

 

... chamei essa forma de masoquismo, a posteriori por assim dizer [isto é, com base em seus 

exemplos extremos], de forma feminina, embora tantas de suas características apontem para a vida 

infantil. Essa estratificação superposta do infantil e do feminino encontrará posteriormente uma 

explicação simples. Ser castrado – ou ser cegado, que o representa – com frequência deixa um 

traço negativo [itálicos nossos] de si próprio nas fantasias, na condição de que nenhum dano deve 

ocorrer precisamente aos órgãos genitais ou aos olhos. 

   

 A partir da letra freudiana, percebe-se que o mestre de Viena não faz uma 

equivalência entre termos, no sentido de afirmar que a mulher seja masoquista. É fato que 

ele atribui, tanto ao feminino, quanto ao masoquismo, uma característica passiva no início 

de sua obra, situação que pode ter contribuído para certa confusão. Todavia, é preciso não 

perder de vista duas questões fundamentais, a primeira concerne em não tomar o 

masoquismo como passivo, posto que, como vimos a partir das fantasias de 

espancamento, o masoquista é “quem conduz ativamente a cena do espancamento, muitas 

vezes, sob o disfarce da passividade” (Ribeiro, 2018, p. 58). É nessa perspectiva que 

Deleuze (2009) declara que a escravidão do masoquista se apoia no pacto, de modo que  

 

Só nas aparências o masoquista está preso por correntes e amarras; é sua palavra que o prende. O 

contrato masoquista não exprime apenas a necessidade do consentimento da vítima, mas o dom da 

persuasão, o esforço pedagógico e jurídico com que a vítima adestra o carrasco (p. 76).   

 

 A segunda questão consiste em enfatizar que Freud (1924a/1996) conferiu a esses 

“traços negativos” também um caráter infantil, no qual o “ser castrado” assume um 

sentido que aponta para uma condição do ser humano, a saber, de desamparo, como 

expressa suas palavras: “A interpretação óbvia, à qual facilmente se chega, é que o 

masoquista deseja ser tratado como uma criança pequena e desamparada, mas, 

particularmente, como uma criança travessa” (p. 182).  
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Por esse viés, Nunes (2000) configura o masoquismo feminino como uma espécie 

de defesa contra a angústia desse desamparo, posto que, face à constatação da castração, 

o indivíduo poderia encontrar numa relação de submissão a uma outra pessoa “um suporte 

imaginário para sua angústia. O masoquismo feminino seria, portanto, uma possibilidade 

aberta ao sujeito para lidar com o desamparo e o masoquismo erógeno original” (p. 219). 

 Por outro lado, salta aos olhos o modo por meio do qual Freud (1924a/1996) 

evidencia que “o masoquismo feminino é um modo de masoquismo encontrado nos 

homens e curiosamente afirma que, dentre as formas de masoquismo destacadas, essa é a 

menos enigmática” (Ribeiro, 2018, p. 59). Situação que nos remente à frase de Lacan 

(1962-63/2005, p. 210): “o masoquismo feminino é uma fantasia masculina”. 

 No rastro de tentar compreender a relação entre masoquismo e feminino na obra 

freudiana, ainda podemos recorrer às palavras de Freud (1933[1932]/1996), no texto 

“Feminilidade”: 

 

A supressão da agressividade das mulheres, que lhes é instituída constitucionalmente e lhes é 

imposta socialmente, favorece o desenvolvimento de poderosos impulsos masoquistas que 

conseguem, conforme sabemos, ligar eroticamente as tendências destrutivas que foram desviadas 

para dentro. Assim, o masoquismo [itálicos nossos], como dizem as pessoas, é verdadeiramente 

feminino [itálicos nossos] (p. 125).   

 

 É bem verdade que, nesse momento teórico, o mestre vienense acrescenta o fator 

cultural para se pensar sobre o masoquismo feminino, porém, o destaque dado por Ribeiro 

(2018) consiste em entender que “Freud não afirma que o feminino é masoquista, mas 

que o masoquismo é feminino” (p. 60). Nessa perspectiva, a autora acena como tal 

constatação aponta para a necessidade de se buscar aproximações possíveis entre o 

masoquismo feminino e a sexualidade feminina. 

 Nessa perspectiva, uma das primeiras psicanalistas a “dar uma contribuição 

substancial e influente para a análise do feminino” (Appignanesi & Forrester, 2011, p. 

457) foi Helene Deutsch62 conhecida por seu favoritismo aos olhos de Freud, o mesmo 

                                                 
62 A biografia de Helene evidencia sua importância no meio psicanalítico, especialmente, no tocante às 

investigações sobre a sexualidade feminina. Em 1918, ela foi a primeira mulher a ingressar na Sociedade 

Psicanalítica de Viena. Ademais, em 1924, apresentou um trabalho intitulado “A psicologia da mulher em 

relação às suas funções de reprodução”; em 1925, foi a primeira psicanalista a publicar um livro sobre o 

tema da feminilidade “Psicanálise das funções sexuais da mulher”; em 1945, publicou uma de suas obras 

mais conhecidas “A psicologia da mulher”. Segundo muitos pesquisadores, suas investigações contribuíram 

para impulsionar as pesquisas de Freud sobre o feminino, fato que pode ser comprovado na própria obra 

freudiana, posto que o fundador da psicanálise, em alguns momentos, menciona os avanços teóricos dela 

(Fuentes, 2012). É curioso notar, porém, que ao iniciar a escrita de sua autobiografia, ela própria admite 

que seus textos analíticos podem ser pensados como uma autobiografia oculta, nos quais teoriza sobre as 

principais fases da vida sexual de uma mulher desde a menstruação até a menopausa, de modo a descrever 

uma verdadeira tipologia da mulher, cujo o “tipo erótico feminino” é seu modelo de mulher ideal 

(Appignanesi & Forrester, 2011).    
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não se podia dizer das feministas da época que a criticavam severamente por suas 

teorizações sobre a condição da mulher ao masoquismo (Fuentes, 2012). Ela defendia a 

hipótese de que o masoquismo e a passividade são resultados da constituição feminina e 

de um mecanismo de reversão pulsional (Appignanesi & Forrester, 2011).  

Em outras palavras, o masoquismo e a passividade seriam características inatas 

do feminino, uma vez que, biologicamente, a mulher estaria mais acostumada à dor 

devido à defloração, menstruação, parto e outros que são extremamente dolorosos. Além 

disso, a ausência de um órgão genital como o pênis, naturalmente, originaria a passividade 

ou “atividade dirigida ao interior” (Deutsch, 1947). Assim, a mulher precisaria “descobrir 

seu novo órgão sexual no próprio corpo e esta descoberta se efetuaria pela sujeição 

masoquista ao pênis, que a guia em direção a esta nova fonte de prazer. Este seria o 

caminho para a verdadeira feminilidade” (Nunes, 2000, p. 213).  

Em face disso, masoquismo e passividade seriam governados por um narcisismo 

igualmente feminino. Esses três elementos quando dispostos de forma harmoniosa 

resultariam no tipo erótico feminino, o ideal de Deutsch (Appignanesi & Forrester, 2011), 

do contrário, poderiam levar a mulher à perversão sexual. Em sua concepção, o remédio 

contra esse risco estaria, então, na maternidade, que seria a forma privilegiada de a mulher 

sublimar suas tendências perversas” (Nunes, 2000, p. 214). Nota-se que ainda que 

Deutsch (1947) tenha por base muitas das formulações freudianas, é inegável que sua 

tendência a um determinismo biológico e anatômico se apresente como uma diferença 

substancial.  

Nessa mesma linha de raciocínio de um masoquismo e uma passividade serem 

uma condição própria da sexualidade feminina, encontramos a psiquiatra holandesa, 

Jeanne Lampl de Groot, citada por Freud (1933[1932]/1996) e a princesa Marie 

Bonaparte que acreditavam que o complexo de castração tinha função de “reforçar e 

reativar as tendências masoquistas femininas inatas” (Nunes, 2000, p. 215). Na contramão 

dessas proposições, todavia, encontramos psicanalistas como Karen Horney que 

denunciava o caráter biologicista das hipóteses acima mencionadas. Em seu livro 

“Psicologia feminina”, apresenta um capítulo inteiramente dedicado ao masoquismo 

feminino, no qual reconhece esse masoquismo como um problema que não pode ser 

reduzido a fatores anátomo-fisiológicos, posto que era preciso considerar o complexo 

cultural ou a organização social na qual essas mulheres estavam inseridas (Horney, 1991). 

Nunes (2000) ainda nos chama a atenção para as formulações do psicanalista 

Théodor Reik que, dentre outras teorizações, acreditava que o masoquismo era uma 
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tendência muito mais do homem que da mulher, no ponto em que possuía “a finalidade 

de indicar à mulher qual deveria ser seu lugar” (p. 217). Isso porque o masoquista 

assumiria o lugar que ele gostaria que a mulher assumisse, assinalando um determinado 

imaginário social da submissão feminina. Assim, teríamos que, “na guerra dos sexos, a 

fantasia masoquista masculina tem como objetivo submeter o poder feminino...” (p. 218). 

Novamente, somos remetidos à formulação lacaniana de que o masoquismo feminino é 

uma fantasia masculina. 

Ainda nos parece interessante mencionar a psicanalista britânica, Joan Riviére63, 

que em suas construções teóricas no campo do feminino descreve um tipo de mulher que 

denominou de intelectual. Em sua concepção, esse tipo apresentaria um caráter 

abertamente masculino e preencheria todos os critérios de desenvolvimento feminino 

completo, excelentes mães, esposas, donas de casa com vida social e cultural ativamente 

interessantes, além de dar conta das tarefas profissionais tão bem quanto de um homem 

médio. Portadoras de uma necessidade infinita de reconhecimento por parte dos homens, 

essas mulheres se utilizariam do disfarce de inocentes para assegurar os sentimentos 

amistosos e o reconhecimento que almejam por parte dos homens (Riviére, 2005).  

Desse modo, a posição feminina seria um disfarce, uma máscara que poderia ser 

assumida pela mulher intelectual “tanto para ocultar a posse da masculinidade, como para 

evitar as represálias esperadas, se fosse apanhada possuindo-a” (Riviére, 2005, p. 16-17). 

A hipótese dessa psicanalista que será, posteriormente, sistematizada por Lacan, mostra-

se importante para esta investigação, no ponto em que ela demonstra que a máscara é um 

artifício do qual a mulher pode se servir para capturar o reconhecimento do homem, 

podendo ser o masoquismo feminino uma de suas faces, como bem sublinha Soler (2005, 

p. 66), “... a mulher, às vezes, assume ares de masoquista, mas para se dar ares de mulher, 

sendo mulher de um homem” para lhe fisgar o amor.    

É interessante como, através desses autores, a relação entre masoquismo e 

feminino, feita por Freud, vai ganhando novos contornos e se tornando mais consistente. 

                                                 
63 Joan Riviére foi uma das primeiras tradutoras inglesas da obra de Freud, seu papel é pouco divulgado na 

história da psicanálise, entretanto, Appignanesi e Forrester (2011) o consideram fundamental. Uma jovem 

bem-nascida e extremamente inteligente que o mestre de Viena logo reconheceu como uma excelente porta-

voz da psicanálise, fez análise com Ernest Jones no período de 1916 a 1921, porém, devido à paixão que 

desenvolveu por Jones, encerrou seu tratamento e fez análise com Freud em 1922. Caso que lhe permitiu, 

inclusive, avançar em seus estudos sobre ego, ideal e superego, posto que um ano mais tarde publicaria “O 

ego e o id”. É nesse contexto que as autoras citadas acima acreditam que “ela serviu de modelo primário 

para a segunda tópica freudiana da mente” (p. 522). Desenvolveu inúmeros artigos importantes, dentre eles, 

chama-nos a atenção “A feminilidade como mascarada”, em 1929, no qual, a partir do texto de Jones de 

1927 sobre a sexualidade feminina, introduz uma tipologia clínica mais contemporânea do caráter feminino, 

a “mulher intelectual”.   
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Não obstante, sua manifestação singular vai, igualmente, constituindo-se como 

interrogação permanente, assinalando os limites das apreensões teóricas do mestre de 

Viena que terminam por revelar a relação conflitiva dele com o universo feminino. 

Motivo pelo qual ele caracteriza a vida sexual da mulher como “continente negro”64 

(Freud, 1926/1996, p. 209), questão que desdobraremos melhor no próximo tópico.  

 

3.3.3 Feminino: do paradoxo ao enigma 

 

A alma é silenciosa, mas não é invisível – está na cara, no jeito, nos olhos, no corpo todo, nos 

dedos, nos fios dos cabelos, nos poros, na aura da voz. Está no sexo – não no sexo demarcado, mas 

no sexo profundo, que é o jeito que temos de nos abrirmos e de nos fecharmos no segredo 

impenetrável, de querermos, de pedirmos, demandarmos, de sofrermos e de gozarmos.... A alma 

é feminino, por mais masculino que o sujeito seja (Winisk, 2004, p. 378).  

 

 Como observamos anteriormente, a ideia de uma verdade essencial sobre o 

feminino, na época de Freud, mostra-se improvável, questão que se expressa nos 

paradoxos que se erguem mediante as inúmeras tentativas de sustentar um universal sobre 

a mulher. Na obra freudiana, principalmente nos textos que envolvem o período entre 

1924 e 1933, nos quais o estatuto do feminino se torna o objeto teórico em questão, não 

nos parece diferente. Contudo, o criador da psicanálise avança ao perceber que é 

justamente nesse ponto cego, marcado por interrogações sobre a diferença sexual, que se 

localiza a essência enigmática do feminino. Assim, ele se propõe a desenvolver uma 

leitura psíquica sobre a libido e os destinos dela no feminino, uma vez que se torna notável 

para muitos saberes, como a antropologia que, apesar de se ter uma proibição comum, 

aqui chamada lei do incesto, os caminhos assumidos por homens e mulheres se 

diferenciam profundamente.  

Nesse viés, a psicanálise passa a utilizar o termo feminino para se referir “à 

posição dita feminina na dialética fálica, na qual o feminino se articula à castração...” 

(Neri, 2005, p. 219). Desse modo, o que estaria na origem da subjetividade feminina seria 

sua condição de castrada que poderia ser significada pela mulher de formas diferentes, 

circunscrevendo maneiras distintas de sua subjetividade se expressar. Para Birman 

(2016), isso se configuraria como uma causalidade histórica e não mais puramente natural 

                                                 
64 Metáfora que Bernardes (2012) nos adverte ter sido comum no século XIX para abordar o total mistério 

que girava em torno do continente africano naquela época, posto que “enquanto quase o mundo todo esteve 

sob o domínio europeu, a África permaneceu fora desse domínio até as últimas décadas do século XIX e 

grande parte do continente permaneceu inexplorada por um longo período ainda. O termo parece ter surgido 

pelo fato dos cartógrafos não terem informações sobre a África e por isso teriam deixado nos seus mapas 

uma massa negra no lugar do continente” (p. 2).     
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do acontecimento, “na qual o indeterminismo substitui o determinismo na leitura da 

subjetividade. O acontecimento pode ter, pois, um desdobramento plurívoco, não se 

reduzindo a uma dimensão estrita de univocidade” (p. 205).     

Todavia, essa leitura fálica-edípica coloca o feminino diante de um impasse de 

subjetivação em que os possíveis destinos da mulher se reduzem a seguinte equação: ser 

mãe ou histérica. No primeiro destino, a mulher sublimaria sua sexualidade por meio de 

um bebê-falo, alcançando, pois, a perfeição ao perder sua condição de falta (Birman, 

2016). Essa disposição se estenderia à posição de esposa, como nos adverte Neri (2005), 

que deveria transformar seu marido em uma criança-falo, como pronuncia Freud 

(1933[1932]/1996, p. 141) “um casamento não se torna seguro enquanto a esposa não 

conseguir tornar seu marido também seu filho, e agir com relação a ele como mãe”. Ora, 

por esse viés, “a maternidade e o casamento ficam reduzidos a uma dimensão quase 

perversa, em que uma desejável posição de alteridade se transforma numa relação sujeito 

falo, na qual o bebê, como o marido está circunscrita a uma posição de fetiche” (Neri, 

2005, p. 190). 

No segundo destino, a mulher não abriria mão de sua sexualidade, lançando-se 

aos jogos de sedução e ao erotismo em busca de um portador do falo que tanto almeja. 

Birman (2016) evidencia, porém, que essa via da sedução seria vista pela psicanálise 

como  

 

... uma máscara, um faz de conta, uma brincadeira, pela qual a completude seria, enfim, conseguida 

pelo engodo e pelo embuste, na qual a figura da mulher enganaria o homem, sendo, pois, uma 

solução controvertida para o discurso freudiano. Seria, pois, pelo fio da navalha entre ter e ser o 

falo que passaria a tênue fronteira entre maternidade e a histeria, entre o normal e o patológico (p. 

210).  

   

 Contudo, essas formulações freudianas se mostram paradoxais no ponto em que 

descreve, no texto “Moral sexual ‘civilizada’ e doença nervosa moderna” de 1908, como 

a via da maternidade e casamento podem conduzir a mulher ao aprisionamento do espaço 

familiar e, consequentemente, ao adoecimento histérico. Posteriormente, no “Mal-estar 

na civilização” de 1930, a mulher seria tida como inimiga do processo civilizatório, caso 

não abrisse mão de sua necessidade amorosa, tornando-se, pois, “a representante da 

periculosidade, pelo viés da sedução e do erotismo” (Birman, 2016, p. 210). Ademais, 

seria dessa matriz fálica que veríamos se erguer as nomeações da periculosidade na figura 

da prostituta, ninfomaníaca e infanticida. 

Depreende-se, pois, que a moral sexual civilizada instituiu como manifestação 

única da sexualidade feminina a maternidade, e toda expressão sexual que escapasse a 
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esse objetivo levava a mulher à classificação de louca, criminosa ou histérica, posto que 

sua inadequação aos papéis de mãe e esposa, assinava seu destino como fora da lei dos 

homens, uma “morta-viva”, posta às margens e destituída de voz (Zizek, 2014). Isso 

porque em uma sociedade como a moderna, as idealizações são masculinas e passam pela 

necessidade de “fixar a mulher: daí sua preocupação de lhe destinar um ‘lugar’” (Assoun, 

1993, p. XXI). O que nos leva a pensar que a “função da feminilidade, nos moldes 

modernos, foi a adequação entre a mulher e o homem a partir da produção de uma posição 

feminina que sustentasse a virilidade do homem burguês” (Kehl, 2016, p. 38). Nessa 

leitura, não seria estranho pensar que a histérica se impõe como sintoma do homem na 

medida em que se “ouriça” diante do destino dela construído por ele (Assoun, 1993).  

Partindo-se da teoria freudiana sobre o estranho, ou infamiliar (unheimlich), na 

qual o sentimento de estranheza aponta sempre para algo secretamente familiar, que foi 

recalcado e que retorna sob condições específicas (Freud, 1919c/1996), as formulações 

acima nos possibilitam pensar a sexualidade feminina como o infamiliar-familiar da 

civilização a partir de duas leituras freudianas que denunciam o efeito traumático que se 

impõe ao psiquismo. A primeira indica como o universo da primeira infância carrega em 

si a experiência da sexualidade feminina, uma vez que está inserida em um território, no 

qual se combinam elementos femininos como o desejo da mãe que precisam ser 

recalcados para que se construam as condições de possibilidade da formação subjetiva da 

criança (Arán, 2002b). Temos, pois, um primeiro recalcamento da sexualidade feminina 

para que a criança se constitua enquanto indivíduo.  

Ao evidenciar as capturas que se inscrevem no feminino, a segunda leitura aponta 

que esses elementos também foram recalcados em prol das exigências que se anunciavam 

na construção da modernidade. Assim, a sexualidade feminina faria referência ao que o 

homem precisou recalcar, a saber, a pulsão para construir o que se nomeou de civilização 

(Assoun, 1993). Isso porque Freud (1905/1996) esclarece que a civilização repousa sobre 

uma renúncia da vida pulsional que jamais é efetuada em sua totalidade e que resulta em 

um mal-estar que se aloja na civilização (Freud, 1929[1930]/1996) e que a mulher 

decodifica e, por meio do corpo histérico, expressando o destino dessa civilização – o 

sofrimento (Assoun, 1993).   

Por esse viés, a sexualidade feminina reintroduz “ao mesmo tempo, uma verdade 

(reprimida em nome de um ideal social) e uma dimensão de ausência” (Assoun, 1993, p. 

XXII) do desejo da mãe recalcado em nome de uma constituição subjetiva. Com efeito, a 

moral sexual civilizada escamoteia tanto a verdade da pulsão quanto a ausência do desejo 
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da mãe, consequentemente, a sexualidade feminina é vivenciada no seio do social como 

estranha, mas que confirma algo familiar que remete, incessantemente, à castração.   

Freud (1908a/1996), ao partir dos pressupostos da moral sexual civilizada de seu 

tempo, escuta, no sofrimento de vozes femininas, o sintoma de uma época – a histeria. 

Nesse contexto, a sexualidade feminina passa a habitar o campo dos excessos, o que, 

consequentemente, revela dois retratos de mulher moderna, um adornado de um ideal de 

mãe e esposa e outro calcado no conflito entre o pulsional e o social. A saída desse conflito 

inscreve no corpo feminino um estranho mal-estar que, ao mesmo tempo, que aponta a 

verdade do indivíduo, indica um destino para si. Ao que tudo indica, esse mal-estar é 

tomado pela sociedade como algo familiarmente estranho, vivenciado a partir do horror 

da castração. O que leva o homem à construção de barricadas a fim de evitar que a mulher 

e sua sexualidade transbordem além do permitido.  

Assim, sexo no matrimônio, ideal de família, felicidade no lar, muitos filhos, são 

elementos que moldam o retrato da mulher forjado pelo patriarcalismo burguês. Com 

efeito, a histérica, aquela mulher não (con)formada nos papéis de mãe e esposa destinados 

à ela, é retratada como “inimiga” da moral sexual civilizada e dos bons costumes e, por 

ter sua voz silenciada por um sistema político, econômico e social, passa a expressar, no 

próprio corpo, um mal-estar que atravessa o sujeito e (re)vela uma condição fundante do 

processo civilizatório. De modo a evidenciar que ela (a histérica) “não reproduz somente 

o que pertence à sua problemática pessoal, mas sim reproduz o que não pertence a 

ninguém, o que circula como representação coletiva” (Trillat, 1991, p. 123).         

 Não sem razão, Assoun (1993) lê, na figura da mulher, sob as vestes do feminino 

histérico, uma posição de sintoma da civilização, mas também de destino da mesma. 

Nesse conseguinte, Neri (2005) assevera que “a riqueza e a singularidade da psicanálise 

adviria do fato de se constituir como um discurso que expressa uma tensão paradoxal: dar 

voz ao feminino que aponta para a singularidade e reafirmar o masculino como universal 

na cultura” (p. 217). Nessa dinâmica, constataríamos que de enigma a mulher passaria à 

chave desse enigma, ao representar a condição humana de singularidade por definição. 

Nesses termos, Freud parece evidenciar de forma metafórica que seria a mulher sob as 

vestes do feminino e não o homem a resposta para o enigma da Esfinge. 

Assim, compreende-se que não existe uma definição, a priori, que abarque o 

universo feminino, tão pouco uma explicação simplificada que seja capaz de responder 

ao seu enigma. Caberá a cada uma delas elaborar formas para lidar com a falta, o desejo 
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e as possibilidades de invenção em busca de uma sublime ação como muito bem destaca 

Birman (1999). 

 Portanto, tomaremos a obra de Freud sobre o feminino como uma obra aberta e 

inacabada, “como toda obra de um criador genial” (Neri, 2005, p. 217) e, seguindo o 

conselho do próprio Freud (1933[1932]/1996) de consultar os poetas para saber mais 

sobre o assunto, buscaremos na literatura erótica, no enquadre da “A história de O” e dos 

impasses freudianos sobre o feminino e a feminilidade, argumentos que nos permitam 

pensar o masoquismo feminino como um outro destino da sexualidade feminina, no ponto 

em que a mulher saberia se valer dele (do masoquismo feminino) como uma máscara, 

como aponta Riviére (2005) e sistematiza Lacan65, no intuito de capturar a fantasia 

masculina, questão que será evidenciada, no quarto capítulo, a partir da referida trama 

francesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Ressaltamos, pois, que é com as contribuições de Jacques Lacan que a mascarada passa a ser admitida 

enquanto uma metáfora da posição feminina, ou seja, como um lugar discursivo, efeito de linguagem que 

ressoa na forma como o sujeito se situa no jogo amoroso. 
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4 O FEMININO E SUAS VICISSITUDES LITERÁRIAS 

 

A mulher, tal como a natureza a criou e como atrai o homem atualmente, é sua inimiga e não pode 

ser para ele senão sua escrava ou tirana, nunca sua companheira. O que ela só poderá ser quando 

lhe for igual em direitos e valer por sua formação e trabalho. Agora temos nós a escolha de ser o 

martelo ou a bigorna (Sacher-Masoch, 2008, p. 155). 

 

 O encontro com a literatura neiko-erótica66, tendo se dado para mim há alguns 

anos em uma biblioteca pública, fez surgir um emaranhado de questões que se erigiam da 

escuta de uma polifonia que oscilava entre o total arrebatamento por esse tipo de leitura 

e as críticas mais mordazes oriundas do espanto de constatarem que essas histórias não 

só faziam apologia a posição da mulher como objeto do homem, como eram frutos de 

escritoras, além de serem bastante apreciadas por outras mulheres.   

 É interessante notar que as mudanças nos perfis culturais e sociais do feminino 

podem ser facilmente delimitadas no transcorrer dos tempos. Contudo, ainda assim, essas 

imagens de mulher aparecem cernidas, invariavelmente, por uma índole “enigmática, 

potencialmente perigosa, dotada de uma natureza bruta, pouco lapidada, uma espécie de 

camaleão que tanto pode se voltar para o bem como para o mal” (Nunes, 2000, p. 88). 

Como nos apontam as representações mitológicas da antiguidade que, ora as apresentam 

como deusas do amor e da beleza, ora como figuras monstruosas que assombram homens 

e crianças (Domingues, 2008).  

 Na Idade Média, por sua vez, muda-se o contexto – agora com sua visão católica 

– mas permanece o protótipo da bondosa versus a maligna, polos que passam a ser 

reconhecidos pelo viés da santa, beatificação do sexo feminino, devidamente expressa na 

figura de Maria, mãe de Jesus, mulher casta e temente a Deus que encontra na 

maternidade a salvação de sua alma (Nunes, 2000) e a bruxa, paradigma satânico da 

personificação da perdição dos homens67, encarnação do “feminino em toda a sua 

tragicidade” (Nogueira, 1991, p. 09) .  

 Por outro lado, a representação da figura da mulher, na modernidade, assume os 

contornos da moral social transvestida de ciência médica, temos, então, a patologização 

da sexualidade atravessando o feminino e renomeando os polos já existentes de saudável 

e doente. Desse modo, a natureza da mulher lhe permite ir do papel da mãe mais 

prestimosa à insana infanticida. É nesse contexto que, no início do século XX, as 

                                                 
66 O que denominamos de literatura neiko-erótica faz menção a um termo que estamos propondo a partir 

de uma articulação entre a literatura erótica e a segunda teoria pulsional de Freud que apresentamos no 

terceiro capítulo desta dissertação. Para tanto, desenvolvemos melhor a questão no tópico seguinte.    
67 Para um maior entendimento do tema, ver o texto de Kramer, H.; & Sprenger, J. (1993). Malleus 

Maleficarum: o martelo das feiticeiras. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos. 
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histéricas, com sua manifestação singular do feminino, ao ganharem voz através da 

clínica freudiana, abrem a possibilidade de uma torção nesse discurso médico-científico 

que, até então, ocupava-se em circunscrever as potencialidades desvirtuadoras da 

sexualidade feminina (Nunes, 2000).  

 No contemporâneo, temos uma pluralidade de imagens da mulher nomeadas por 

Lipovetsky (2000) de “terceira mulher” ou “mulher indeterminada”68, que vai desde 

feministas que buscam romper com estigmas preestabelecidos, notabilizados por reduzir 

as mulheres aos espaços privados do lar, na mesma medida em que pautam as discussões 

sobre aborto, maternidade e outros temas, evidenciando vozes que lutam por igualdade 

perante os homens nas mais diversas esferas. Ao mesmo tempo, porém, em que vemos 

ganhar força vozes conservadoras que tendem a retomar uma posição anterior, conferindo 

ênfase aos questionáveis protagonismos da mulher burguesa. Enfim, essa variedade de 

representações, no mais das vezes opositivas, aponta para um universo que parece não se 

esgotar.   

 Nesse conseguinte, não nos parece estranho que essas representações sejam 

demasiadamente capturadas pelas produções literárias que marcam cada época. Talvez 

porque os discursos literários sejam ecos de vozes produzidas no interior de uma dada 

cultura. Assim, nosso interesse em discutir a temática da fantasia e do masoquismo 

feminino e a forma como elas se expressam na psicanálise e na literatura, originou-se do 

interesse pela clínica do feminino, pelos impasses teóricos sobre a constituição da mulher, 

sua sexualidade e da constatação de que, nos últimos anos, sobretudo as mulheres, 

parecem ter encontrado na literatura neiko-erótica uma possibilidade de dotarem de vida 

fantasias que encontram imensa satisfação, seja na posição de leitoras fervorosas ou de 

ávidas escritoras.  

 Ora, o deslocamento dessa representação de grande passividade, presente nos 

romances neiko-eróticos, para uma atividade do discurso literário dessa categoria de 

romances, que emergiu nos últimos anos, parece sugerir o florescer de uma perspectiva 

feminina diferente que se materializa na produção narrativa que passa a representar 

                                                 
68 Nessa configuração de Lipovetsky (2000), a primeira mulher seria a mulher depreciada, posto que, na 

divisão social dos papéis, caberia a ela as atividades pouco valorizadas no espaço público, tem-se, assim, a 

“exclusão das mulheres das esferas prestigiosas, inferiorização do feminino, assimilação do segundo sexo 

ao mal (p. 232); e a segunda mulher seria a enaltecida, ou seja, aquela idealizada e sacralizada pelos homens 

por suas características maternais, passam a ser vistas como, “força civilizadora dos costumes, senhora dos 

sonhos masculinos, ‘belo sexo’, educadora dos filhos, ‘fada do lar’, ao contrário do que ocorria no passado, 

os poderes específicos do feminino são venerados, colocados num pedestal” (p. 236).  
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identidades que buscam ir além dos paradigmas tradicionais impostos às mulheres por 

uma sociedade patriarcal.  

 Perspectiva essa que evidencia um desmanchar da distinção de categorias binárias 

– esposa-mãe/mulher, santa/prostituta, ativa/passiva. Esses novos padrões contribuem 

para pensarmos o aparente conflito existente na figura da mulher que busca por 

independência financeira, emocional e outras, que marca tão fortemente o cenário social 

contemporâneo, e a figura que se precipita das vozes literárias, insinuando um interesse 

crescente, principalmente por parte das mulheres, por um tipo de literatura erótica bem 

específica, na qual a figura do sexo feminino encena uma posição de submissão frente 

aos desejos de um homem dominador, fazendo uma alusão clara ao masoquismo 

feminino. Como explicar esse cenário tão polarizado?   

 Para nos auxiliar a pensar essa oposição radical, recorremos ao conceito 

nietzschiano de destruição ativa que, na concepção de Deleuze (1976), é a chave para a 

transvaloração dos seres humanos, no ponto em que é preciso uma crítica radical 

destruidora capaz de atacar os valores estabelecidos para criar as condições de 

possibilidade de um devir ativo. Com isso, queremos dizer que a literatura neiko-erótica 

pode ser pensada como uma desconstrução das figuras de mulher predefinidas ao afirmar 

a força da potência do feminino como criação, questão que Freud já teorizara muito bem, 

como pudemos acompanhar ao longo dos três capítulos desta dissertação.  

Por esse viés, destacamos que esse discurso literário que ganha o cenário midiático 

atual estaria tentando trilhar caminhos já abertos por Freud e trilhados por escritoras como 

Pauline Réage e sua obra – “A história de O”, que, como veremos, distancia-se de 

qualquer perspectiva universalista. Todavia, revela, inegavelmente, que a invenção do 

feminino, desenhando-se enquanto potência na escrita criativa, já tinha se operado de 

forma inovadora, mas não muito silenciosa, na literatura erótica francesa de 1954, como 

exploraremos neste capítulo.         

 

4.1 Nas tramas fantasísticas de “O”: entre o amor e o desamparo 

 

O herói trágico se torna cognoscível por reexperimentar o que se fez sob o sofrimento, e nesse 

pathos, ao novamente sofrer o passado, a rede de atos individuais se transforma num 

acontecimento, num todo significativo (Arendt, 2003, p. 27). 

 

“A história de O” consiste na narrativa das experiências amorosas e eróticas de 

“O”, uma fotógrafa de moda que, em nome do amor, entrega-se às mais intrigantes 

fantasias sádicas de René. Toda a trama é contada por um narrador que encontra, nas 
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experiências da personagem, motivos para descrever, de forma bastante detalhada, as 

atividades sexuais e punitivas que passam a constituir o universo da fotógrafa. Chama-

nos a atenção o fato de que, mesmo sendo escrita na terceira pessoa, a história não se 

afasta do ponto de vista de “O”. O que nos permite sublinhar, de início, que ela “de fato 

possui uma consciência, de cujo ponto de observação sua história é narrada” (Sontag, 

2015, p. 63).  

A partir dessa perspectiva, escolhemos seguir as trilhas da própria Pauline Réage 

de explicitar a “consciência” por trás das cenas sadomasoquistas. O que significa dizer 

que nosso foco investigativo também não se encontra na descrição crua dessas cenas. Para 

isso, convidamos o leitor a buscar na leitura da obra sua própria experiência literária, 

posto que ela pode transportá-lo para um universo que, em um primeiro momento, até 

pode parecer estranho, mas que, não raro, mostra-se bastante familiar. Afinal de contas, 

“todo indivíduo sentiu (no mínimo na imaginação) o fascínio [neiko-]erótico da crueldade 

física e uma atração [neiko-]erótica em coisas vis e repulsivas. Tais fenômenos fazem 

parte do espectro genuíno da sexualidade” (Sontag, 2015, p. 67), devidamente, explicados 

tanto pela hipótese do infamiliar freudiano quanto por sua afirmação de que “a neurose, 

por assim dizer, é o negativo da perversão” (Freud, 1905/1996, p. 157).  

De volta à trama, fiaremos nossa atenção, principalmente, na movimentação 

subjetiva de “O”, dado que, em muitas ocasiões, o narrador apresenta como a fotógrafa 

significa as experiências as quais consente participar. Isso porque nos parece mais 

fundamental destacar como ela vivencia os acontecimentos e o que pensa sobre eles ao 

invés de relatar os fatos em si. Assim, apresentaremos as aventuras da personagem 

destacando quatro momentos decisivos de sua história: o encontro com o universo 

sadomasoquista; a relação com Sir Stephen; a temporada em Samois; e a realização final 

(Réage, 1992).         

 A narrativa se inicia em Paris, com “O” indo ao encontro de seu amado, passeio 

que termina nos portões do castelo Roissy, no qual funciona uma espécie de sociedade 

sadomasoquista (Réage, 1992). Sendo este um “castelo convenientemente isolado, com 

suntuosa mobília e profusão de serviçais... para onde são trazidas mulheres virtualmente 

escravas a fim de se tornarem os objetos, partilhados em comum” (Sontag, 2015, p. 60). 

Esse primeiro momento da personagem, em Roissy, é permeado pelo 

desconhecido e, igualmente, pela curiosidade, pois, seu amado René a conduz ao 

estabelecimento, despindo-a de suas roupas, adornos e documentos, instruindo-a somente 

a seguir todas as ordens que lhe fossem dadas, sendo “seu único serviço verdadeiro... o 
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de entregar-se” (Réage, 1992, p. 32). Atitude que não a livraria das longas sessões de 

chibatadas cotidianas, nem das demais punições que achassem necessário aplicar. Assim, 

“O” se vê em meio a um misto de sentimentos que vão da dor mais profunda ao prazer 

mais intenso, mediante às sessões de sexo, castigo e torturas às quais era submetida. 

É fato que ela não sabia os motivos de estar ali, posto que não há indício de que, 

anteriormente, René tenha mencionado algo desse universo a ela. Mas não demorou para 

compreender como tudo funcionava, ou seja, não adiantaria apelar para a piedade de seu 

amado, já que ele a entregara, justamente, para lhe arrancar lágrimas e gemidos. Também, 

tinha ciência de que não estava ali contra a própria vontade, era livre para recusar 

permanecer em Roissy, mas não era livre para impedir as consequências de sua escolha 

de ficar. Tratava-se, pois, de um jogo de prazer e poder que se soubesse jogar ganharia o 

amor de seu eleito, em seus pensamentos, era exatamente disso que se tratava (Réage, 

1992). 

Ora, essa mistura de dor e prazer a deixava, por vezes, confusa, não raro, 

envergonhada, todavia, justificava-se no amor que nutria por René, demonstrando, de 

forma bastante clara, como alimentava seus sentimentos na inquietude do desejo e no 

conforto que encontrava nas palavras de amor de seu amado. Assim, é interessante notar 

que nem as imposições feitas ao corpo de “O” nem as humilhações sofridas pelos homens 

que a profanavam, demovem-na de seus sentimentos. Nesse sentido, seus pensamentos 

encontravam René em todas as situações que era submetida, “ele era a mão que lhe 

vendava os olhos, o chicote do criado Pierre, a corrente sobre a cama, o desconhecido que 

mordia o fundo do seu ventre, e ... todas as vozes que lhe davam ordens...” (Réage, 1992, 

p. 56).        

Por esse viés, o curto-circuito que “O” desenvolve, ao longo dos dias no castelo, 

permite-lhe aproximar dor e amor, repetindo para si mesma, feito mantra que, “se o 

suplício era o preço a pagar para que seu amante continuasse a amá-la, desejou apenas 

que ele ficasse contente por tê-lo padecido...” (Réage, 1992, p. 42). Ademais, acreditava 

não ser vergonhoso que René a prostituísse, ao contrário, ela deveria se regozijar, visto 

que tal atitude somente evidenciava o quanto eram ligados, uma vez que, entregá-la era a 

prova mais real de que ela lhe pertencia por inteiro, pois, “só se dá aquilo que se possui” 

(p. 46). 

Após esse encontro com o universo de René, “O” é levada do castelo, mas ainda 

assim, o castelo e as experiências ali vivenciadas permanecem nela. Tenta retornar às suas 

atividades normais, porém, percebe-se sutilmente modificada, agora, portadora de uma 
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maior consciência corporal, uma ciência de si que lhe dá uma tranquilidade que não sentia 

antes. Desse modo, ela “admirava-se de que, ao ser prostituída, viesse a ganhar em 

dignidade.... Sentia-se ... iluminada por dentro e via-se, no seu modo de andar, a calma, e 

no seu rosto, a serenidade e o imperceptível sorriso interior...” (Réage, 1992, p. 57). 

No decorrer do tempo, “O” é doada a outro “mestre”, Sir Stephen, um inglês, filho 

do primeiro marido da mãe de René. Eles, apesar de não serem filhos do mesmo pai, 

possuem uma relação de verdadeiros irmãos que compartilham tudo. Com efeito, nessa 

nova fase, ao ser informada sobre as exigências de Sir Stephen, tem um pequeno 

vislumbre de como a realidade vivida dentro do castelo Roissy passará a constituir seu 

cotidiano, uma vez que o ultraje e a submissão se tornarão frequentes com o novo mestre. 

Nesse conseguinte, seu amado e o senhor inglês pedem seu consentimento: 

 

Consentia? Mas não podia falar. Essa vontade que de repente via-se solicitada a expressar era a 

vontade de fazer a entrega de si mesma, de dizer sim antecipadamente a tudo aquilo a que 

certamente queria dizer sim, mas a que seu corpo dizia não, pelo menos quando se tratava do 

chicote. Pois quanto ao resto, se quisesse ser honesta consigo mesma, sentia-se perturbada demais 

pelo desejo que lia nos olhos de Sir Stephen para se enganar, e por mais trêmula que estivesse e 

talvez justamente porque estivesse tremendo, sabia que esperava, com mais impaciência do que 

ele, o momento em que a tocaria com as mãos ou, talvez, com os lábios (Réage, 1992, p. 84-85). 

 

Parte da hesitação da moça parece advir de uma primeira percepção de que não 

conseguia ser indiferente ao irmão de René, mas, ao contrário, desejava ardentemente, ser 

possuída por ele. Por outro lado, ela se mostrava vacilante em relação ao chicote, mas, 

novamente, justificava-se por não conseguir dizer não a um pedido de seu amado. Assim, 

consente: “eu lhe pertenço, serei o que quiser que eu seja” (Réage, 1992, p. 83). Sentença 

que parece servir mais a ela própria, no sentido de reafirmar seus sentimentos por René 

e, desse modo, seguir acreditando que tudo a que consentia era por amor. 

No entanto, ela intuía que Sir Stephen havia decifrado sua alma e quanto mais ela 

tentava esconder de si mesma seus desejos, mais ele a provocava: “Você é fácil, O.... Ama 

René, mas sente desejo por mim, entre outros.... Sim, sentia desejo por ele, mas e se René, 

ao saber disso, mudasse?” (Réage, 1992, p. 92). Nesse instante, “O” sente medo, 

novamente, ela encontra em René a desculpa necessária para manter os olhos baixos e 

não encarar o mestre inglês, situação que a levaria a uma confissão dos desejos que não 

ousava admitir nem para si mesma.    

Ainda assim, via-se impelida a despertar, em seu novo mestre, algo além de 

desejo, “O” “queria existir para Sir Stephen, por pouco que fosse, como existia para René” 

(Réage, 1992, p. 95). Como ela não sabia explicar essa necessidade de ser amada por seu 

algoz, dizia para si mesma que não estava apaixonada, mas “via claramente que René o 
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amava com a paixão dos meninos que amam os homens mais velhos” (p. 95). Esse era o 

motivo de seu investimento em seduzi-lo, uma vez que, se Sir Stephen “lhe mostrasse 

desprezo, por maior que fosse o amor de René por ela, seria contaminado” (p. 95). Isso 

significava que René “continuaria a amá-la, na medida em que Sir Stephen achasse que 

ela valia a pena, e que também a amasse.... Dele não esperava nenhuma piedade, mas não 

poderia esperar arrancar-lhe algum amor [itálicos nossos]?” (p. 96).  

Por esse viés, Sir Stephen, ao prometer à personagem castigos mais severos que 

os realizados em Roissy, a leva para Samois, uma casa sádica, na qual Anne-Marie 

disciplina com mais rigor a postura masoquista de “O”. Nesse ponto, o corpo dela sofre 

diversas transformações, perfurações e marcas a ferro em brasa e ela “sentia um orgulho 

insano desses ferros e dessas marcas” (Réage, 1992, p. 158), pois, nesse momento, sente-

se, verdadeiramente, amada por seu mestre inglês.  

Por fim, a personagem é levada completamente nua e depilada em suas partes 

íntimas à uma festa, na qual é puxada por uma coleira cuja corrente se prende à argola 

trespassada em seu sexo e usando uma máscara de coruja por ela escolhida. Todos os 

presentes querem saber quem é ela e a quem ela pertence. A resposta vem do Comandante, 

organizador da festa e amigo de Sir Stephen: “a vocês, se quiserem” (Réage, 1992, p. 

185). Alguns convidados a tocam, outros a repudiam, mas, certamente, “O”, nesse 

momento, torna-se o objeto do olhar de todos os presentes. Ao nascer do sol, ela é 

possuída pelo anfitrião da festa e por seu amante Sir Stephen alternadamente.  

“A história de O” termina de forma ambígua a partir da supressão do último 

capítulo. Somente se apresenta uma linha destinada a mencionar a possível existência de 

duas versões finais, em uma delas, “O” recebe permissão para morrer, ao saber que seria 

abandonada por Sir Stephen; na outra, ela retorna à Roissy após o abandono (Réage, 

1992). Talvez esse duplo final duvidoso possa ser lido à luz da própria condição da 

sexualidade humana, no ponto em que a sensação que se tem é a “de que O está fadada à 

morte, sejam quais forem as dúvidas que a autora expresse sobre sua sina” (Sontag, 2015, 

p. 71). E não seria essa a proposição freudiana de pulsão de morte?  

Diante desse breve enredo neiko-erótico francês, cabe iniciarmos uma articulação 

teórica a fim de evidenciar uma possível rota para o posicionamento submisso de “O”.  A 

personagem e sua história, portanto, interessa-nos na medida em que parece cifrar uma 

condição peculiar na forma de se relacionar amorosamente, a saber, por meio de um 

masoquismo que leríamos como feminino.  
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4.2 As cifras de um possível traço feminino da fantasia 

 

Nunca antes o universo feminino foi tão minuciosamente palmilhado, não com o intuito de 

manifesto em defesa ou acusação, mas simplesmente como mostragem afetuosa de um trajeto em 

processo, como traçado de um roteiro das direções desse olhar inaugural (Santos, 1995, p. 11-12). 

 

 Tomamos as cifras de “O” no ponto em que lemos na personagem uma tentativa 

de desvelar algo do enigma do feminino, teorizado por Freud anos antes de Pauline Réage 

dar vida à sua caricatura extrema da sexualidade feminina que, claramente, tem como 

endereço a fantasia de seus amantes. Podemos nos perguntar: mas qual a diferença de “O” 

para criaturas, como Justine, que Marques de Sade apresenta em seus contos? 

Ainda que as cenas descritas por Réage se assemelhem, de certa maneira, às de 

Sade, não se pode confundir as personagens femininas, isso porque Justine e outras tantas 

são sempre retratadas como desprovidas de vontade, inteligência e, até mesmo, memória 

(Sontag, 2015); “O”, por sua vez, é descrita não só como portadora de uma grande 

vontade, mas de curiosidade e interesse suficientes para se aventurar pelas veredas da 

sexualidade humana a fim de encontrar a si mesma nas experiências que consente em 

participar. Assim, “A história de O” nos leva a registrar que, 

 

A sexualidade é... um fenômeno altamente controverso e pertence, ao menos em potencial, mais 

às experiências humanas extremas que às comuns. Por mais domesticada que possa ser, a 

sexualidade permanece... impelindo-nos, de quando em quando, para perto de proibições e desejos 

perigosos, que abrangem do impulso de cometer uma súbita violência arbitrária contra outra pessoa 

ao anseio voluptuoso de extinção da consciência, à ânsia da própria morte (Sontag, 2015, p. 67).    

 

A esse fenômeno Freud (1920a/1996) chamou pulsões, identificando a existência 

de um dualismo – pulsão de vida e pulsão de morte, como desenvolvido no capítulo 

terceiro. Nesse contexto, a pulsão tem seu vetor direcionado para a satisfação absoluta 

que, em Freud, é a morte, na tentativa de frear essa satisfação, entra em ação a fantasia 

inconsciente, com o intuito de sexualizar a pulsão de morte, transformando-a em pulsão 

sexual (Jorge, 2005).  

Com efeito, é interessante sublinhar, como o faz Sontag (2015), que “a força do 

livro repousa exatamente na angústia despertada pela presença contínua desse paradoxo. 

‘Pauline Réage’ levanta, de modo muito mais orgânico e sofisticado que o realizado por 

Sade... o problema da condição da própria personalidade humana” (p. 66). De fato, a 

personagem causa um misto de inquietude e estranheza desde seu nome “O”, o qual, na 

percepção de Sontag (2015), seria um indicativo preciso de sua própria busca que, ao 

caricaturar seu sexo feminino, ou seja, uma borda que circunda o vazio, sugere não se 

tratar de uma travessia dela em particular, mas de uma condição da mulher, de um tornar-
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se mulher pela via da feminilidade que vai do nada (desamparo) à plenitude, como Freud 

teorizou ao longo de sua obra.  

Não obstante, essa travessia se encontra intimamente relacionada com a pulsão de 

morte e algo de Eros (sexual), como “O” expressa tão bem: “sob os olhares, sob as mãos 

e os sexos que a ultrajavam, sob os chicotes que a rasgavam, perdia-se numa delirante 

ausência de si mesma, que a entregava ao amor, aproximando-a talvez da morte” (Réage, 

1992, p. 52-53).  

Desses momentos de êxtase sexual de “O”, podemos fazer duas extrações 

essenciais que apontam para seu encontro com o desamparo fundamental. A primeira se 

localiza no vocábulo “rasgar” que, na percepção de Birman (1999), trata-se de uma figura 

que precisa ser bem compreendida, “pois ela evidencia a forma de ser do desamparo” (p. 

169). Assim, “O” se faz rasgar, se faz dilacerar pela afirmação radical de seu desejo. 

Sendo, portanto, esse “rasgar-se por dentro que evidencia a ruptura [da personagem] com 

qualquer miragem de imortalidade. A mortalidade se faz assim presença na carne, 

materializando o desamparo” (p. 169) que, no mais das vezes, parece somente subjetivo.  

Ademais, nessa transcrição, “o erotismo revela a sua face polivalente e polimorfa, 

sem estar aprisionado ao centramento do eu e da imagem narcísica” (Birman, 1999, p. 

169). Nessa dimensão, portanto, a experiência se mostra da ordem do horror, pois, o que 

é rasgado é, justamente, as insígnias da referência fálica. Nesse caso, as sessões de tortura 

que, muitas vezes, causam-nos angústia, no transcorrer das tramas de “O”, podem ser 

pensadas como a materialização da experiência psíquica diante dessa ruptura com o 

registro fálico que Freud (1933[1932]/1996) indica ser a condição fundamental para se 

ter acesso à feminilidade. 

No entanto, esse mesmo processo de mortificação do corpo que possibilita “O” 

ter acesso à feminilidade, enquanto masoquismo feminino, tem o papel de refalicizar as 

relações do indivíduo, protegendo contra o confronto radical com o desamparo e a pulsão 

de morte. “Para recusá-los, o sujeito restaura o império do falo, mesmo que isso implique 

a humilhação moral da posição da mulher pela inveja de não ser e não ter o falo” (Birman, 

1999, p. 170). Ora, nesse momento, o masoquismo feminino aparece sob as vestes de 

protetor, pois, ao erotizar a pulsão de morte, ele cria, inventa uma nova possibilidade de 

destino para a pulsão que não seja, necessariamente, a morte.  

Portanto, se “com Freud, podemos aprender que a feminilidade e o desamparo nos 

destinam inevitavelmente ao erotismo e à criação, formas seminais de ser nas quais 

podemos reconhecer a nossa mortalidade e a nossa finitude” (Birman, 1999, p. 172). Com 
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Réage (1992) e sua personagem “O”, podemos pensar o masoquismo feminino como um 

artifício de Eros que possibilita a invenção de um destino possível da sexualidade 

feminina que encontra, na criação de si enquanto objeto de desejo, uma forma de ser fora 

da lei dos homens. 

A segunda extração possível do arrebatamento sexual de “O” consiste no termo 

“perder-se” que evidencia a própria condição do corpo feminino, ou seja, aquele que, 

desde sempre, vira-se sob a certeza de ter perdido algo. Desse modo, o perder-se da 

personagem seria indício de encontrar o feminino que a habita. Feminino esse que faz de 

seu corpo “um todo erotizável e nebuloso ao redor de um buraco que precisa ser recoberto 

por mil véus” (Calligaris, 2006, p. 24). Por essa razão, as mulheres precisam, “imaginam 

e atuam formas de traduzir esse todo erotizável do corpo numa cena onde seria possível 

ser de todos os homens” (p. 24).  

É interessante perceber, na narrativa de “O”, como ela não tem consciência da 

fantasia de ser possuída por todos os homens. Contudo, a medida que vai se despindo das 

vestes de um certo puritanismo social, vai revelando para si mesma algo desse universo 

fantasístico que, muito rapidamente, Sir Stephen decifra em seu comportamento: “‘Você 

é fácil, O’, disse-lhe. ‘Ama René, mas é fácil. René percebe que você deseja todos os 

homens que a querem [itálicos nossos] e que, levando-a para Roissy e entregando-a a 

outros, dá-lhe tantos álibis quanto a sua própria facilidade?’” (Réage, 1992, p. 92). Esse 

velar – desvelar da personagem faz com que se sinta “libertada, aniquilada, maldita. Havia 

gemido sob os lábios do estranho, como nunca seu amante a fizera gemer, tinha gritado 

sob o choque do membro do estranho como nunca seu amante a fizera gritar. Sentia-se 

profanada e culpada” (p. 45). 

Na percepção de Calligaris (2006), essa fantasia de ser possuída por todos os 

homens remonta à uma busca pela pluralidade do desejo desses homens que funcionaria 

“como olhar que totaliza o corpo feminino esfatiado, formado de pedaços erotizados” (p. 

24). Conjecturar ter seu corpo possuído por todos os homens, semelhante às putas, é um 

modo de procurar, mesmo no imaginário, “um olhar ou... olhares que devolvam à mulher 

um corpo [itálicos nossos] que não se perderá aos pedaços. A coragem para encontrar 

esse olhar exige, inevitavelmente, uma perigosa entrega” (p. 24).  

Entrega essa que “O” não se furta de fazer a Sir Stephen e, assim, era alimentada 

sob a certeza de que “cada entrega era garantia de que uma outra entrega seria exigida 

dela, de cada uma desempenhava-se como de uma dívida; era estranho que se sentisse 

satisfeita: no entanto, sentia-se” (Réage, 1992, p. 135-136). Essa dinâmica vai tornando 
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mais consistente o desejo da personagem de atender todas as vontades daquele que ama. 

Ao mesmo tempo em que associa sua entrega ao seu próprio florescimento como mulher. 

Assim, à medida que “O” se deixa entrar em contato direto com sua própria fragilidade, 

cria-se um caminho para se tornar mulher.    

O que a fotógrafa nos revela de múltiplas formas é que sua finitude e incompletude 

são inevitáveis. Questão perceptível em sua busca incondicional pelo amor, que dá 

mostras do quanto a presença do outro amado se torna incontornável em sua existência. 

Alguém capaz de contorná-la com o olhar desejante, devolvendo-lhe um corpo não mais 

estilhaçado. Teríamos, assim, nesse olhar ou no corpo, propriamente dito, de um outro, a 

fronteira do feminino que seria sempre de ordem externa, como teoriza Calligaris (2006).  

Com efeito, percebe-se que toda a narrativa de “O” nos indica dois elementos 

principais na constituição da subjetividade feminina – o desamparo e o amor. Vemos, ao 

longo das cenas, como a personagem ocupa esses dois lugares por meio da fantasia. Essa 

fantasia, para Jorge (2010), é qualificada como fundamental, posto que ela “é 

precisamente aquilo que outorga ser ao sujeito, fixando-o e localizando-o numa certa 

relação essencial com o seu ser” (p. 104). Além de se configurar como uma fantasia de 

completude e, portanto, intimamente relacionada com a sexualidade feminina.   

Na trama de “O”, não há indicativos pregressos dos primeiros vínculos parentais 

da personagem que pudessem auxiliar na compreensão do tipo de escolha de objeto que 

envolve suas relações iniciais. Todavia, os elementos presentes na obra possibilitam 

evidenciar que essa fantasia, por vezes, assume uma posição de submissão. Nesse 

conseguinte, a submissão, para “O”, parece indicar a garantia de ser amada. De tal modo 

que, deitada na cama de um dos quartos da casa de Sir Stephen, no silêncio profundo de 

seu desamparo, ela chama por René e sussurra: “Eu o amo; faça de mim o que quiser, mas 

não me deixe, por Deus, não me deixe” (Réage, 1992, p. 98). 

Em seus pensamentos, “quanto mais fosse humilhada e maltratada, mais [ele] se 

ligaria a ela, assim como ela a ele. Como ela o amava, só podia amar o que vinha dele. O 

ouvia e tremia de felicidade, pois ele a amava” (Réage, 1992, p. 47). Portanto, “nas 

brechas de seus assentimentos, a personagem nos mostra que, por trás de tanta submissão, 

o que a instiga, é a ânsia de também ser amada pelo algoz inglês” (Ribeiro, 2018, p. 33). 

Sua certeza, porém, era sempre vacilante e, por vezes, questionava-se: “por que tanta 

doçura se misturava nela ao terror, ou por que o terror lhe era tão doce” (p. 38) e seguia, 

“... não haveria também a doçura de ter valor justamente por sua própria humilhação, pela 

docilidade em curvar-se, por sua obediência em abrir-se?” (p. 87).  
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Essa essência da fantasia que mescla medo e amor foi teorizada por Freud 

(1919a/1996), no texto “Uma criança é espancada”, como evidenciamos no terceiro 

capítulo desta dissertação, ao verificar que, no cerne fantasístico dos indivíduos 

identificados à posição feminina, opera o desejo de ser amada. Contudo, em dado 

momento da construção dessa fantasia, o sentimento de culpa, gerado a partir do amor 

incestuoso, produz uma associação peculiar entre o sentir-se amada e o sentir-se culpada.  

Dessa forma, o bater, no inconsciente, assume a equivalência do amar. 

Significando, portanto, que o amor que a menina deseja receber dos pais é interpretado 

por ela, inconscientemente, com uma conotação sexual na equivalência ama – bate. 

Assim, o “ama” fica recoberto na consciência pelo “bate”, de modo que ser batida revela 

tanto o desejo de ser possuída como o castigo pelo desejo incompatível com os valores 

do eu (Freud, 1919a/1996). “O”, então, pensava: 

 

Ousaria um dia dizer-lhe que nenhum prazer, nenhuma alegria, nenhuma fantasia poderia se 

aproximar da felicidade que experimentava com a liberdade com a qual a usava, com a ideia de 

que não tinha que ter nenhum cuidado, nenhum limite na maneira como podia procurar seu prazer 

no seu corpo? A certeza que tinha de que, quando a tocava, fosse para acariciá-la ou bater-lhe, ou 

de que, quando lhe dava alguma ordem, era unicamente porque tinha esse desejo, a certeza de que 

só levava em conta seu próprio desejo, causava-lhe tal satisfação, que cada vez que tinha a prova 

disso, e muitas vezes mesmo quando só pensava nisso, uma chapa de fogo, uma couraça ardente 

que ia dos ombros aos joelhos, abatia-se sobre ela (Réage, 1992, p. 176-177). 

 

“O” sentia “uma angústia de medo e de desejo [que lhe] cerrava a garganta” 

(Réage, 1992, p. 82), medo de ser abandonada, caso seu desejo de ser possuída por inteiro 

fosse revelado. Assim, ela expressava essa mistura de ser possuída e castigada, 

principalmente, quando sentia o desejo do outro vacilar. Desse modo, pensava: “Por que 

não a possuía, nem que fosse para feri-la?” (Réage, 1992, p. 89). Mas, no fundo, sabia 

que queria mesmo era que “ele a amasse, esta é a verdade: que ficasse impaciente para 

tocar os lábios e penetrar seu corpo, que a destruísse, se fosse necessário, mas que não 

pudesse, diante dela, guardar a calma e dominar o prazer” (p. 89). Com efeito, o que move 

a heroína da trama escrita por Pauline Réage “revela-se ser a dimensão do amor absoluto 

pelo qual compromete seu ser numa total disponibilidade em relação à fantasia perversa 

de seu parceiro” (Zalcberg, 2007, p. 172). 

Não obstante, a personagem era tomada pela culpa de ser abandonada e sabia que 

“não havia dúvidas de que era a culpada e de que, sem querer, René a punia por um erro 

que não conhecia (pois, tudo permanecia no seu íntimo), mas que Sir Stephen tinha 

imediatamente denunciado: sua facilidade” (Réage, 1992, p. 100). Desse modo, “O” se 

recriminava por suas fantasias de ser possuída por outros homens, encontrando, assim, na 
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submissão fantasiada por seus amantes o subterfúgio perfeito para ser punida, afinal, 

acreditava-se merecedora de tal castigo. Motivo pelo qual ela se sentia feliz ao ser 

chicoteada e prostituída por René, “em parte porque a submissão apaixonada daria ao 

amante a prova de que lhe pertencia, mas também porque a dor, a vergonha do chicote e 

o ultraje... pareciam-lhe o próprio resgate de seu erro” (Réage, 1992, p. 100).  

Por esse viés, a narrativa de “O” associada à teoria de Freud sobre a constituição 

da fantasia em indivíduos que se identificam à posição feminina, possibilita-nos sustentar 

que a fantasia fundamental, no escopo da sexualidade feminina, tem seu núcleo fixado na 

dimensão masoquista que repete um roteiro peculiar, no qual a personagem busca, nas 

coordenadas fantasísticas do homem que supõe amar, encontrar as insígnias que possam 

nomeá-la como mulher, ao lhe devolver as rotas do seu próprio desejo. Essa dimensão da 

fantasia é o que nos permite pensar, a partir das construções aqui já elaboradas, o 

masoquismo feminino como um artifício de Eros capaz de capturar a fantasia do outro 

amado, criando-se assim uma rota alternativa do destino pulsional, como veremos no 

tópico adiante. 

 

4.3 Masoquismo feminino: destino possível de uma fantasia 

 

A visão de uma figura mascarada, como pura experiência estética, nos transporta para além da 

vida cotidiana, para um mundo onde reina algo diferente da claridade do dia: o mundo do 

selvagem, da criança e do poeta, o mundo do jogo (Huizinga, 1988, p. 30). 

 

Como dito anteriormente, partimos da hipótese de que um possível traço feminino 

da fantasia, circunscreve-se na dinâmica do masoquismo feminino e se propõe como uma 

atividade singular, uma paixão, funcionando como um artifício de Eros para capturar o 

universo fantasístico do outro amado. Isso permite pensar que, em casos como o de “O”, 

o masoquismo feminino seria resultado de uma escolha, na qual, diante da percepção de 

sua condição de desamparo, ela opta por participar do jogo da sujeição, tirando daí seu 

quinhão de satisfação.  

Sublinhamos a questão da escolha, pois, em estudos como o de Nunes (2000), 

mesmo apresentando o masoquismo feminino como uma estratégia, essa seria somente a 

face negra da imposição cultural que insiste em controlar os corpos femininos. A 

impressão que se tem, ao ler seu texto, é que à mulher não é dada outra alternativa que 

não a submissão, “numa sociedade na qual a hierarquização entre os sexos pressupõe uma 

relação de casal onde a mulher deve estar submetida ao marido... a assunção de uma 

posição masoquista pode ser a única saída vislumbrada ou mesmo desejada” (p. 247). 
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Não negamos a veracidade de tal afirmação, porém, não acreditamos que ela responda 

por casos semelhantes ao de “O” que sabe se valer do jogo da sujeição quando lhe 

convém, como podemos verificar em diversos elementos dispostos na trama da 

personagem.     

Dentre esses elementos, destacamos a dinâmica posicional – ativa/passiva – que 

“O” assume em suas relações, posto que, ao longo da narrativa, ela age de modos 

diferentes com pessoas diferentes e em momentos diferentes, “notadamente com René, 

Sir Stephen, Jacqueline e Anne-Marie” (Sontag, 2015, p. 63). Dito de outra forma, há 

relações nas quais a personagem se mostra extremamente ativa em sua sedução, enquanto 

outras, ela aparece sob as vestes da mais total passividade. Essa dinâmica, no entanto, 

pode ser observada, inclusive, nas histórias pregressas da personagem, ao afirmar o prazer 

que sentia mediante os jogos de sedução seja com colegas, no vestiário da escola, ou com 

homens apaixonados, os quais permitia olhá-la nua, mas sem tocá-la (Réage, 1992). 

Nas relações narradas no livro, essa dinâmica se mostra ainda mais refinada. 

Sendo interessante perceber que com pessoas do mesmo sexo “ela, e só ela, conduzia o 

jogo (o que nunca fazia com um homem, a não ser por subterfúgios). Era ela quem tomava 

a iniciativa das palavras, dos encontros, dos beijos...” (Réage, 1992, p. 103). No trabalho, 

conhece a modelo Jacqueline, uma bela mulher de origem russa, que lhe desperta paixão 

e interesse. Rapidamente, a seduz com suas artimanhas e deseja incluí-la em sua relação 

com René por acreditar que ele também se interessaria por ela. Desse modo, “O” se 

aproveita das condições precárias nas quais a modelo vive para levá-la para morar em sua 

residência e, assim, capturar sua presa. 

Ora, com os homens suas atitudes não são menos calculadas são somente mais 

dissimuladas. A diferença consiste em uma mudança de posição que passa a encenar. Isso 

porque “O”, ao ler nas entrelinhas das fantasias de seus amantes em dominar mulheres, 

faz-se dominável e dominada, a fim de se tornar o principal objeto do desejo deles. Essa 

dinâmica tem sua razão de ser no fato de que “o encontro com o desejo de um homem faz 

dela uma mulher amada. Ser amada parece uma posição passiva, mas se fazer amada 

revela a posição subjacente a essa posição. Há todo um empenho feminino em se fazer 

amada” (Zalcberg, 2007, p. 74). Assim, uma vez mais, somos levados a desatrelar a noção 

de passividade da de masoquismo.  

Nesse conseguinte, para Piera Aulaigner citada por Nunes (2000), as relações 

semelhantes à de “O” podem ser entendidas como “um tipo de perversão da libido na qual 

a mulher alimenta [a fantasia] de se tornar para o outro amado objeto exclusivo de paixão” 
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(p. 242). Seria para alcançar esse objetivo que a mulher perverteria a dinâmica feminina 

do desejo. Nesse caso, duas coisas fascinam a mulher: “a transgressão da lei quanto a 

posição erótica, pela qual ela não só oblitera a falta no homem como também se torna 

para ele um objeto vital, [e] novos emblemas fálicos, evitando o confronto com seu 

desamparo primordial” (Nunes, 2000, p. 243). 

Por esse viés, que a personagem pensava quanto “tempo levaria até que fosse 

reduzida a nada, para que ele [Sir Stephen], finalmente, se enamorasse pela sua obra e a 

amasse um pouco” (Réage, 1992, p. 123). Assim, a fotógrafa faz um cálculo de que, ao 

reduzir-se a nada, despertaria a paixão de seu novo mestre. Segundo Ribeiro (2018), essa 

passagem é importante para ressaltar como a personagem “encobre, a todo momento, os 

ultrajes aos quais se sujeita com o véu do amor. Por detrás de uma silenciosa obediência, 

evidencia-se uma vontade que não se mostra com facilidade: obter amor, ser escolhida 

como ‘a’ mulher (p. 33).  

São nesses infindáveis véus que vemos se misturar a noção de libertação e 

escravidão, no ponto em que quanto maior a entrega de “O” mais sensível ela se tornava 

à liberdade, o que a permitia fruir de seu corpo como jamais havia imaginado antes: “do 

outro lado da porta, O, imediatamente prensada contra a parede, tomada pelo ventre e 

pelos seios, com a boca entreaberta pela língua de Sir Stephen, gemeu de felicidade e de 

libertação [itálicos nossos]” (p. 176).   

Com efeito, o prefaciador da obra menciona o que acredita ser a “felicidade na 

escravidão” que, nas palavras de “O”, ganha força e vivacidade: “nunca... sentira-se mais 

totalmente entregue a uma vontade que não era a sua, mais totalmente escrava e mais feliz 

por sê-lo” (Réage, 1992, p. 69). Menção essa que traz à tona a expressão “servidão 

voluntária” cunhada por La Boétie, em 1548, é bem verdade que esse termo era utilizado 

pelo autor para caracterizar a tendência do ser humano de se escravizar a um rei, a um 

governo. Séculos mais tarde, Freud apresenta as bases dessa servidão, ao teorizar sobre o 

desamparo fundamental e o masoquismo que, para Birman (1996), são as causas diretas 

da relação servil, no ponto em que nos enlaçamos ao outro para fugir da angústia frente 

ao desamparo e, assim, aceitamos nos sujeitar ao outro amado. Nesse contexto, portanto, 

o masoquismo se apresenta como uma figura fundamental do próprio psiquismo.     

Desse modo, parece-nos importante ressaltar duas questões, no concernente à “O”: 

a quem a personagem serve? E qual sua finalidade nesse assujeitamento? No início da 

trama, podemos até pensar que a fotógrafa se submete a René por amor a ele, ela, 

inclusive, menciona esse amor, claramente, em vários momentos ao se entregar aos atos 
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sádicos dele. Contudo, em seguida, percebe que os sentimentos nutridos por René eram 

apenas uma prévia do amor que sentiria por Sir Stephen (Réage, 1992). Ficamos com a 

sensação, inclusive, de que se o livro tivesse desdobramentos, certamente, surgiria um 

outro para ocupar esse lugar. “O”, ao perceber seus próprios deslocamentos se 

questionava sobre a fragilidade do amor: 

 

... chegou afinal o dia que tanto temia, quando seria para René uma sombra numa vida passada. E 

nem sequer estou triste... e posso vê-lo todos os dias sem ficar ofendida por não me desejar mais.... 

No entanto, há apenas algumas semanas corria a suplicar-lhe que me dissesse que me amava. É 

isso o amor? Tão leve, tão facilmente consolado? .... Bastava então que me tivesse dado a Sir 

Stephen para que me desligasse dele, e para que nascesse entre novos braços, tão facilmente para 

um novo amor? (Réage, 1992, p. 173). 

 

 Com isso, queremos dizer que, talvez, a leitura a ser feita não seja quem ocupa 

esse lugar, mas o que ocupa esse lugar. Nesses termos, é a própria “O” que nos responde:  

“podia recusar; coisa alguma a retinha na sua escravidão além de seu amor e da sua 

própria vontade” (Réage, 1992, p. 123). Em outras palavras, a personagem era escrava do 

próprio desejo de ser amada. É Miller (2016) quem nos informa que o desejo, para a 

mulher, passa pelo amor. Como “O” retrata, ao longo da obra, por meio das incessantes 

vezes em que solicita de René uma declaração de amor, além de sua excessiva 

preocupação em despertar o amor de Sir Stephen, desejando que ele a amasse como René 

dizia amá-la (Réage, 1992). Nas palavras de Zalcberg (2007, p. 84), “nem sempre a 

mulher reconhece o que ela deseja, fascinada que é pela idealização do amor. Muitas, 

vezes, ela crê amar, mas na verdade, deseja”. 

Nessa linha de raciocínio, poderíamos extrair duas finalidades principais no 

posicionamento da personagem, se em um primeiro plano, veríamos se desvelar o prazer 

obtido mediante a satisfação decorrente da realização do seu próprio desejo de ser amada; 

em um segundo momento, teríamos uma tentativa de dominação de seus amantes por 

meio da captura das coordenadas de suas fantasias. Ora, mesmo que essa tentativa de 

dominação seja exercida pelo assujeitamento, isto é, por se colocar como objeto do desejo 

do outro amado, ainda assim, estamos falando da escolha de uma posição subjetiva que, 

na trama de “O”, aparece sob as vestes do masoquismo feminino. 

É nesse contexto que Soler (1998) propõe uma distinção entre o masoquismo dito 

perverso e o masoquismo como máscara do feminino. Enquanto o primeiro não deixaria 

brechas ao acaso, de modo a garantir seu contrato que visa tanto se realizar pela dor 

quanto registrar a angústia do outro; no segundo, a mulher almejaria ser eleita pelo desejo 

do outro, no ponto em que “a fantasia do homem nela encontre ‘sua hora da verdade’” (p. 
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218). Por esse viés, o masoquismo feminino poderia ser pensado como um artifício, um 

disfarce, uma máscara utilizada no intuito de satisfazer e de enlaçar a fantasia masculina 

(Ribeiro, 2018). 

Como apresentamos no terceiro capítulo, essa noção de assujeitamento como um 

artifício usado pela mulher não é recente, Joan Riviére a desenvolveu em 1929, no artigo 

“A feminilidade como máscara”, a partir de seus estudos freudianos e de seus casos 

clínicos. Assim, a autora teorizou que a feminilidade seria uma espécie de máscara da 

qual a mulher se valia tanto para disfarçar suas habilidades masculinas como para afirmá-

las (Riviére, 2005). “Entretanto, nesse jogo de velar e desvelar, o surgimento da angústia 

indicava a necessidade da paciente [de Riviére] em ser reconhecida, não como detentora 

do falo, mas de ser reconhecida como uma mulher” (Ribeiro, 2018, p. 100). 

Nas tramas de “O”, essa posição se mostra bastante explícita, posto que é, ao se 

submeter às fantasias sádicas de seus amantes que ela consegue se localizar enquanto 

mulher. Ademais, “o prazer descrito por ela não se refere aos castigos e humilhações aos 

quais se sujeitava, mas aos momentos em que seu amante lhe dizia que a amava e que ela 

era a sua mulher” (Ribeiro, 2018, p. 102). Motivo pelo qual ela aceita reduzir-se a um 

perfeito objeto do desejo de seu mestre inglês para se localizar nas coordenadas 

fantasísticas dele. Assim, fixada na posição de objeto dele, ela se permite transformar em 

um objeto híbrido, uma espécie de mulher-coruja. Situação que remete à afirmação de 

Zalcberg (2007, p. 77) de que “o sexo feminino deve estar sabiamente velado para 

corresponder à fantasia masculina”.  

É nessa perspectiva, que levantamos a hipótese de que o suposto masoquismo 

feminino encenado por “O” consiste em um artifício de Eros que lhe permite criar um 

destino possível para sua fantasia de ser amada, terminando por lhe possibilitar uma 

invenção de si como mulher, a partir das coordenadas do desejo de seus amantes, assim 

como faz existir uma relação entre ela e seus eleitos. É nessa perspectiva que Coutinho 

Jorge profere, na contracapa do livro de Zalcberg (2007), que 

 

...as mulheres por cultivarem o amor mais do que os homens, são responsáveis pelos encontros 

possíveis entre os sexos. Para elas, o amor é uma paixão, sem ele perdem a si mesmas, pois é o 

amor que as identifica como mulheres. 

 

Nesse sentido, pensaríamos o feminino como uma paixão que permite 

circunscrever, de modo singular, o território inconsistente de si mesma enquanto mulher 

e das relações entre os sexos. Assim, parafraseando Neri (2005), “O”, ao se deparar com 
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o desamparo fundamental, aceita o desafio do desconhecido, emergindo no masoquismo 

feminino, como travessia de si mesma, uma espécie de paixão, morte e renascimento.   

A personagem aponta, portanto, para uma estética transgressora que desconstrói 

discursos que se pretendem enunciar e fixar a verdade sobre o feminino. “O” se coloca 

para além dessa lógica fálica, no ponto em que opera com a própria fragilidade de ser 

castrada, afirmando-se como pura diferença na sua paixão pelo amor. Desse modo, 

Zalcberg (2007) afirma que, “cabe à mulher ‘saber fazer’ para encontrar uma resposta 

para sua condição feminina. Se a mulher recorre a aparência, ao imaginário, ao semblante, 

em suma, é para se ajustar ao homem e cativar esse desconhecido que é seu desejo” (p. 

58). 

Com efeito, essa travessia do feminino de “O” não se pretende enquanto um mapa 

que cartografa a verdade do feminino, seu território se encontra no êxtase de se fazer 

objeto de desejo do amor do outro que se mistura na loucura de ser sujeito de seu próprio 

desejo. A personagem, semelhante à Antígona, não cede a seu desejo ainda que termine 

reduzida a nada que parece remeter à própria marca de sua condição feminina.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Freud soube ‘jogar’ com a mulher, pois ‘decifrou muito bem seu jogo’, embora ‘no cômputo geral 

não tenha conseguido descobrir-lhe as cartas’ (Assoun, 1993, p. 12). 

 

Em um tempo remoto, a palavra considerar (com = junto + sidus = estrela ou seu 

plural sidera = constelações), apresentava um belo significado referente ao ato no qual o 

indivíduo mirava ao alto, buscando no céu sinais que pudessem orientá-lo acerca das 

inquietações que lhe consumiam o espírito. Assim, nessa época, considerare consistia em 

“consultar o alto para nele encontrar o sentido e o guia seguro de nossas vidas” (Chauí, 

2011, p. 15). Desse modo, a leitura dos astros consistia em um importante saber capaz de 

guiar os homens quanto a questões fundamentais de sobrevivência, como medir a 

passagem do tempo a fim de prever a melhor época para o plantio e a colheita. Não sem 

razão, muitos conhecimentos (geometria, astronomia, dentre outros) que ainda nos são 

caros foram criados desse ato de considerar, muito embora tenham sido distanciados do 

desenho astral de suas origens.  

Nesse momento, no qual vislumbramos o movimento de finalizar esta 

investigação, inspiramo-nos no considerare, guiados pela letra freudiana no intuito de 

resgatar elementos que nos possibilitem construir um conhecimento acerca do 

masoquismo feminino enquanto uma erótica feminina. Trata-se, portanto, de algumas 

considerações necessariamente provisórias, pois a própria jornada teórica refuta ser vista 

como concluída impondo que tracemos relatos que permanecem em decurso. Assim, 

ousamos dizer que a aproximação do problema foi se arquitetando no próprio ato de 

pesquisar, conforme íamos nos (dis)pondo ao encontro das questões por ele colocadas.  

Por esse viés, a experiência de investigar trouxe também a experiência de 

(re)encontrar com os textos e contextos nos quais Freud se propõe a teorizar sobre 

sexualidade feminina, fantasia, feminino e masoquismo feminino, não necessariamente 

nessa ordem e nem sempre claramente articulados entre si. Portanto, coube a nós, em 

associação com comentadores renomados, relacionar esses conceitos de modo que nos 

fornecessem elementos capazes de avançar na hipótese da qual partimos, a saber, pensar 

um possível traço feminino da fantasia, que mesmo circunscrito na dinâmica do 

masoquismo feminino, propõe-se como uma atividade singular, uma paixão, funcionando 

como um artifício de Eros para capturar o universo fantasístico do outro amado. 

Essa construção hipotética surgiu primeiramente da leitura de obras literárias, 

posto que presenciamos, nos últimos anos, um tipo específico de literatura, que 
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nomeamos de neiko-erótica, tornar-se um fenômeno literário, principalmente entre o 

público feminino. Na época, chamávamos a atenção a aparente contradição existente 

entre os clamores de vozes de mulheres que lutavam por igualdade de direitos perante os 

homens, fazendo avançar, cada dia mais, no espaço político-social, o protagonismo 

feminino e a ascensão de um discurso advindo da literatura erótica feminina que narra a 

trama de mulheres que, ao serem convidadas a viver uma relação de pura submissão nas 

mais variadas esferas de suas vidas, não só aceitam, como também encontram satisfação 

nesse tipo de relacionamento. 

Essa percepção gerou certa estranheza que, a partir do estudo da teoria 

psicanalítica, tornou-se um problema de pesquisa. Talvez, por isso, Müller (2016) afirme 

que “a ética da psicanálise é homérica, [posto que ela] é a oferta de morada ao estranho” 

(p. 78). Fato é que a leitura psicanalítica nos permitiu pinçar dois pontos que se mostraram 

como pano de fundo de nossa investigação, o primeiro consistiu em trabalhar com a 

estranheza de compreender que a questão formulada em uma dissertação fala, nas 

entrelinhas, do sintoma daquele que escuta; o segundo diz respeito à lógica inconsciente 

que subjaz às narrativas literárias e que, por mais singulares que sejam, não raro, apontam 

para movimentações subjetivas importantes de dada época (Assoun, 2012). 

Com isso, acenamos para o fato de que, nesta dissertação, a literatura não foi 

utilizada como um método puramente ilustrativo, ao contrário, ela foi um recurso 

metodológico que nos permitiu não só a extração do problema a ser investigado, mas 

também, leituras capazes de nos fazer avançar no que concerne aos impasses freudianos 

sobre o feminino, uma vez que sua obra deixa em aberto esse campo teórico.          

Feita essa digressão, salientamos que estávamos advertidos do fato de que nossa 

hipótese partia de uma saída lacaniana para fazer avançar alguns dos impasses de Freud 

sobre a relação entre feminino e masoquismo. Contudo, também não nos escapou o fato 

de que essas formulações do psicanalista francês se deram no período conhecido como 

Programa de retorno a Freud. Percepção que nos levou a pensar que as bases dessas 

proposições poderiam se encontrar na própria letra freudiana. Nesse sentido, a 

investigação consistiu em localizar na obra do criador da psicanálise indícios que nos 

possibilitassem confirmar nossa hipótese. 

Pensando o masoquismo feminino, uma questão incitou e demarcou o nosso ponto 

de partida: Quais seriam as consequências de se afirmar que o masoquismo feminino é, 

na verdade, uma captura fantasística da parte da mulher, das coordenadas fantasísticas do 

homem? Partindo dessa indagação nos debruçamos sobre a obra freudiana com o objetivo 
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de relacionar o masoquismo feminino com a sexualidade feminina em articulação com a 

fantasia. Foi seguindo Freud em seu próprio percurso, então, que trilhamos o nosso 

caminho em busca de uma elucidação no que concerne ao universo feminino e sua paixão 

em psicanálise. Empreendemos ainda a leitura de uma obra literária – “A história de O” 

– para a extração de elementos significativos referentes ao tema investigado. 

Portanto, no desenvolvimento desta dissertação, trilhamos dois campos do saber 

– psicanálise e literatura – enquanto o primeiro se pautou em um resgate das teorias 

freudianas sobre a sexualidade feminina, feminino, fantasia e masoquismo feminino que 

nos possibilitou localizar elementos da metapsicologia para uma erótica feminina; o 

segundo nos permitiu avançar teoricamente nas formulações de Freud sobre o feminino, 

posto que percebemos a erótica feminina em ato por meio de duas respostas singulares, 

uma da escritora Anne Cécile Desclos e outra da personagem “O”.  

Assim, destacamos que as respostas dadas ao se tornar mulher, apontadas pelo 

criador da psicanálise, podem ser pensadas como uma erótica feminina que, em sua 

singularidade, busca tornar possível o encontro com o amado, na mesma medida em que 

se mostra ser o espaço de criação do sujeito. Esse movimento inventivo e criativo, como 

afirma Zalcberg (2003), mostra-se fundamental no contexto feminino, posto que “cabe a 

cada mulher forjar-se uma identificação feminina pelos caminhos da inventividade e da 

criação” (p. 15).  

Discorremos inicialmente sobre a noção de sexualidade a partir do contexto 

literário e sócio-histórico para desnaturalizar um modo único de se pensar a sexualidade. 

Além de salientar a diferença marcante da mulher na posição de objeto quando ela escolhe 

assumir essa posição, como é o caso da literatura feminina, e quando ela é colocada nessa 

condição, como no caso do discurso científico que precede Freud. Nesses termos, o 

discurso literário, ao se apresentar enquanto enredo mínimo de organização do sujeito, 

permitiu trazer à cena a biografia da autora de “A história de O” no ponto em que ela 

escolhe operar como objeto da fantasia de seu amante, Jean Paulhan, que não acreditava 

que uma mulher fosse capaz de escrever uma literatura erótica de qualidade.   

Resultado disso foi a criação de uma renomada e premiada escritora de literatura 

erótica francesa e a origem de um livro que ficou conhecido mundialmente. Em face 

disso, nossa leitura, evidenciou que a obra literária em questão se mostrou ser um artifício 

de Eros que a autora utilizou para capturar a fantasia de seu amado, movimento que lhe 

permitiu no espaço das letras, por meio de cartas de amor, construir um lugar de encontro 
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com seu amado Paulhan, do mesmo modo que possibilitou a ela uma invenção de si 

enquanto mulher de desejo.  

O contexto sócio-histórico, por outro lado, possibilitou remontar a atmosfera do 

discurso científico com o qual Freud se deparou no início de sua carreira e como sua 

formação neurocientífica influenciou fortemente o nascimento da psicanálise. Motivo 

pelo qual o mestre de Viena não escapa às tentativas cientificistas de estabelecer a 

natureza das sexualidades masculina e feminina, a ponto de dedicar grande parte de sua 

teorização ao estabelecimento das psicodiferenças sexuais entre homens e mulheres. 

Entretanto, a novidade freudiana consistiu no deslocamento do foco da 

sexualidade do puramente biológico, que operava a partir de uma concepção na qual a 

natureza havia provido as diferenças básicas entre os sexos, para o psíquico, que 

evidenciava os furos desse discurso, posto que quanto mais se tentava provar que a 

diferença era natural, mais ela se mostrava imposta por uma moral social que Freud soube 

escutar no sofrimento psíquico de homens e mulheres de sua época.  

O ápice desse desenvolvimento se deu com o que Freud nomeou de moral sexual 

civilizada, que instituiu como normal a prática sexual somente após o casamento e para 

fins reprodutivos. Situação essa que terminou por legitimar um discurso natural da 

diferença entre os sexos, de modo a se definir características, funções e papéis a partir 

dessas distinções que culminaram em um pensamento heteronormativo que ignorava um 

olhar positivo da diferença, tentando moldar uma sociedade burguesa utópica constituída 

de uma única forma de manifestação da sexualidade, desvalorizando a diversidade como 

produção de vida. 

Nessa perspectiva, o pensamento freudiano permitiu uma desterritorialização da 

concepção da anatomia como destino, no ponto em que descortinava o conflito entre 

pulsão e moral sexual civilizada como pano de fundo de um mal-estar psíquico que 

emergia como “real” destino da humanidade. Por esse viés, o encontro de Freud com as 

histéricas resultou na retirada da histeria da lista das degenerações psíquicas, além da 

redefinição de um modelo de fazer ciência que apontava para um conhecimento 

inconsciente. Assim, o criador da psicanálise passa da escuta dos relatos de suas pacientes 

à escuta das fantasias encobertas por esses relatos.     

Nesse sentido, a fantasia passou a ser pensada como um modo de estruturação da 

psique que o mestre vienense consegue teorizar por meio do complexo de Édipo 

oferecendo, assim, uma verdadeira gramática das pulsões que se inicia com a sexualidade 

infantil e se estende a todas as relações vividas ao longo da existência. Esses destinos 
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pulsionais passam a interrogar Freud sobre as diferenças sexuais, posto que até então, ele 

acreditava haver uma simetria, porém, quanto mais avança teoricamente menos essa 

crença se mostrava sustentável.  

É por esse viés que o feminino se tornou, para Freud, um problema “mais além” 

que, a partir do desenvolvimento da nova teoria das pulsões e da segunda tópica, 

permitem a ele repensar a sexualidade feminina. Movimento que culminou em duas 

teorizações fundamentais, a primeira concernente às formulações sobre o masoquismo, 

principalmente, seu caráter primário e a classificação de um tipo de masoquismo como 

sendo feminino, e a segunda referentes à descoberta de uma fase pré-edipiana que 

possibilitou aprofundar no conhecimento do complexo de castração e, consequentemente 

nos desdobramentos significativos para se pensar a condição psicossexual da mulher. 

No tocante ao masoquismo,  as fantasias de espancamento já davam indícios de 

que o masoquismo seria anterior ao sadismo. Ademais, as fantasias masoquistas 

recalcadas do segundo momento da fantasia de espancamento, que na sua essência seria 

a junção do amor com o sentimento de culpa, não se referiam somente a uma posição 

passiva do sujeito na fantasia, mas também a uma atividade da parte do mesmo. Dessa 

forma, evidenciamos as possíveis implicações referentes a uma posição ativa no 

masoquismo feminino teorizado em 1924. Assim, conjecturamos que o masoquismo 

feminino, na mulher, pode responder como uma atividade capaz de capturar o universo 

fantasístico do homem, posto que Freud, ao fim de suas investigações sobre o feminino, 

assinala os impasses referentes à feminilidadeque consiste em um registro sexual que se 

caracterizaria pela ausência de referência ao falo, e ao tornar-se mulher.  

Foi nessa linha de pensamento que recorremos à obra literária “A história de O” a 

fim de ler a solução que a personagem cria para se tornar mulher e sujeito de seu próprio 

desejo. Destacamos, pois, que sua posição masoquista dizia de uma escolha que se referia 

à considerável atividade por parte da protagonista, no ponto em que buscava capturar a 

fantasia de seus amantes. Desse modo, nossa hipótese pode ser validada, uma vez que a 

referida passividade que recolhemos de “O” pode ser lida como um artifício de Eros que 

aponta para uma verdadeira erótica feminina capaz de criar soluções criativas como 

resposta à paixão do feminino. 

Ao findar desse percurso que trilhamos, associando psicanálise e literatura no 

rastro da sexualidade feminina, fantasia, feminino e masoquismo feminino, pontuamos 

alguns avanços importantes para a temática investigada. O primeiro deles corresponde à 

proposição de uma subcategoria da literatura erótica – neiko-erótica – posto que lemos 
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nessas obras o conflito pulsional, teorizado por Freud, como elemento fundamental de 

ligação ou de relação, no ponto em que essas tramas amorosas evidenciam o caráter 

disruptivo necessário para que a relação amorosa floresça.  

Dessa forma, poderíamos sugerir que para além da erótica (ligação) há um neikos 

(discórdia), ou melhor dizendo, para que a erótica se valha como tal é necessário antes a 

presença de um elemento disruptivo, discordante, que poderia ser pensado como uma 

pequena morte que associamos ao neikos. Não sem razão, Bataille (2004) afirma que “o 

erotismo dos corpos tem de qualquer maneira algo de pesado, de sinistro. Ele guarda a 

descontinuidade individual” (p. 15). Nossa proposição, portanto, sustenta a importância 

de não se desconsiderar essa descontinuidade, posto que ela seria mais fundamental que 

a própria erótica.        

O segundo avanço se configura enquanto uma suposição de que para pensarmos 

o masoquismo feminino seria importante considerar uma retração de Eros que faz avançar 

Tânatos, como propõe Quinet (2006). Dito de outro modo, muito provável, assim como 

Lacan se debruçou por sobre a teoria do narcisismo para reorganizar ou colocar em novos 

termos a teoria freudiana para uma teoria da psicose, talvez fosse necessário um certo 

recuo metodológico para que pudéssemos entender o modo de relação que essa literatura 

neiko-erótica nos propõe, em que o masoquismo se apresenta como uma forma de 

explicação da relação de fantasia da mulher com seu objeto de relação. Aqui 

conjecturamos que talvez esse recuo fosse melhor compreendido ao se levar em 

consideração a dinâmica de investimento referente ao autoerotismo mais que ao 

narcisismo, posto que o masoquismo para Freud, após 1924, parece propor, desde suas 

bases, um movimento de retorno ao tempo “auto” que as teorizações do amor narcísico 

parecem não ser suficientes para acomodar.  

Por fim, destacamos um terceiro avanço que consistiu em recolher elementos da 

metapsicologia para uma erótica feminina, a partir da retomada das teorias freudianas 

sobre a sexualidade feminina, posto que foi possível abordarmos a temática por meio dos 

três aspectos que Freud indicou ser a base de toda metapsicologia, a saber, tópico, 

dinâmico e econômico. Por esse viés, do ponto de vista tópico, salientamos que o 

psiquismo é tratado como se fosse um aparelho, passível de ser visualizado, de modo a 

diferenciar as instâncias psíquicas que o compõem. Assim, pensando o aspecto tópico, 

pontuamos como Freud trata da sexualidade feminina na primeira e, principalmente na 

segunda tópica, evidenciando como essa sexualidade está cernida pela fantasia que se 

constitui enquanto núcleo da realidade psíquica. 
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O ponto de vista dinâmico, por sua vez, corresponde à suposição de pulsões 

(forças psíquicas) que estando em constante conflito promovem o funcionamento da vida 

psíquica. Nesse ínterim, destacamos, também na primeira e segunda tópicas, como as 

representações de um indivíduo na posição feminina passam de uma instância para outra, 

o que elas sofrem, o que precisa ser recalcado porque é aflitivo para o Eu. Assim, 

apresentamos como o amor incestuoso, na menina, precisa ser recalcado e como o 

sentimento de culpa surge em decorrência desse trânsito inconsciente-consciente. 

Enquanto, o fator econômico supõe que a energia psíquica é de natureza sexual 

(libido) que funciona em termos quantitativos, impulsionando as pulsões e caracterizando 

os investimentos afetivos nos objetos de desejo. Nesta dissertação, aprofundamos no 

aspecto econômico, no ponto em que apresentamos as posições (passividade-atividade) 

que o feminino assume frente ao objeto de desejo que vão ser sintetizadas nos termos da 

hipótese desta investigação. 

Essa extração de nossa leitura da obra freudiana nos abriu um novo leque de 

questões que podem ser sintetizadas da seguinte forma: seria possível recolher dos 

escritos de Lacan elementos para uma metapsicologia lacaniana do feminino? A quais 

lacunas, impasses, retrocessos e avanços o conceito de gozo Outro se formulou em 

responder? Não seria ele um conceito capaz de articular todo um conjunto de dificuldades 

teóricas em torno da noção de masoquismo feminino em sua articulação com a fantasia 

para se pensar a mulher e a feminilidade? Indagações que apontam os desdobramentos 

para um estudo posterior sobre feminino e psicanálise. 

Estamos advertidos de que, a rigor, o feminino não consiste em uma função 

psíquica nem tão pouco em um conceito fundamental, entretanto, acreditamos que o 

feminino pode ser pensado enquanto um conceito operatório, principalmente em Lacan, 

uma vez que o utilizamos para explicar uma gama variada de elementos clínicos e 

teóricos, tal como a saída pelo feminino proposta por Forbes (1996).   
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