
 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

 

POLLYANA SILVEIRA DE ALMEIDA 

 

 

 

TRANÇAR E TECER A FEMINILIDADE NA ADOLESCÊNCIA:  

UMA CONSTRUÇÃO DE CASO CLÍNICO EM PSICANÁLISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2019 



 
 

POLLYANA SILVEIRA DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANÇAR E TECER A FEMINILIDADE NA ADOLESCÊNCIA:  

UMA CONSTRUÇÃO DE CASO CLÍNICO EM PSICANÁLISE 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da Universidade Federal da Bahia, como 

requisito parcial para obtenção do título de Mestre em 

Psicologia. 

 

Área de concentração: Psicologia do Desenvolvimento 

 

Orientadora: Profª Drª Andréa Hortélio Fernandes 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2019 



 
 

  



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Luísa que chegou em tempos de  

turbulência trazendo um olhar que sorri.   



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo 

imprescindível fomento à ciência e por possibilitar o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

A Andréa Hortélio Fernandes, minha orientadora, por apostar neste trabalho e sustentar 

cotidianamente o discurso analítico na universidade; pelo incentivo, gentileza e paciência com 

que orientou o meu percurso e por sempre enfatizar a importância da arte.   

 

A Cristiane Oliveira, por ser uma inspiração profissional e pela leitura cuidadosa nos dois 

Seminários de Qualificação que renderam contribuições sem quais certamente esse trabalho 

perderia muitíssimo. 

 

A Marisa Marques e Maria Cláudia Oliveira, pela leitura rigorosa e pontuações pertinentes nos 

Seminários de Qualificação. 

 

A Suely Aires e Rosane Melo pela gentileza em aceitar o convite para compor a banca de defesa 

desta dissertação.  

 

A Júlia Torres, Mônica Venâncio, Lívia Tohmé e Silvana Sarno, por ajudarem a dar leveza ao 

primeiro ano de mestrado e pelas experiências compartilhadas. 

 

A Alice Borges, Ana Paula Brasiliano, Iago Sampaio e demais companheiros de grupo de 

pesquisa, pela parceria e bom humor. 

 

A Aline Santos, Edinei Bomfim, José Carlos Ribeiro, docentes e demais profissionais que 

fazem existir o POSPSI, pela colaboração fundamental em tantos momentos nesses dois anos. 

 

Aos colegas do Campo Psicanalítico, pelo início crucial da minha formação, pelas 

oportunidades criadas e pela generosidade na transmissão. Agradeço em especial aos 

companheiros do último cartel, Jairo Gerbase, Fátima Pereira, Ângela Rabello e Luane Campos, 

pelas trocas e aprendizados riquíssimos que contribuíram para esta dissertação. 

 



 
 

 

Aos queridos colegas do Fórum do Campo Lacaniano Salvador, em especial a Daniela Batista 

pela presença afetuosa tão fundamental neste último ano. A Francisco Dias e Vera Edington 

pelas palavras de incentivo em momentos difíceis. A Ida Freitas pela escuta atenta. A Cláudia 

Saldanha pelo apoio e inspiração. E a Romilson Nascimento por me apresentar à Moça Tecelã. 

 

A Leonardo pelas perguntas sagazes e pelo entusiasmo que tantas vezes me levou adiante. 

 

Aos meus amigos queridos pela compreensão em momentos de intensa produção e incentivo 

em tempos de dificuldade na escrita. 

 

Aos meus pais, Zilda e José Aloizio, e ao meu irmão, Júnior, por proporcionarem as bases e 

apostarem que eu pudesse traçar meu caminho singular. 

 

A Sofia, Ella e tantas outras e outros que forneceram os fios para a confecção desse bordado. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acordava ainda no escuro, 
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E logo sentava-se ao tear. 

Linha clara, para começar o dia. 

Delicado traço cor da luz, que ela  

ia passando entre os fios estendidos, 

enquanto lá fora a claridade 

da manhã desenhava o horizonte. 

Se era forte demais o sol, 

e no jardim pendiam as pétalas, 

a moça colocava na lançadeira 

grossos fios cinzentos  

do algodão mais felpudo. 

Em breve,  

na penumbra trazida pelas nuvens,  

escolhia um fio prata, que em pontos longos  

rebordava sobre o tecido. 

Leve, a chuva vinha cumprimenta-la à janela. 

[...] 

Tecer era tudo o que fazia.  
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RESUMO 

  

 

Esta dissertação surge no campo de saberes sobre a adolescência a qual seria uma espécie de 

espaço de fronteira entre a infância e vida adulta que comporta algumas especificidades no que 

concerne à estruturação subjetiva, sendo frequentemente associada a um mal-estar psíquico 

diante das convocações relativas ao corpo em transformação, à sexualidade e ao laço social. 

Nesse campo discursivo, a psicanálise de Freud e Lacan entra no debate com a contribuição 

sobre o sujeito adolescente em uma perspectiva que permite fazer um cruzamento entre o que 

há de estrutural desse processo de transição e as respostas singulares de cada um aos impasses 

que advém daí. O sujeito adolescente se depara, em muitos níveis, com a questão “quem sou 

eu?”, que se desdobra na tensão entre as gerações, no manejo da imagem corporal e no despertar 

da sexualidade, além das demandas do Outro social. Diante dessas diversas convocações, elejo 

como recorte de estudo a sexuação, em especial, o que toca à feminilidade como aquilo que 

aponta para uma impossibilidade lógica de completude entre os sexos. Essa escolha veio da 

prática clínica na qual têm sido frequentes narrativas que tratem desse embaraço. Dizer-se 

mulher implica nos traços de identificação que um sujeito tomou de empréstimo do Outro, mas 

assim como a partícula “eu”, “mulher” ou “homem” são significantes que indicam a posição de 

um sujeito e somente um, não sendo, portanto, generalizáveis. Além disso, esses traços 

identificatórios, não encerram a questão. Algo escapa porque as “escolhas” não se dão 

inteiramente no campo da consciência, sobretudo àquelas na sexuação. Se a anatomia não é 

suficiente e a identificação comporta contradições, então como explicar a identidade sexual e a 

escolha de objeto? Frente a isso o sintoma aparece muitas vezes como tentativa de elaboração. 

Isso posto, no entrelaçamento da adolescência demais conceitos eleitos como fundamentais, 

esta dissertação tem como pergunta central: Como a feminilidade está implicada nas respostas 

sintomáticas singulares do sujeito adolescente? Para tanto, propus como objetivo geral: 

Investigar as escolhas do sujeito adolescente na sexuação a partir da estratégia metodológica de 

construção de caso clínico orientada pela ética da psicanálise. Como objetivos específicos: (1) 

Discutir o tratamento dado pela psicanálise à temática da adolescência no tensionamento entre 

o singular e o universal; (2) Abordar a diferença sexual em psicanálise e suas implicações no 

tempo lógico da adolescência; (3) Examinar, no que se decantou do percurso de uma análise, 

os traços identificatórios que dizem respeito ao posicionar-se na sexuação enquanto mulher; (4) 

Analisar como estão articulados o sintoma do sujeito adolescente, suas identificações e os 

impasses da feminilidade. A pesquisa a partir da construção do caso clínico pode fornecer 

elementos importantes para um debate crítico à universalização da adolescência, além de poder 

agregar subsídios tanto ao campo de saberes diversos sobre a adolescência, quanto à própria 

psicanálise, já que é partindo do fazer clínico que a teoria é convocada a relançar as questões 

que se atualizam na contemporaneidade. 
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ABSTRACT 

  

 

This dissertation arises in the field of knowledge about adolescence, which it would be a border 

gap between the childhood and the adult life that includes some specificities regarding the 

subjective structuring. It is often associated to a psychic discomfort regarding the convocations 

about the changing body, the sexuality and the social bond. In this discursive field, Freud and 

Lacan's psychoanalysis goes into the debate with the contribution about the adolescent subject 

in a perspective that allows crossing between what is  structural in this transition process and 

the singular responses in each of the impasses that arise from it. The adolescent subject comes 

across, in many levels, with the question "who am I?", that enhances the tension between the 

generations, handling the body image and sexuality arouse, besides the demands of the social 

"other". Due to theses various perspectives, I select sexuation as study cutout, in particular, 

what regards femininity as that which points to a logical impossibility of completeness between 

sexes. This choice is due the clinical practice in which the narrative dealing with the 

embarrassment has been often. To call oneself woman implies the identification traits that one 

borrowed from "other", but just as the particle "I", "woman" or "man", are significant which 

point to a subject and only one, and therefore, not generalizable. Furthermore, these 

identification traits do not close the issue. Something escapes because "choices" do not take 

place in the consciousness field, mainly those in sexuation. If the anatomy is not enough and 

the identification implies contradictions, then how to explain the sexual identity and the object 

choice? Therefore, the symptom often appears as elaboration attempt. This dissertation has as 

its central issue: How the femininity is implicated in the unique symptomatic responses of the 

adolescent subject? Hence, I put forward as general objective: To investigate the adolescent 

subject choices in sexuation from the methodological strategy building of the clinical case 

oriented by psychoanalysis ethic. As specifics goals: (1) Discuss the treatment given by 

psychoanalysis to the theme of adolescence in the tension between the unique and the universal; 

(2) Address the sexual difference in psychoanalysis and its implications in the adolescence 

logical time; (3) Inspect in what decanted from the course of an analysis, the identity traits 

related to positioning oneself in the sexuation as a woman; (4) Analyze how the adolescent 

subject symptom, its identifications and the femininity impasse, are articulated. From the clinic 

case construction, the research can provide important points for a critical debate on the 

universalisation of adolescence, besides being able to add subsidies as to the field of various 

knowledge about adolescence, as the psychoanalysis itself, since the theory is updated 

reviewing the issues in the contemporaneity from the clinic questions. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

“Aquilo que minha curiosidade buscava, aquilo que 
inspirava meus sonhos e me infundia prazer e medo ao 

mesmo tempo, o grande mistério da puberdade, não 

entrosava com a segura bem-aventurança de minha 
paz infantil. Procedi como todos. Vivi a dupla vida de 

criança que já deixou de sê-lo. [...] o mundo infantil ia 

desmoronando-se em mim” (HESSE, 2017 [1925], p. 
60) 

 

A escolha por estudar a temática da adolescência surgiu a partir de questionamentos 

oriundos da minha prática clínica de orientação psicanalítica. A questão da adolescência 

aparece nas falas dos jovens identificados a esse significante, mas também na clínica com 

crianças o enigma de tornar-se adolescente impõe-se como material analítico. Há ainda aqueles 

para os quais a adolescência se prolonga enquanto questão para além da passagem dos anos. 

Muitos desses casos trazem à tona a pergunta sobre o que é adolescer e quais os efeitos disso 

na subjetividade dos humanos, todavia o que a experiência clínica mostra é que cabe interrogar 

se aquilo a que se chama adolescência seria suficiente para responder aos fenômenos subjetivos 

de cada um dos casos.  

Nos atendimentos realizados, diversas foram as queixas trazidas pelos jovens ou pelos 

seus pais, como bullying, tristeza, isolamento, agressividade e questões relativas ao amor, ao 

sexo e à morte. Alguns pais se queixam de que seus filhos ainda se comportam como crianças 

quando já deveriam ter uma postura madura de responsabilização quanto à escola ou aos 

afazeres domésticos, por exemplo. Outros se queixam que os jovens estão agindo de forma 

muito precoce no que tange à sexualidade ou ainda que estão rebeldes, “respondendo”. Marco 

esse significante pelo seu caráter equívoco. No dicionário (MICHAELIS, s.d.), a palavra 

responder pode significar o que essa mãe pretendia com a queixa que fazia da jovem, isto é, 

“dar uma resposta grosseira”, mas outros significados são atribuídos ao verbete, como os 

paradoxos “pôr-se em contraposição” e “ser condizente com, corresponder”. Além desses, o 

dicionário supracitado também garante o sentido de responder como “responsabilizar-se por”.  

Os adolescentes, por sua vez, vêm falar sobre esses impasses diante do chamado a 

responsabilizar-se por um corpo em transformação, uma posição na partilha dos sexos, uma 

escolha profissional e um lugar no laço social para além dos pais. Esse impasse foi descrito no 

que Freud (1996 [1905], p. 214) chamou de “uma das realizações psíquicas mais significativas, 

porém também mais dolorosas” na adolescência: o desligamento da autoridade dos pais.  
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Nesse contexto, entre os atendimentos que realizei destaco, com propósito introdutório, 

o caso de uma jovem a quem chamei Sofia1 pelas questões que tanto remetem aos enredos gerais 

da adolescência nessa cultura, quanto oferece na qualidade de experiência um percurso único 

de subjetivação diante destas. Este é um desafio na pesquisa em psicanálise, um convite ao 

trabalho de construção que possa costurar entre o que emerge de uma experiência 

particularmente singular e algo que se decanta de mais amplo enquanto contribuição ao avanço 

teórico. Este caso começa com a queixa da mãe pela via do significante “rebelde” e segue com 

o manejo analítico orientado pela técnica de não responder prontamente à demanda, mas acolhê-

la para relança-la. É assim que se torna possível que a própria jovem possa tratar das suas 

respostas frente ao adolescer, entre o luto, o entusiasmo e os enigmas dessa transição em 

especial diante da pergunta: o que é uma mulher? Além disso, o caso oferece um interessante 

material clínico para discutir a transmissão entre gerações, a problemática do nome próprio e a 

responsabilidade do sujeito frente aquilo ao qual se identifica.  

Responsabilidade aqui entendida não como obrigação moral ou jurídica, porém mais 

próxima do último significado apresentado pelo dicionário (MICHAELIS, s.d.) ao verbete 

“responder”, ou seja, enquanto response ability, a capacidade de responder (FINGERMANN, 

2017). Na adolescência, haja vista todo o trabalho de elaboração de escolhas (ALBERTI, 2004), 

há uma série de convocações do Outro na medida em que é exigido ao jovem que se 

responsabilize, seja na escolha por uma profissão, ou nas escolhas no amor e no sexo. A clínica 

revela que a identificação é um dos conceitos psicanalíticos que perpassam os desafios 

colocados ao sujeito adolescente na iminência de responsabilizar-se pelo desejo e gozo, questão 

que se mostra proeminente para a análise dos casos selecionados para essa pesquisa.  

A ênfase no conceito de identificação está apoiada na ideia de Freud (1996 [1921], p. 

115) de que essa seria “a mais remota expressão de um laço emocional com outra pessoa”. A 

adolescência, parece ser esse tempo lógico emblemático onde os impasses com a alteridade se 

apresentam de forma mais categórica, seja esse Outro encarnado pelo outro familiar, pelo grupo 

social, pelo parceiro amoroso/sexual ou mesmo no outro especular envolvido na operação de 

se fazer um corpo. Logo, a identificação é um conceito crucial e também um operador clínico 

importantíssimo pela sua característica de tratar da relação do sujeito com o Outro. Sobre isso, 

Lacan (2003 [1961-62]) vai dizer que há uma tendência quando se fala em identificação a pensar 

primeiro no outro a quem nos identificamos. Mas, o que ele defende na leitura que faz de Freud, 

 
1 Nome fictício escolhido a partir das histórias criadas pela menina em análise e que guarda elementos 

importantes para a construção do caso clínico. 
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é que “o importante na identificação deve ser, propriamente, a relação do sujeito com o 

significante” (LACAN (2003 [1961-62], p. 13).   

A identificação de que trata Lacan em um seminário, não se confunde com o fenômeno 

da assimilação de uma imagem, tampouco com a unificação. Comporta algo além do idêntico 

a si mesmo que o prefixo do termo pode levar a crer. “É no nível de uma experiência de fala, 

aquela na qual confiamos através de seus equívocos, até de suas ambiguidades, sobre o que 

podemos abordar sob o termo de ‘identificação’” (LACAN, 2003 [1961-62], p. 14). Portanto, 

se introduz a problemática da continuidade e da ruptura, importantes quando refletimos sobre 

as transições das idades da vida.  

O sujeito adolescente se depara em muitos níveis com a questão “quem sou eu?”, ou 

como prefere Lacan (1998 [1960], p. 814) “que sou [Eu]?” para denunciar um ideal ontológico 

e destacar o caráter de shifter2 da partícula “eu”. Bom, essa questão se desdobra na tensão entre 

as gerações, no manejo de uma nova imagem corporal e no despertar da sexualidade, além das 

demandas do Outro social. Diante dessas diversas convocações o sujeito é impelido a um 

“trabalho de escolhas” (ALBERTI, 2004) que vão desde a escolha profissional até o 

posicionamento na partilha dos sexos que envolve tanto o que Freud (1996 [1905]) chama de 

escolha objetal, que envolve um parceiro, quanto no que tange à identificação diante dos 

semblantes “homem” e “mulher”, chamados de gêneros na contemporaneidade. Acontece que 

essas escolhas não se dão inteiramente no campo da consciência, sobretudo às escolhas na 

sexuação. Trata-se de um posicionar-se a partir do desejo inconsciente e isso não é feito sem 

embaraços uma vez que a anatomia não é suficiente para explicar a escolha de objeto tampouco 

a dita identidade sexual. Há um descompasso entre essas instâncias que desde Freud está posto 

pela psicanálise.  

Em um outro caso que acompanhei, uma jovem a quem dou o nome fictício de Ella3, o 

campo da sexuação é justamente o que causa um grande embaraço. Frente a um luto real que 

atualiza o convite ao desligamento da imagem materna idealizada da infância, a garota se vê 

 
2 Shifter (dêitico ou indicador) é um conceito da linguística que diz respeito à “classe de palavras que 
varia conforme a situação em que tais palavras são empregadas” (PIRES; WERNER, 2013). “Os 

shifters, como eu, tu ele, (shifters de pessoa), ontem, amanhã, daqui a pouco, já (shifters de tempo) e lá, 

aqui (shifters de lugar) e assim, assado, (shifters de modo) são estes termos de linguagem que nos 
indicam a posição do sujeito. [...]. A palavra “eu” significa algo diferente para mim do que para cada 

um de vocês, mas ao mesmo tempo ela é a mesma palavra” (DUNKER, 2011, p. 6). 
3 A escolha pelo nome de origem inglesa se deu pelo jogo que faz com o pronome pessoal (shifter de 

pessoa) da língua portuguesa para designar o gênero feminino. O pronome “ela” aparece em destaque 
no discurso dessa jovem como na frase ambígua “quero ficar com ela” que se repete e desliza em vários 

contextos e parece indicar um ponto que a divide, seja no que concerne à dialética mãe-filha ou às 

incertezas no amor e no sexo. 



14 
 

diante dos novos laços na cena social que parecem trazer consigo questões sobre o que quer 

dizer ser mulher perante uma ebulição de indagações: quanto à divisão moralizante da “menina 

pra ficar e da menina para casar”; ao semblante feminino que supostamente não comportaria o 

futebol, esporte que a aproxima dos meninos, mas não deixa claro se ali haveria uma escolha 

de objeto ou algo da ordem de uma identificação; ou mesmo quanto ao “sonho/pesadelo” 

homossexual que a entusiasma no mesmo passo em que a assusta.  

Desse modo, no campo da adolescência, elejo como recorte de estudo a sexuação, em 

especial o que toca à feminilidade. Dizer-se mulher seria uma das possíveis respostas do sujeito 

diante da distribuição dos sexos, mas assim como a partícula “eu”, “mulher” ou “homem” são 

significantes que indicam a posição de um sujeito e somente um. Embora não se esteja negando 

a diferença anatômica entre os sexos, essa divisão não é estritamente equivalente ao que se 

chama na cultura de gênero. Tampouco a categoria gênero enquanto construção social encerra 

o sentido que os shifters “homem” e “mulher” podem ter para cada humano.  

É nessa trilha que Freud (1996 [1932-1933b], p. 115) vai dizer que “[...] aquilo que 

constitui a masculinidade ou a feminilidade é uma característica desconhecida que foge do 

alcance da anatomia”, e poderíamos acrescentar, foge ainda às diferenças hormonais e 

cromossômicas. Lacan também está de acordo e afirma que embora a função da reprodução não 

possa ser refutada no campo biológico, “ela não se apresenta como tal ao psiquismo. No 

psiquismo, não há nada pelo qual o sujeito pudesse se situar como ser de macho ou ser de 

fêmea” (LACAN, 2008 [1964], p. 200). Nessa perspectiva, ser mulher não pode ser subsumido 

no que a ciência médica pode atestar como sendo o “ser de fêmea”. De modo que para Freud e 

Lacan “mulher” é um semblante e isso diz respeito apenas a um dos elementos implicados no 

que concerne à sexualidade. E se optarmos por usar as fórmulas da sexuação propostas por 

Lacan (2008 [1972-1973]) de forma não binária ou não estritamente submetida aos semblantes, 

veremos que além dos shifters, há um segundo andar da tábua onde lemos os modos de gozo 

(todo e não-todo fálico) e um terceiro em que Lacan apresenta a montagem da fantasia 

(AMBRA, 2013; COSSI, 2016; COSSI; DUNKER, 2017).  

Sendo assim, o destaque ao conceito de “feminilidade” nessa pesquisa tem como suporte 

a questão que vem retornando na minha prática clínica sobre a possibilidade de pensar a 

feminilidade para além do feminino, mas como o ponto nevrálgico da sexuação para todos os 

seres de fala –  inclusos aqueles que se dizem homens ou que se posicionam enquanto todo-

fálicos – por justamente apontar para uma impossibilidade lógica de haver uma reciprocidade 

entre os gozos como propõe Lacan (2003 [1972]) através da fórmula “não há relação sexual”. 
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Apesar de tentar sustentar uma dissimetria entre a “feminilidade” e o “feminino”, não 

há como não notar nos discursos de analisantes identificados – parcialmente identificados ou 

divididos com esse traço – com o significante “mulher” uma certa convocação no sentido da 

indeterminação desse lugar. Seria a ambivalência cada vez mais intensa dos signos do feminino 

na cultura ou haveria aí de fato uma questão estrutural? Ou ainda, um cruzamento entre estrutura 

e contingência histórica (na qual cada vez mais o lugar da mulher se diferencia do lugar da mãe) 

poderia estar favorecendo uma convocação ainda maior diante da questão sobre o que é uma 

mulher? 

A dificuldade bem conhecida de Freud no que tange ao que chamou de “continente 

negro” (FREUD, 1996 [1926], p. 205) se dá a ver pelo impasse em circunscrever a sexualidade 

feminina no instrumento clínico e teórico que criou chamado Complexo de Édipo. Ele chegou 

mesmo a falar em “o enigma da mulher” (FREUD, 1996 [1932-1933b], p. 130), talvez menos 

por uma espécie de misticismo essencial dessa posição e mais por uma dificuldade lógica do 

próprio Freud em articular a sexualidade feminina, de modo que ele para aí, deixando o campo 

em aberto para atualizações.   

 

Mas, afinal, o que falta a Freud aí, como sabemos, é o que falta em seu 

discurso. É aquilo que, para ele, sempre se manteve em estado de pergunta: o 
que quer uma mulher? É o esbarrão do pensamento de Freud em algo que 

podemos chamar, provisoriamente, de feminilidade. [...] é aí que está o ponto 

cego. Freud quer que ela lhe diga tudo, a mulher (LACAN, 2005 [1962-1963], 
pp. 144-145) 

 

Em Lacan vemos o esforço em matemizar os modos de subjetivação para não cair na 

armadilha dos psicologismos que levariam novamente a uma essencialização de categorias tão 

relativas como as identidades sexuais. Pelas fórmulas da sexuação, “A mulher não existe” 

(LACAN, 2009 [1971], p. 69), isto é, falta um significante que agrupe as mulheres em um 

conjunto universal que indique cada uma como um particular desse conjunto fechado. Isso tem 

como consequência que cada mulher, uma por uma, tem que inventar de forma singular o seu 

modo de experimentar a feminilidade para além dos signos dados em sociedade. É importante 

lembrar como aponta Cossi (2016) que o aforismo lacaniano “A mulher não existe” é 

correlativo de outro “não há relação sexual”, a falta de uma essência de mulher indica que não 

há reciprocidade do encontro entre humanos.  

Então, diante desse impasse, os sujeitos podem apresentar sintomas como forma de 

resposta ao real que se impõe no adolescer. A psicanálise entende o sintoma como forma 

singular de resposta, uma tentativa de elaboração da impossibilidade estrutural de fazer de dois, 



16 
 

um. Segundo Lacan (2003 [1973], p. 511), “o sentido do sintoma não está na anatomia nem no 

pensamento, mas no ‘não-sentido’”. E isso fica evidente na clínica com sujeitos adolescentes. 

O lamento pela falta de reciprocidade das parcerias na amizade ou no amor, as incongruências 

que encontram entre os ditos e os comportamentos dos adultos, o que não faz sentido naquilo 

que sente, o que não é possível, concebível, codificável pela via do cognitivo, o que escapa, o 

que é “aleatório” ou que “surge do nada” para usar as expressões que ouvi de alguns jovens 

analisandos sobre seus próprios pensamentos.  

No entanto, naquilo que escuta o analista deve estar advertido de que tudo o que se pode 

sofrer não é necessariamente um sintoma e isso vale para os adolescentes, “todos os seus 

problemas, como eles dizem, não são sintomas, mesmo que eles falem sobre isso” (SOLER, 

2017, p. 35; tradução própria). O sintoma deve ser entendido como uma formação do 

inconsciente tal qual propôs Freud, de forma que a partir da escuta do sujeito em sua 

singularidade é possível trabalhar com o sintoma pela via da transferência ao invés de tentar 

extirpá-lo. O trabalho singular com o sujeito adolescente e seu sintoma vai na contramão dos 

discursos que silenciam as singularidades do sujeito. Aliás, esta pesquisa se sustenta na aposta 

do singular em três vertentes: no que tange à adolescência, tendo em vista a sua dissimetria com 

a puberdade; na feminilidade, partindo do ensinamento lacaniano de que não havendo um 

universal d’A mulher há que se contar uma a uma; e, por fim, no singular da pesquisa em 

psicanálise a partir da construção de casos, a qual tem como pilar o percurso subjetivo único de 

cada analisando, além do que há de contingente nas histórias individuais contadas e elaboradas 

em análise e também no que concerne ao ato analítico. 

Isso posto, no entrelaçamento da adolescência demais conceitos eleitos como 

fundamentais, esta dissertação tem como pergunta central: Como a feminilidade está implicada 

nas respostas sintomáticas singulares do sujeito adolescente? Para tanto, propus como objetivo 

geral: Investigar as escolhas do sujeito adolescente na sexuação a partir da estratégia 

metodológica de construção de caso clínico orientada pela ética da psicanálise. Como objetivos 

específicos: (1) Discutir o tratamento dado pela psicanálise à temática da adolescência no 

tensionamento entre o singular e o universal; (2) Abordar a diferença sexual em psicanálise e 

suas implicações no tempo lógico da adolescência; (3) Examinar, no que se decantou do 

percurso de uma análise, os traços identificatórios que dizem respeito ao posicionar-se na 

sexuação enquanto mulher; (4) Analisar como estão articulados o sintoma do sujeito 

adolescente, suas identificações e os impasses da feminilidade. 

Tendo isso em vista, este projeto se justifica pela possibilidade de endossar o 

conhecimento sobre o adolescer na comunidade científica e promover avanços na teoria 
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psicanalítica e, consequentemente, no cuidado aos sujeitos adolescentes, de forma a retornar os 

ganhos à comunidade leiga. Além disso, a estratégia metodológica de construção do caso 

clínico em psicanálise contribui para uma visão menos normativa da adolescência, já que se 

centra menos nos estereótipos sociais e universais biologicistas, e mais nas vivências singulares 

e nos modos de subjetivação de um sujeito adolescente.  

Para Ceccarelli (2012) o que marca a diferença em uma pesquisa psicanalítica é o seu 

objeto: o inconsciente. Ou, melhor dizendo, as manifestações do inconsciente. O objeto não é a 

subjetividade como se poderia supor, mas o sujeito e pela sua natureza de ser pontual e 

evanescente, só é possível acessá-lo via as quatro manifestações: sonho, chiste, lapso e sintoma.  

O método precisa se adaptar ao objeto de estudo para que a pesquisa se torne viável. 

Assim surge a pesquisa psicanalítica, indissociável da clínica e sempre à serviço desta. Aliás, 

desde Freud (1996 [1926], p. 246) sabemos sobre o laço inseparável entre tratamento e pesquisa, 

quando ele mesmo afirma por exemplo que é impossível tratar um paciente sem aprender algo 

de novo. Nesse sentido, vemos se formar as linhas de diferença desse tipo de pesquisa, na qual 

os cuidados éticos são levados em consideração antes mesmo que a pesquisa se inicie. 

A pesquisa clínica não pode visar à confirmação ingênua da teoria, o que levaria no 

mínimo a um erro metodológico grave, mas construir a posteriori um percurso clínico no qual 

estão implicados o analisando com a associação livre e o analista em sua escuta. Magtaz e 

Berlink (2012) propõem pensar o caso clínico como sendo o relato do que surpreendeu o clínico 

em seu estado de atenção flutuante. É nesse sentido que tratamento e pesquisa coincidem como 

bem disse Freud, sendo a experiência clínica sempre o ponto de partida.  

Parece haver uma diferença metodológica entre o estudo de caso comum às ciências 

naturais e humanas, e a construção do caso clínico proposta pela psicanálise. Este último 

pressupõe um trabalho analítico prévio e não se trata de uma descrição exaustiva de todos os 

acontecimentos de um tratamento (DUNKER; ZANETTI, 2017), nem de uma anamnese médica 

contendo uma descrição dos sinais e sintomas, tampouco é o relato de um tratamento bem-

sucedido (MAGTAZ; BERLINK, 2012). Seguindo a trilha de Freud, vemos o quanto seus 

grandes casos clínicos, como o caso Dora, foram construídos em cima dos impasses e fracassos. 

Isso não diminuiu a sua importância na sedimentação do conhecimento psicanalítico, ao 

contrário, esses relatos colaboraram fortemente no desenvolvimento de novos instrumentos 

conceituais que por sua vez repercutiram nos atendimentos conseguintes do próprio Freud e dos 

analistas que se seguiram.  

A nomeação desse método diz respeito ao termo usado por Freud (1996 [1937]) para 

designar o “trabalho preliminar” em que o analista, na condução de uma análise, faz uma espécie 
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de combinação dos elementos decantados do discurso do sujeito, tal qual faria por analogia um 

arqueólogo com seus achados no trabalho de escavação. Segundo Freud (1996 [1937], p. 277) 

essa combinatória chamada construção se deriva “dos fragmentos de lembranças, das 

associações e do comportamento do sujeito na análise”. E embora ele faça uma metáfora com a 

escavação arqueológica, logo em seguida coloca um ponto de diferença já mencionado acima: 

no manejo clínico do analista a construção não tem um fim nela mesma, “constitui apenas um 

trabalho preliminar” (FREUD, 1996 [1937], p. 278). 

Freud estabelece ainda uma diferença das respostas do analista na direção do tratamento, 

entre construção e interpretação. Enquanto a primeira indica um trabalho de costura, de 

completar aquilo que foi esquecido a partir dos traços, a última aponta para uma intervenção 

mais adequada à proposta lacaniana, pois se aplica “a algum elemento isolado do material, tal 

como uma associação” (FREUD, 1996 [1937], p. 279). Diante da fala de Freud, mas apoiada 

em uma leitura de Lacan, penso que enquanto a interpretação é enigmática e promove o corte, 

a construção, por sua vez, costura, amarra. Para Dunker e Zanetti (2017, p. 27, grifo dos 

autores), uma outra diferença é que “a interpretação na análise depende e resulta do emprego 

do método da associação livre; já as construções [...] quando partem do analista, são um recurso 

essencialmente teórico”. Articulo isso que os autores chamam de recurso teórico com o trabalho 

que se faz em uma supervisão, pois, na direção de um tratamento analítico, comunicações 

teóricas ao paciente, em geral, não trazem ganhos, e podem favorecer a resistência por jogarem 

na linha da sugestão e não da transferência, como esquematizado por Lacan (1999 [1957-1958]) 

no grafo do desejo. Isso porque, “nenhuma sugestão, por mais bem-sucedida que seja, apodera-

se totalmente do sujeito” (LACAN, 1999 [1957-1958], p. 443), algo sempre escapa e jogar 

nessa linha só favorece a cristalização de sentidos. 

Mesmo assim, é importante salientar junto com Lacan que para Freud as construções 

em análise não dizem respeito a restituição de uma história passada, algo da ordem de encontrar 

uma verdade perdida, mas “se trata, ainda e sempre, da reconstrução da história do sujeito” 

(LACAN, 2009 [1953-1954] p. 23), portanto, da ordem de uma narrativa ficcional, articulada à 

histerização do discurso que põe o inconsciente em exercício. Ficção porque em psicanálise 

sempre deve-se estar advertido que a qualquer tentativa de fechar um sentido, qual seja, isso 

escapa. Mas, então, se não se trata de estabelecer um sentido, qual seria a relevância da 

construção enquanto método de investigação? 

Um caso clínico “constitui uma versão particular do método de investigação e pode 

aspirar, finalmente, a exprimir achados e evidências em uma linguagem universal, por meio de 

narrativas, conceitos e matemas” (DUNKER; ZANETTI, 2017, p. 7. Grifo meu).  
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Certamente, a análise como ciência é sempre uma ciência do particular. A 

realização de uma análise é sempre um caso singular, mesmo que esses casos 
singulares se prestem não obstante a alguma generalidade, desde que há mais 

de um analista. Mas a experiência analítica com Freud representa a 

singularidade levada ao seu extremo (LACAN, 2009 [1953-1954], p. 33).  

 

É a partir do que Lacan (2009 [1953-1954]) chamou de progresso de Freud, a saber, 

tomar o caso em sua singularidade, que se pode estabelecer relações teóricas com a experiência, 

apontar impasses e tensões com a rede de significantes de que dispomos para dizer a clínica, e 

formalizar através de matemas, grafos e modelos a experiência radicalmente singular tornando-

a transmissível. Além disso, construir um caso necessariamente revela uma tensão entre o 

universal, o particular e o singular, pois a construção como produto não deve ser tomada como 

um sistema fechado, mas um enodamento possível ao recorte da pesquisa e à “contingência do 

ouvir” (GERBASE, 2010) daquele analista.   

Dessa maneira, a construção enquanto método de pesquisa se trata de   

  

colocar em jogo os significantes do sujeito, suas produções com base na 

elaboração em análise, e a resposta do analista em seu ato com os efeitos que 

daí advenham para cernir certos significantes numa composição mais 
esquemática, visando decantar a história e traçar o caso a partir do discurso 

(FIGUEIREDO, 2004, p. 79).   

  

Assim, proponho fazer uma analogia desse trabalho com a técnica que segundo Freud 

foi uma das grandes contribuições das mulheres para a história da civilização: “trançar e tecer”, 

ou seja, “fazer os fios unirem-se uns aos outros” (FREUD, 1996 [1932-1933b], p. 131), tecer 

uma trama com os significantes decantados de uma análise, “como uma amarração, conferindo 

unidade e plausibilidade ao conjunto de partes que caem e decorrem do processo de associação 

livre, recordação e rememoração” (DUNKER; ZANETTI, 2017, p. 9). Mas sem com isso 

desconsiderar que uma tessitura tem aparência de superfície homogênea, mas em sua estrutura 

vemos a combinação de fios, mas não sem os furos.   

Essa alegoria de “trançar e tecer” me remeteu ainda a uma frase de Lacan (2018 [1973-

1974], p. 114): “A Mulher não existe. Mas uma mulher, isso pode se produzir, quando há nó, 

ou melhor, trança”. Pensando nisso, esta pesquisa aconteceu através da construção de dois casos 

escolhidos pelas questões que apontam para os embaraços do sujeito adolescente diante da 

feminilidade e os arranjos singulares possíveis. Ambos os casos parecem dar tratamento à 

questão “o que quer uma mulher?” pela via dos traços de identificação.  

Sofia, em uma transição da infância, tenta elaborar a tensão do que se transmite entre 

gerações e como o sujeito responde a isso, a partir das identificações contraditórias, e da 
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dicotomia entre mãe e mulher presentificada pela garota nas figuras da mãe biológica e da mãe 

adotiva. No caso de Ella, a morte da mãe, corporifica algo do real que demanda um tratamento 

pelo simbólico: como um luto real atualiza o enfrentamento do mito d’A mãe da infância e do 

necessário desligamento da autoridade parental? Ademais, o enigma do que seria “Ⱥ mulher” 

retorna para Ella também pela via do encontro do objeto em torno da qual giram as suas 

incertezas, sua angústia e seu desejo de saber.  

Na formalização dos casos clínicos dessa dissertação, as fontes secundárias foram as 

minhas anotações decorrentes do processo de análise que estão sob minha guarda confidencial 

como profissional clínica de acordo com o disposto nos artigos 15 e 16 do Código de Ética do 

Psicólogo (CFP, 2005). Os casos escolhidos da minha prática clínica foram analisados com base 

em recortes muito específicos sobre os embaraços diante do posicionamento frente à sexuação 

– mais especificamente diante da feminilidade – ao qual são convocados os sujeitos 

adolescentes. A partir dos recortes clínicos retirados dos registros dos atendimentos, a 

interpretação dos dados foi feita com base nos conceitos da teoria psicanalítica, bem como do 

material da analista, decantado e elaborado da própria experiência prática de análise e do 

trabalho em supervisão.  

Pelo fato desta pesquisa ser de cunho retrospectivo, a partir de registros clínicos, ela não 

acarretou riscos aos seus participantes no decorrer de sua execução. No entanto, a fim de evitar 

riscos posteriores, justifico a ausência do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por não 

ser possível mensurar os desdobramentos éticos no vínculo de confiança entre analista e 

analisando na apresentação do citado termo. Além disso, no material a ser interpretado, foram 

mantidas as medidas que “assegurem a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem 

e a não estigmatização dos participantes da pesquisa, garantindo a não utilização das 

informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de autoestima, 

de prestígio e/ou de aspectos econômico-financeiros”, conforme regulamenta a Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

O projeto desta dissertação foi submetido e obteve aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa do Instituto de Psicologia da UFBA (CEP-IPS) pelo parecer nº 2.719.402, onde se lê 

que “a proposta apresenta tema relevante e original, com visíveis possibilidades de 

contribuições sociais e científicas. E está em conformidade com a Resolução CNS 510/2016”. 

Mantive na pesquisa os cuidados que já existem no dispositivo analítico, como a 

confidencialidade e o embasamento teórico pela via do estudo da literatura e da supervisão de 

casos com analista mais experiente. Tendo isso em vista, acredito que a estratégia metodológica 

de construção do caso clínico salvaguardou os princípios éticos da pesquisa e está de acordo 
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com os propósitos da investigação na medida em que atende às especificidades da pesquisa em 

psicanálise.   

Além do exposto, esse tipo de pesquisa pode fornecer elementos importantes para um 

debate crítico à universalização da adolescência que se daria em dois níveis. Primeiro na 

chamada patologização definida por Ceccarelli (2010, p. 125) como “forma discursiva geradora 

de regras sociais e normas de conduta que são utilizadas para classificar, etiquetar e às vezes 

punir”. Esse discurso, ao fazer equivaler sintoma à doença, impacta diretamente na ética do 

cuidado gerando uma expansão da “medicalização da existência” (BIRMAN, 2014) através da 

qual o uso de fármacos como tratamento hegemônico do mal-estar subjetivo tem se tornado 

desenfreado.  

Em segundo lugar, a universalização se dá no nível do que podemos chamar de 

normalização4 que levaria à ideia de uma crise comum a todos os púberes, desconsiderando as 

diferenças sócio-históricas, culturais, econômicas e subjetivas de cada jovem, concebendo o 

sintoma enquanto uma “bobagem adolescente” ou “mal da idade” como aparece nos ditos de 

alguns pais e educadores. E, de alguma maneira, essa universalização também aparece nos 

conceitos “crise normativa da adolescência” (ERICKSON, 1976) “síndrome normal” ou “crise 

normal da adolescência” (ABERASTURY; KNOBEL, 1989 [1970]; LEVISKY, 1995) 

defendido por alguns psicanalistas. A normalização desconsidera que não há uma adolescência 

enquanto vivência apriorística e pode levar a uma subestimação do sofrimento do sujeito ou 

mesmo a uma confusão diagnóstica que incorra em negligenciar certos perigos, como aponta 

Alberti (1996). Nesse sentido, essa pesquisa pretende agregar subsídios tanto ao campo de 

saberes diversos sobre a adolescência, quanto à própria psicanálise, já que é partindo do fazer 

clínico que a teoria é convocada a relançar as questões que se atualizam na contemporaneidade.  

  

 
4 Normalização é um termo usado por Canguilhem (2009 [1966]) para designar mecanismos de 

homogeneização das diferenças para fixar os indivíduos em critérios forjados de normalidade.  
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2. A ADOLESCÊNCIA NOS DISCURSOS: como (a)bordar? 

 

“[...] cada homem não é apenas ele mesmo; é também 
um ponto único, singularíssimo, sempre importante e 

peculiar, no qual os fenômenos do mundo se cruzam 

daquela forma uma só vez e nunca mais” (HESSE, 
2017 [1925], p. 10) 

 

2.1. O ADOLESCENTE É UM? 

 

A adolescência enquanto campo de estudo abriga diversos discursos, entre eles o da 

medicina, o jurídico, bem como o da sociologia, da antropologia e da psicologia. Cada um 

desses saberes oferece alguns parâmetros para a definição do termo, não havendo, portanto, 

uma única concepção a respeito. Defini-la pelas mudanças fisiológicas é insuficiente e é sabido 

que adolescência e puberdade não se equivalem embora haja relação entre os dois fenômenos. 

No que concerne à idade, para efeitos legais o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 

1990) considera adolescente a pessoa entre doze e dezoito anos. Já o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2010), resolveu por ampliar a faixa etária de adolescentes, incluindo aí também a 

categoria jovem, para dez a vinte e quatro anos. Somente por essa falta de consenso sobre a 

faixa etária, vê-se que a cronologia também não basta para caracterizar a adolescência, haja 

vista a existência de adultos que seguem identificados a esse significante e de adolescentes que 

não correspondem ao estereótipo popular que envolve, por exemplo, as ideias naturalizadas de 

rebeldia, crise e impulsividade. De maneira geral, a adolescência é definida como uma espécie 

de espaço de fronteira entre a infância e a vida adulta que comportaria algumas especificidades 

no que concerne às transformações fisiológicas e anatômicas e à estruturação subjetiva, sendo 

frequentemente associada a um mal-estar psíquico diante das convocações relativas ao corpo 

em transformação, à sexualidade e ao laço social. 

Segundo Joel Birman (2011 [2005], pp. 27-28) a ideia de que a vida teria uma curva 

ascendente da infância sucedida pela adolescência e pela vida adulta, e outra descendente que 

culminaria na morte na qual “cada um dos períodos teria uma duração específica não obstante 

a presença de pequenas variações temporais”, aponta para uma perspectiva estritamente 

biológica que deve ser exposta em sua maior consequência que é o naturalismo. O autor 

argumenta que não se trata de descartar a importância do registro biológico, mas se faz 

necessário, relativizar e contextualizar esse registro. Para tanto, considerar a dimensão histórica 

da construção de conceitos aparentemente naturais como “criança” ou “adolescência” é 

fundamental.  
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A partir de uma análise histórica, nota-se que não obstante a puberdade sempre tenha 

existido enquanto maturação biológica, a adolescência, tal como concebida hoje em dia, nem 

sempre existiu como etapa do ciclo vital humano. Não havia distinções muito precisas entre as 

categorias que hoje denominamos infância, adolescência, idade adulta e velhice. Conforme o 

historiador francês Phillipe Ariès (1978) a adolescência enquanto constructo social surge no 

ocidente entre o final do século XIX e início do século XX, período em que começa a haver 

redefinição de papéis sociais de mulheres e crianças, avanço acelerado da industrialização e da 

técnica e pela organização dos trabalhadores. “Tem-se a impressão, portanto, de que, a cada 

época corresponderiam uma idade privilegiada e uma periodização particular da vida humana: 

a ‘juventude’ é a idade privilegiada do século XVII, a ‘infância’, do século XIX, e a 

‘adolescência’, do século XX” (ARIÈS, 1978, p. 38). Nessa periodização, a adolescência passa 

a ser reconhecida como “momento crítico” da existência humana (SCHOEN-FERREIRA et al., 

2010). 

Além das diferenças conceituais da adolescência através dos séculos, há ainda as 

diferenças entre povos e culturas. O estudo da adolescência de jovens meninas em Samoa de 

Margaret Mead (2015 [1928]) é bem ilustrativo disso. A antropóloga atesta em seus achados 

que “a menina em desenvolvimento é um fator constante nos Estados Unidos e em Samoa”, 

mas questiona: “podemos pensar na adolescência como uma etapa na história de vida de toda 

menina, que carrega consigo seus sintomas de conflito e tensão tão seguramente quanto implica 

uma mudança em seu corpo?” (MEAD, 2015 [1928], p. 30). A resposta a essa questão é que 

não é possível uniformizar a adolescência enquanto período de turbulência em qualquer cultura. 

Em Samoa, por exemplo, a autora não detectou nos discursos e experiências das garotas 

qualquer indicativo de uma vivência de “crise ou estresse” como se constata segundo ela nas 

adolescentes americanas. Há povos para os quais a transição pela puberdade se faz de modo 

mais suave e menos descontínuo.  

Hoje, podemos dizer que a adolescência é um fenômeno humano complexo e plural de 

concepções a depender do momento histórico e do contexto cultural ou mesmo 

socioeconômico. Isso porque além das diferenças no tempo e no espaço, cabe ainda perguntar 

se a adolescência é permeada dos mesmos significantes entre as classes sociais.  

Feita essas considerações, no entanto, o que se percebe é que ainda circula um discurso 

que naturaliza a adolescência como vivência universal à despeito das mudanças históricas, 

culturais, sociais e, acrescento agora, singulares. Conforme Schoen-Ferreira et al. (2010, p. 

228), “a adolescência, hoje, não é mais encarada apenas como uma preparação para a vida 

adulta, mas passou a adquirir sentido em si mesma”, e cabe questionar esse sentido uma vez 
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que os modos de subjetivação dos sujeitos revelam de algum modo os discursos de uma época. 

E Lacan, acompanhando o legado de Freud, não se furtou a pensar a cultura do seu tempo. 

 

Que antes renuncie a isso [à psicanálise], portanto, quem não conseguir 

alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época. Pois, como poderia 
fazer de seu ser o eixo de tantas vidas, quem nada soubesse da dialética que o 

compromete com essas vidas num movimento simbólico. Que ele conheça 

bem a espiral a que o arrasta sua época na obra contínua de Babel, e que 
conheça sua função de intérprete na discórdia das línguas (LACAN, 1998 

[1953], p. 322). 

 

A contemporaneidade5 pós a dupla virada de século e milênio é marcada pelo advento 

da internet e o avanço das tecnologias digitais como o aparecimento e expansão das chamadas 

redes sociais onde se proliferam as selfies. Embora transformações importantes tenham 

ocorrido em diversos campos, não há como negar que o estabelecimento de um mundo online 

tenha instaurado uma nova discursividade de maneira a influenciar os laços sociais, as relações 

de poder e os modos de subjetivação.  

Se a individualidade é a categoria fundamental que define o ideário da modernidade 

(BIRMAN, 2006), a sociedade ocidental pós-moderna tem como traço fundamental a 

estetização de si, “ou seja, uma plena e extensa consciência, decididamente vocada ao 

tratamento de si como uma mercadoria” (KYRILLOS-NETO; DUNKER, 2004, p. 58). Essa 

ideia do indivíduo como empreendedor de si mesmo está intimamente ligada com o advento do 

capitalismo que transformou o mundo, modificou radicalmente e continua a modificar os meios 

de produção, subverte a economia biológica do planeta, e mais, importante, modifica as 

subjetividades (SOLER, 2018 [2014-2015], pp. 27-28).  

O que a autora quer dizer com modificar as subjetividades? Embora na psicanálise haja 

uma compreensão de que o mal-estar na civilização é algo de ordem estrutural, o que indica 

que ele nunca cessa de se apresentar, entendo que, pelo próprio viés inventivo (metafórico e 

metonímico) da linguagem, cada tempo histórico dispõe de significantes próprios para abordar 

o mal-estar. E dispondo de novos significantes para abordar o mal-estar, novas formas 

sintomáticas se apresentam.  

 

[...] que os sintomas vestem a roupagem de sua época e que nossos conceitos, 

os da nossa psicanálise sobre os sintomas, se construíram e se reconstroem 

 
5 Há autores que nomeiam os tempos atuais como pós-modernidade (Bauman, Lyotard, Vattimo, 
Lypovetsky, Baudrillard) marcando uma ruptura com o discurso da modernidade, enquanto outros 

(Giddens, Beck, Balandier, Habermas) sublinham a radicalização dos pressupostos da modernidade 

marcando não uma ruptura, mas uma intensificação desse discurso (BIRMAN, 2006, pp. 36-37). 
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permanentemente. Sintomas esses singulares, evidenciados na experiencia das 

análises. Insistimos: não são apresentações totalmente novas, mas tampouco 
são as mesmas (LA TESSA, 2017, p. 44) 

 

A partir dessa compreensão se torna possível indagar quais as marcas simbólicas do 

nosso tempo. Foi nessa perspectiva que após a apresentação de quatro modalidades discursivas 

que apontariam para os modos de laço social possíveis entre os humanos, Lacan resolve 

apresentar um discurso a mais. O discurso do capitalista mostra o avesso do laço, dado que 

enquanto sintoma social, “cada indivíduo é um proletário” (LACAN, 2002 [1974a], p. 50). No 

curto circuito realizado a partir do discurso do mestre, vemos a tentativa de fazer uma relação 

entre o sujeito e o objeto (de consumo) que, no entanto, não faz liga já que independentemente 

do modo de funcionamento de qualquer sociedade, a relação sexual resta sempre inexistente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Soler (2014), o dito “não há laço social” é homólogo do universal “não há relação 

sexual” e a novidade instaurada pelo discurso do capital não é essa impossibilidade da 

completude. A novidade é que não se sabia disso, haja vista a maior consistência dos laços em 

outras épocas que terminavam por escamotear a impossibilidade de fazer o um da unificação. 

“No fundo, o capitalismo coloca na realidade a estrutura da fantasia – o laço de cada um, não 

com o objeto da sua fantasia, mas com os objetos da produção-consumo” (SOLER, 2014, p. 

25).  

E no que tange ao sujeito adolescente encontramos algumas implicações disso. 

Enquanto produção discursiva, no mundo capitalista, a adolescência se torna um tempo de 

indeterminação onde todas as escolhas ainda estão pendentes enquanto o organismo completou 

sua maturação (SOLER, 2017, p. 36, tradução própria). Esse sentimento de deriva do qual se 

queixam tantos sujeitos indica bem essa indeterminação que persiste apesar dos cada vez mais 

intensos pleitos identitários.  

 

Fonte: LACAN, 1992 [1969-1970] 

Figura 2 – Discurso do capitalista 

Fonte: LACAN, 1992 [1969-1970] 

Figura 1 – Discurso do mestre 
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O sentimento de identidade está ligado à estabilidade dos laços sociais porque, 

quando o laço social é consistente, todos que entram nesse laço social recebem 
o que eu chamo de marcadores identitários: o lugar que eles ocupam, a 

profissão, os títulos, a função etc. Então, a estabilidade identitária desse sujeito 

está ligada à estabilidade dos laços sociais. No mundo capitalista em 

movimento e em reconfiguração constantes, o sentimento de identidade é, 
evidentemente, ameaçado, na medida em que os lugares, as profissões, os 

laços, tudo se torna precário. Até o trabalho é cada vez mais ameaçado de uma 

mudança imposta (SOLER, 2014, p. 25).  

 

Nesse cenário, o mal-estar que é constitutivo do ser humano, se apresenta em modos de 

sofrimento cujos novos enunciados remetem a uma aliança entre o discurso capitalista e o 

determinismo biológico desembocando em uma psiquiatrização da vida. Na clínica, se percebe 

a reprodução de ditos como “eu sou portador de TDAH”, “Vi no google que isso que ela tem é 

bipolaridade”, “descobri que o problema é TOC” e inúmeras outras categorias em cima das 

quais não há muita reflexividade. Assim, o sujeito, solidário ao discurso do seu tempo, se ajusta 

às exigências do laço social e as disposições psicológicas são tratadas como meios mercantis 

(SOLER, 2018 [2014-2015]). Esse discurso do capital em parceria com um certo discurso da 

ciência favorece a fabricação de pacotes diagnósticos cada vez mais centrados em sintomas e 

menos em quadros clínicos, o que está intimamente ligado a disponibilização de medicações 

específicas para cada queixa do sujeito tornada agora uma patologia.  

A este respeito, Moreira e Coutinho (2018, p. 61) indicam que a cultura contemporânea 

“vem promovendo a fixação de questões e impasses presentificados na adolescência à 

diagnósticos e à outras nomeações patologizantes/marginalizantes, que esvaziam o lugar de fala 

do sujeito” não favorecendo que cada um possa tratar a seu modo seu mal-estar de maneira 

singular. Além disso, as autoras acreditam que a medicalização também esvazia “a 

responsabilidade dos diversos atores sociais (escola, família, comunidade, etc.) como 

importantes interlocutores na construção desse discurso próprio pelo adolescente” (MOREIRA; 

COUTINHO, 2018, p. 61). 

Dada a conjuntura atual, cabe localizar o posicionamento da psicanálise nesse campo de 

diálogo que seria a adolescência. Sabe-se que embora a psicanálise tenha dado importantes 

contribuições sobre o tema desde Freud até os analistas contemporâneos, não é possível falar 

em nome d’A psicanálise como bloco teórico homogêneo uma vez que existem diversas 

filiações e diversos modos de ler a obra freudiana.  

Anna Freud, considerada a primeira psicanalista a tomar a adolescência como tema 

específico de investigação, se empenhou em um trabalho de aproximação da psicanálise com a 

pedagogia que tinha como sustentação um “ideal de humanidade” (MATHEUS, 2007). Sua 
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aproximação da chamada ego psychology se reflete na referência a noções como 

desenvolvimento e adaptação e a concepção de adolescência não foge a isso. Conforme Knobel 

(1989 [1970]), psicanalista influenciado pelas ideias dela, Anna Freud dizia ser muito difícil 

assinalar o limite entre o normal e o patológico na adolescência, no entanto afirma que “seria 

anormal a presença de um equilíbrio estável durante o processo adolescente”. Esse paradoxo 

leva a crer, segundo Matheus (2007), que a visão de Anna Freud é a de uma adolescência 

normalmente patológica. Esse discurso de “normalização” (CANGUILHEM, 2009 [1966]) é 

pautado em manifestações que seriam típicas da idade, como a intelectualização, o ascetismo e 

a importância da genitalidade.  

Esses critérios que marcam a obra da psicanalista tiveram ressonância em uma corrente 

de autores como o já citado Maurício Knobel, mas também a sua famosa colega argentina 

Arminda Aberastury, além de Peter Bloss, e Erik Erikon, que desenvolveu uma teoria conhecida 

na psicologia do desenvolvimento em que “constrói um “diagrama epigenético” apresentando 

um quadro em que são anunciados os “conflitos ou crises” que caracterizam cada uma das 

etapas do desenvolvimento” (MATHEUS, 2007, p. 179).  

Crítico à ego psychology e aos desvios feitos pela escola inglesa da obra freudiana 

especialmente no que tange à centralidade do inconsciente, Lacan se apresenta como leitor de 

Freud, disposto à um retorno à letra do criador da psicanálise. Assim como ele, Lacan não 

estabelece uma teoria da adolescência e pouco desenvolve sobre a temática ao longo das suas 

obras. Todavia, dedica um texto curto, mas importante para essa problemática. Trata-se do 

prefácio à peça O despertar da primavera de Frank Wedekind cujo mote são as questões da 

adolescência e sobre à qual Freud (2016 [1907]) já havia tecido comentários elogiosos na 

Sociedade Psicanalítica de Viena.  

Na perspectiva lacaniana, de acordo com o expresso por Wedekind, o despertar da 

sexualidade “se é malsucedido, é para todo o mundo” (LACAN, 2003 [1974b] p. 557) e essa 

parece ser a tese principal desse prefácio, isto é, o encontro com o sexo faz um furo no real e 

isso convoca os sujeitos. Para além de uma descrição fenomenológica da adolescência, Lacan 

parece apontar para o real da estrutura, para a impossibilidade de completude dada a vivência 

linguajeira do humano. Podemos dizer, então, que o debate sobre a adolescência entre os 

lacanianos gira menos em torno de catalogação de comportamentos do que em torno do sujeito 

adolescente, dando ênfase à experiência singular e contingente diante da impossibilidade 

estrutural que se apresenta para todos. Isso indica o efeito, a resposta aos impasses da vida 

humana e que se dá a vê pelas formações do inconsciente. O sujeito, em psicanálise, por 

definição não tem idade. Aliás, a discussão sobre o tempo parece ser relevante para o lugar de 
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voz da psicanálise no debate sobre os chamados ciclos de vida. Desde Freud sabemos sobre o 

caráter atemporal do inconsciente, e sobre esses processos ele afirma que “não são ordenados 

temporalmente, não se alteram com a passagem do tempo; não têm absolutamente qualquer 

referência ao tempo. A referência ao tempo vincula-se, mais uma vez, ao trabalho do sistema 

consciente” (FREUD, 1996 [1915], p.192). Essa definição freudiana não nega a existência de 

uma temporalidade cronológica, mas a posiciona do lado do sistema consciente. Isso nos indica 

que a adolescência enquanto experiência exclusivamente humana, não pode ser compreendida 

apenas pela aparição de caracteres secundários, sequer pela concepção naturalizada e genérica 

de crise típica da idade.  

Tendo isso em vista, ratifico a proposta que Matheus (2008, p. 623) faz de discriminação 

entre o fenômeno adolescente e o sujeito, o que “permite que a psicanálise evite a naturalização 

da questão adolescente”, além, é claro, de permitir “à escuta analítica resgatar a radicalidade de 

seu exercício”. Conforme Alberti (1996), embora Freud e Lacan não tivessem definido a 

adolescência nem a ela atribuído muita importância em seus textos, isso não quer dizer que 

neles não esteja presente. O termo “adolescente” enquanto um conceito não foi usado por Freud 

nem por Lacan, mas podemos ponderar que havia um pouco uso do termo na época de forma 

geral não só na psicanálise, uma vez que a preocupação em delimitar adolescência e puberdade 

se mostra mais recente.  

Tendo tudo isto em vista e a fim de avançar na problemática do sujeito adolescente, 

acredito que a questão que dá título – e que remete ao sintagma lacaniano “Há Um” – a este 

subcapítulo gira em torno do conceito de identificação, operador crucial para tratar das tensões 

e articulações possíveis entre o Freud chamou de psicologia individual e psicologia das massas 

(social). Todavia, me parece crucial não recuar frente a problemática da identidade, 

especialmente nos dias de hoje quando os pleitos identitários se proliferam em uma velocidade 

por vezes difícil de acompanhar.   

Os dois termos (identificação e identidade) o radical latim idem, que significa “o 

mesmo” (MICHAELIS, s.d.). A discussão sobre identidade e identificação não começa na 

psicanálise, e na verdade é uma temática que, no ocidente, ocupa os pensadores há muitos 

séculos. Enquanto “Parmênides defendia uma única identidade, do ser uno e imutável, Heráclito 

afirmava que nada permanecia idêntico” (MAIA, 2008, p. 55). A filosofia de Parmênides vai 

influenciar o pensamento de Aristóteles que por sua vez teve grande impacto no pensamento 

ocidental. Ele vai formular em sua lógica formal três proposições sobre a teoria do Ser: 1. O 

princípio da identidade segundo o qual o Ser é igual a si próprio (A=A); 2. O princípio da não-
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contradição onde o Ser é diferente do que não é ele; 3. O princípio do terceiro excluído para o 

qual o Ser é ou não é; verdadeiro ou falso (ALMEIDA-FILHO; COUTINHO, 2007).   

Embora Aristóteles tenha avançado desse binarismo e formulado uma outra lógica, 

quaternária, na qual a categoria de contingência “praticamente desmonta tais princípios” 

(ALMEIDA-FILHO; COUTINHO, 2007, p. 100), a teoria do Ser e suas três proposições 

seguiram influenciando a forma de conceber o mundo e o humano durante os anos que se 

seguiram. Um claro exemplo disso é o marco da modernidade, René Descartes e seu cogito. A 

máxima “penso, logo sou” se sustenta na ideia “do ser como inerente ao sujeito” (LACAN, 

2003 [1961-1962], p. 15), um ser igual a ele mesmo, portanto.  

O Seminário IX de Lacan (2003 [1961-1962) tem como problemática central a 

identificação e começa justamente com uma crítica a essa concepção de sujeito uno, indivisível, 

e idêntico a si mesmo. A crítica de Lacan está completamente baseada na invenção freudiana, 

pois desde que Freud (1996, [1917], p. 153) formulou que há o inconsciente e que o “eu não é 

o senhor da sua própria casa”, temos de partida uma divisão fundamental do psiquismo que 

impede uma equivalência plena entre os termos a começar pelo Eu e o Isso.  

No seminário supracitado, Lacan (2003 [1961-1962], p. 48) vai dizer que “é na medida 

em que o A é A deve ser colocado em questão que nós podemos fazer avançar o problema da 

identificação”. Ele parte da sua proposta de inconsciente estruturado como linguagem e de 

sujeito como suportado pela cadeia de significantes, para formular o que parece ser a tese 

principal desse seminário: “o importante na identificação deve ser, propriamente, a relação do 

sujeito com o significante” (LACAN, 2003 [1961-1962], p. 13). De modo que propôs interrogar 

“no nível de uma experiência de fala, aquela na qual confiamos através de seus equívocos, até 

de suas ambiguidades” (p. 14) o tema em questão. 

Lacan faz uma rigorosa leitura da obra de Freud e partindo do que este produziu sobre 

a identificação, em especial no texto Psicologia das massas e análise do eu, ele vai pinçar um 

dos três tipos de identificação propostos do texto freudiano e elegê-lo como o fundamento da 

função do um. Trata-se do einziger zug, chamado por Lacan de traço unário. Antes de seguir 

essa trilha, é importante pontuar que logo no início do seminário, Lacan faz uma diferença entre 

essa identificação significante e a identificação imaginária aquela da qual, diz ele, “há muito eu 

tentava mostrar a vocês o extremo no plano de fundo do estádio do espelho, no que eu chamarei 

de efeito orgânico da imagem do semelhante, o efeito de assimilação que apreendemos em tal 

ou tal ponto da história natural” (LACAN, 2003 [1961-1962], p. 26). Portanto, a identificação 

que se pretende tratar não é o mimetismo animal, tampouco uma unificação, “não é 

simplesmente fazer um” (p. 51). Assim, também fica posto que não se pretende trabalhar com 
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o conceito de individuação, já que para a psicanálise, aquele que diz “je” – “eu”- não é Um, 

mas ‘ao menos dois’, e “bem longe de idêntico a si mesmo, há no mínimo ele e seu 

inconsciente” (SOLER, 2018 [2014-2015], pp. 24-25). 

A identificação significante se suporta no traço unário uma vez que “a originalidade que 

carrega o traço [...] o que os caracteriza como cada um, é ser o que os outros não são” (LACAN, 

2003 [1961-1962], p. 28), é a diferença absoluta entre um e outro. Em razão disso o princípio 

aristotélico A = A é uma falsa tautologia, pois em se tratando de significante sua única definição 

possível é a de ser diferente de todos os outros. Tal qual a frase “guerra é guerra” (LACAN, 

2003, [1961-1962]), pela qual somos levados a supor um sentido para o primeiro termo e um 

outro para o segundo (AMBRA, 2013). Nem que seja pelos lugares ocupados na frase ou pela 

diferença morfológica entre os termos, “guerra é guerra” não é uma tautologia. Heidegger, 

segundo Thamer (2017), assim como Lacan, também foi levado a questionar esse princípio da 

identidade: “Para que uma coisa possa ser ‘a mesma’, um só termo é suficiente, sempre. Não 

havendo necessidade de se ter dois termos na igualdade” (HEIDEGGER apud THAMER, 

2017).  

O problema da identificação se centra na impossibilidade de um significante ser igual a 

si mesmo e com isso, o sujeito é não identificável, posto que não se trata de uma ontologia. A 

questão se complexifica ainda mais quando introduzimos o termo identidade utilizado com 

muitas reservas pelos analistas (SOLER, 2018 [2014-2015]). Essa pouca simpatia se dá mesmo 

tendo Lacan dito que “a identificação é o que se cristaliza em uma identidade” (LACAN, 1976-

1977, p. 3). Assim, a identidade seria uma tentativa de assegurar ao mesmo tempo a diferença 

(de todos os outros) e o idêntico (a si próprio) e segundo Soler (2018 [2014-2015]), a questão 

se passa necessariamente no seio do laço social onde “cada um está convidado a coincidir o 

mais possível com sua identidade social” (p. 19).  

Birman (2006) discute as novas configurações do laço social na atualidade, também 

chamada de pós-modernidade ou hipermodernidade:  

 

No mundo pós-moderno, a economia do desemparo humano em muito se 
incrementou, advindo aí novas formas de mal-estar. A intensificação do 

desemparo se deve à perda de algumas das utopias que fundavam o projeto 

modernista. [...] Com isso, o ideário fundado na igualdade e no laço fraternal 
foi balançado nas suas proposições, aparecendo hoje como uma espécie de 

sonho do passado sem mais nenhum lugar na atualidade. [...] O neoliberalismo 

provocou um estrago nas redes sociais e de solidariedade, cuja amplidão não 

foi ainda bem avaliada. De qualquer maneira, a ruptura de antigas formas de 
institucionalidade provocou perturbações subjetivas em diferentes estados de 

grandeza, que não podem ser subestimadas (BIRMAN, 2006, pp. 136-137).  
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Segundo o autor, as transformações nas subjetividades ocorreram em três registros: no 

corpo, que passa a ser para os cidadãos do mundo pós-moderno o bem supremo, tendo na saúde 

o seu ideal; no campo da ação no qual haveria um incremento das experiências de excesso como 

as compulsões e a hiperatividade; e por fim, no campo do sentir, de maneira que “o sentimento 

de segurança psíquica, isto é, de que o eu pode dar conta das relações entre o corpo e o mundo, 

se esvazia” (BIRMAN, 2006, p. 186), onde se destacaria as distimias e as “novas depressões” 

que diferente da depressões da modernidade o que está em pauta é o vazio e não a culpa. Enfim, 

diz o autor, “o vazio da subjetividade atual é o correlato do mundo que perdeu o sentido” (p. 

193).  

Dessa maneira, o discurso pós-moderno é marcado por uma experiência de deriva, e 

sem as garantias rígidas dos ditames sociais, cada um tem que inventar um modo de ser e estar 

no mundo. Destaca-se o advento da internet, a medicalização da vida pelo avanço das 

neurociências, o progresso desenfreado do capitalismo, a queda das utopias modernas e uma 

consequente abertura ao infinito de possibilidades lançadas no discurso da meritocracia através 

do qual cada um pode se fazer como quiser. “O ‘self made made’ dos primórdios do capitalismo 

deixou de ser o trabalhador esforçado e econômico para se tornar o gestor de seu próprio ‘perfil 

do consumidor’ a partir de modelos em oferta no mercado” (KEHL, 2009, p. 1) 

Para Soler o capitalismo promove efeitos nas subjetividades, mas a incidência no que 

tange às identidades e identificações é parcialmente determinante, já que há uma estrutura de 

linguagem e a sobredeterminação inconsciente. Mas ela propõe que “as subjetividades, entenda-

se o falante consciente de si e de seu lugar em uma sociedade, são, desde sempre, históricas” 

(SOLER, 2018 [2014-2015], p. 28) e solidárias – embora algumas vozes sejam destoantes – ao 

que se passa no laço social. 

No regime capitalista contemporâneo, conforme Soler (2018 [2014-2015]), cada um 

aspira a uma identidade, mas não uma identidade qualquer, mas valorizada que se desdobra em 

duas aspirações contraditórias: 1. Se aspira à integração, fenômeno facilmente detectável nas 

redes sociais pelos apelos de igualdade nas hashtags, mas que na impossibilidade de ser como 

os outros, “vem o sentimento de anormalidade e a angústia da exclusão”; 2. Aspira-se a 

distinguir-se, de modo que os sujeitos reivindicam “uma identidade diferente, e na falta disso, 

vem o sentimento de ser um qualquer, banal, invisível, etc.” (p. 31). 

O fenômeno das tatuagens em grupos, principalmente entre os adolescentes, aponta 

segundo Kyrillos-Neto e Dunker (2004, p. 60), para essa dupla aspiração dos sujeitos hoje em 

dia, “paradoxo da subjetividade contemporânea: ser igual a todos e ao mesmo tempo 

absolutamente diferentes”. Os autores apontam que em torno do consumo os grupos resolvem 
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esse dilema acentuando radicalmente a igualdade entre seus membros e marcando absoluta 

diferença em relação aos outros segmentos da sociedade. E indagam: “lógica adolescente?” 

(KYRILLOS-NETO; DUNKER, 2004, p. 60). Segundo Soler (2018 [2014-2015]), é uma lógica 

generalizada na atualidade, pois a segregação se torna o único modo de tratamento das 

diferenças entre as identidades sociais incompatíveis e o avanço do fundamentalismo religioso 

no Brasil ou a questão dos refugiados na Europa ilustram bem essa questão.  

Nesse terreno, multiplicam-se as reivindicações identitárias que cada vez mais se 

fragmentam na tentativa de situar a diferença do um, sem sucesso, no entanto. A bandeira da 

diversidade sexual, por exemplo, segue aumentando a sigla que hoje podemos encontrar como 

LGBTTQI (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers e pessoas intersex) ou 

mesmo como LGBTTQI+, com um sinal de abertura às novas possibilidades não contempladas 

nas letras anteriores. A sigla comporta, inclusive, tanto identidades que apontam para uma 

escolha objetal quanto para os semblantes, chamados de gênero.  

No campo social a reinvindicação pela igualdade de direitos civis é urgente haja vista a 

violência a que são acometidos certos grupos e a própria disparidade legal no que tange ao 

matrimônio de casal homoafetivo ou o uso de nome social em documentos para pessoas 

transexuais, por exemplo. As lutas políticas e o pleito a identidades sociais não 

heteronormativas são avanços que a sociedade vem caminhando para alcançar. No entanto, é 

preciso não estar ingênuo ao uso que o discurso capitalista faz disso, e questionar o estatuto dos 

agrupamentos que o capitalismo preside os quais não têm estrutura de conjunto, mas de uma 

“multiplicidade inconsistente que a imagem do monte de areia ilustraria muito bem” (SOLER, 

2016 [2011-2012], p. 16). O que a autora aponta é que o grão de areia como um se perde 

facilmente na imagem homogênea do monte. Não se trata nesse discurso, portanto, de endossar 

o laço entre as pessoas mesmo nas diferenças absolutas entre os sujeitos, mas de fomentar um 

individualismo em prol do consumo. A julgar pelas grandes campanhas publicitárias de 

multinacionais que usam a bandeira da diversidade como ampliação do nicho de mercado 

enquanto oferecem ambientes de trabalho inóspitos às pessoas que não se apresentem no padrão 

heteronormativo.  

Assim, segundo Soler (2016 [2011-2012], p. 16) o discurso capitalista realiza a visada 

universalisante da ciência e juntos esses discursos “fabricam um universal fácil, mas não 

fabricam o laço social [...] associar-se aos seus mais-de-gozar industrializados não é o mesmo 

que se associar ao seu semelhante”. E a segregação revela esse engodo de uma igualdade forjada 

em benefício do capital. Contudo, o problema da identidade deve ser encarado não como uma 

nostalgia de um tempo anterior ao “declínio dos valores universais” (SOLER, 2016 [2011-
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2012], p. 9). Nem o discurso do Um, nem o capitalismo financeiro – “poder ainda mais acéfalo, 

sem mestre” (p. 11) – apresentam um tratamento ético das singularidades.  

A questão da identidade sexual é problemática por si só e a psicanálise vem chamando 

atenção para isso há mais de um século, de modo que Freud postulou desde o início que a 

bissexualidade está posta a todos e que não há nada de óbvio na escolha heterossexual e na 

conformação entre a anatomia e o modo de gozo (SOLER, 2017).  

 

A investigação psicanalítica opõe-se com toda firmeza à tentativa de separar 
os homossexuais dos outros seres humanos como um grupo de índole singular. 

[...] ela constata que todos os seres humanos são capazes de fazer uma escolha 

de objeto homossexual e que de fato a consumaram no inconsciente. [...] A 

psicanálise considera, antes, que a independência da escolha objetal em 
relação ao sexo do objeto, a liberdade de dispor igualmente de objetos 

masculinos e femininos, tal como observada na infância [...]. No sentido 

psicanalítico, portanto, o interesse sexual exclusivo do homem pela mulher é 
também um problema que exige um esclarecimento, e não uma evidência 

indiscutível que se possa atribuir a uma atração de base química. A conduta 

sexual definitiva só se decide depois da puberdade e resulta numa série de 

fatores ainda inabarcáveis, de natureza em parte constitucional, em parte 
acidental (FREUD, 1996 [1905], pp.137-138, nota acrescentada pelo autor em 

1915). 

 

Essa problemática identitária se intensifica hoje em dia porque o problema hoje, “e é 

bastante recente, é que as fronteiras estão borradas” (SOLER, 2017, p. 36). E diante desse 

cenário no contexto social, cabe indagar como vêm respondendo a essas convocações os 

adolescentes deste tempo, posto que a contingência histórica se cruza com o fato de estrutura 

em que as identidades são postas à prova pelo sujeito adolescente já vez que as respostas 

imaginárias da infância para a diferença entre os sexos não são mais suficientes (PARADA, 

2017).  

Para Soler (2018 [2014-2015]), na adolescência, se coloca de forma mais aguda o 

sentimento de identidade que se poderia formular pela expressão “eu não sou o que vocês 

pensam que eu sou”. “Dito de outra maneira, todas experiências com as quais o sujeito se 

defronta, no protesto barulhento ou silencioso, os vereditos identitários do Outro, todos os seus 

“tu és”... isto ou aquilo” (SOLER, 2018 [2014-2015], pp. 17-18). Há uma recusa ao mesmo 

tempo em que se coloca um apelo à uma garantia de resposta para a pergunta “quem sou eu?”, 

muitas vezes experimentada com grande sofrimento pelo caráter de indeterminação que se abre 

ao sujeito. Diante disso, Kyrillos-Neto e Dunker (2004) colocam a seguinte questão: o 

tratamento psicanalítico da subjetivação adolescente poderia oferecer alguma coisa além de 

reconstituir um narcisismo vertical, filiativo e unificador?  
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Em uma análise, se deve colocar em questão todas as identificações – incluindo aquelas 

que parecem apontar para uma conformação entre anatomia e semblante – questionando o que 

as funda, uma vez que “o discurso analítico revela o que o discurso comum mascara, a saber, 

que de fato, as identificações jamais comandam de verdade, pois são comandadas” (SOLER, 

2016 [2011-2012], p. 26). O que comanda as identificações, todos esses “eu sou” (𝑆1) 

produzidos pelo sujeito ($), é o objeto mais-de-gozar, ou causa do desejo (a), como aponta Soler 

(2016 [2011-2012). E no discurso analítico, esse real é colocado, sob a forma de semblante, em 

posição de agente desde o início. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferente do discurso do mestre, no qual o Um unificante preside as identificações, o 

laço analítico não se satisfaz com esse Um homogeneizante, o coloca em jogo porque visa a 

diferença, o um da singularidade. E a direção do tratamento em psicanálise passa por essa 

questão crucial: como fazer laço a partir da diferença absoluta? A aposta é que colocando as 

“identidades de alienação” (SOLER, 2018 [2014-2015]) em xeque, mas ao mesmo tempo 

oferecendo um lugar de elaboração de bordas simbólicas à experiência mortificante da deriva, 

a psicanálise possa levar o sujeito adolescente a promover efeitos de separação favorecendo as 

invenções e o enfrentamento do estranho em si mesmo, “do desconhecido do próprio ser” 

(KYRILLOS-NETO; DUNKER, 2004, p. 63). 

 

2.2. “O GERME DA HISTERIA” 

 

Conforme Colette Soler (2017, p. 35, tradução própria) “o discurso comum fabrica 

pacotes” classificatórios em função de conjunturas e de problemas comuns que supostamente 

se relacionam com as etapas da vida. Na contramão disso, conforme a autora, está a psicanálise 

que procede de um a um. Não obstante, Soler vai dizer que a psicanálise não se excetua na 

fabricação de categorias como nas estruturas clínicas, ou nas categorias mãe, mulher, criança, 

adolescente. A autora considera que de todas, essas duas últimas “estão mais ajustadas ao que 

Fonte: LACAN, 1992 [1969-1970] 

Figura 3 – Discurso do analista 
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Freud revelou quando descobriu o inconsciente” (SOLER, 2017, p. 35, tradução própria). A 

questão da infância e do que resta de infantil na estrutura do sujeito está posta desde Freud e é 

partilhada por diversos autores até hoje. Mas, e quanto à “categoria adolescente”? O que 

podemos dizer sobre a sua relação com o inconsciente? 

Nessa perspectiva, entendo que o termo “sujeito adolescente” (ALBERTI, 1996; 

MATHEUS, 2008), embora não tenha sido utilizado pelos cânones, está em consonância com 

o ensino de Freud e de Lacan sobre o inconsciente estruturado como linguagem. Estrutura é o 

termo utilizado por Lacan para abordar o que Freud chamava de aparelho psíquico. É necessário 

dizer que o discurso freudiano não é um discurso estruturalista, como esclarece Birman (1993, 

p. 136), no entanto, isso não impede que se faça uma leitura estrutural dos seus enunciados. 

Estrutura que, inclusive, não se confunde com organização. Conforme Birman (1993, p. 137), 

organização “se refere a uma totalidade e define uma relação entre o todo e as partes, onde é a 

ideia do todo que regula a relação entre as diferentes partes”. Por outro lado, a estrutura “não 

apenas indica uma anterioridade e prevalência do todo sobre as partes, mas destaca a não-

substancialidade das partes”. Assim entendido, Lacan (1998 [1960], p.814) pergunta “uma vez 

reconhecida a estrutura da linguagem no inconsciente, que tipo de sujeito podemos conceber-

lhe?”. O sujeito tomado em sua relação com o significante não designa “o substrato vivo de que 

precisa o fenômeno subjetivo, nem qualquer espécie de substância” (LACAN, 2008 [1964], p. 

126), mas sua constituição diz respeito à divisão própria da linguagem entre o dito e o dizer. O 

sujeito, é, portanto, efeito e não substância.  

Na psicanálise, o sujeito não se confunde com a pessoa nem com o eu e “deve ser 

distinguido tanto do indivíduo biológico quanto de qualquer evolução psicológica classificável” 

(LACAN, 1998 [1966], p. 890). Enquanto o indivíduo adolescente (púbere) indica uma pessoa 

que se encontra em uma determinada faixa etária (não unânime) da qual se espera 

transformações biológicas, o sujeito adolescente indica o efeito, a resposta aos impasses da vida 

humana e que se dá a ver pelas formações do inconsciente. O sujeito por definição não tem 

idade. E embora Freud (1996 [1905]) tenha sempre utilizado o termo puberdade e isso mereça 

uma atualização, se faz necessário que estejamos advertidos de que as construções freudianas 

sobre a questão transcendem a dimensão estritamente orgânica, haja vista o conceito de pulsão 

que subverte a divisão estanque entre o psíquico e o somático.  

Feita essa ressalva, encontramos em Freud algumas pistas sobre o que poderíamos 

considerar como adolescência. Uma das mais emblemáticas é a ideia de que na adolescência 

“consuma-se uma das realizações psíquicas mais significativas, porém também mais dolorosas, 

[...] o desligamento da autoridade dos pais” (FREUD, 1996 [1905], p. 214). Embora o 
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enunciado pareça simples e facilmente detectável na experiência, entendo que essa pista 

deixada por Freud termina por ser mais complexa do que parece e muito útil para pensar outras 

questões que afligem o sujeito adolescente, incluindo os impasses da sexuação. Para tanto, se 

faz necessário refletir um pouco mais sobre esse desligamento. 

Desde os primórdios da obra freudiana podemos encontrar a importância da alteridade 

na constituição psíquica do humano, como é possível ver no texto de 1895, Projeto para uma 

psicologia científica. Nesse texto, Freud fala do desamparo do bebê humano o qual dependeria 

de ajuda alheia para criar condições fundamentais que cessassem o incômodo gerado pelos 

estímulos endógenos dos quais o organismo não consegue se esquivar (FREUD, 1996 [1895]). 

Esses estímulos fariam o pequeno organismo demandar uma ação específica desse outro por 

meio da expressão das emoções e gritos. Esse outro, Freud o descreve como “pessoa experiente 

que volta sua atenção para um estado infantil” (FREUD, 1996 [1895], p. 383).  

Certamente o lugar da alteridade foi tomando contornos mais complexos na obra 

freudiana ao longo de sua elaboração, todavia é interessante notar que desde esse texto, dito 

pré-psicanalítico, Freud já estava atento à dimensão relacional da vida humana. O bebê depende 

do outro semelhante para sobreviver enquanto vivente, mas essa relação também está 

atravessada pela dimensão da constituição psíquica envolvida na operação de se fazer humano. 

Desse modo “a pessoa experiente” que se ocupa desse organismo, para além dos cuidados 

relativos às suas necessidades, tem por função criar as condições para que dali advenha um 

sujeito. Essa seria então uma das funções primordiais da família, ao menos desta família na 

cultura ocidental de tradição judaico-cristã.  

A função dos pais é posta desde o início, mas sofre uma mudança quanto ao seu caráter 

a priori ambientalista. Na Carta 69 que Freud (1996 [1897]) envia a Fliess ele anuncia ter 

abandonado a sua teoria das neuroses que até então estava calcada em acontecimentos 

incestuosos que supostamente teriam ocorrido na realidade. E uma das justificativas para essa 

mudança seria a descoberta comprovada de que “no inconsciente não há indicações de 

realidade, de modo que não se consegue distinguir entre verdade e ficção” (FREUD, 1996 

[1897], p. 310). Esse giro promove uma mudança radical na concepção da família na psicanálise 

e está no cerne da teorização sobre o Complexo de Édipo, uma vez que essa teoria é construída 

sobre a ideia de que a fantasia sexual teria invariavelmente os pais como tema (FREUD, 1996 

[1897]). E aqui a própria ideia de fantasia indica que há uma distância entre os pais-genitores e 

os pais que habitam as fantasias inconscientes dos sujeitos.   

Em Romances Familiares isso fica ainda mais claro pois Freud (1996 [1909]) enuncia 

os laços familiares na perspectiva da ficção, ultrapassando os papéis sociológicos ou a função 
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de suprir necessidades. Segundo ele, os pais são autoridade única e fonte de todos os 

conhecimentos para a criança pequena, contudo, na medida em que cresce o filho se depara 

com a falta destes e adquire com isso “o direito de pôr em dúvida as qualidades extraordinárias 

e incomparáveis que lhes atribuíra” (FREUD, 1996 [1909], p. 219). Daí surge o romance 

familiar, descrito por Freud como o “afastamento do neurótico de seus pais”, tarefa dolorosa, 

embora necessária ao progresso de toda sociedade.   

O romance familiar pode ser lido como o mito que o neurótico inventa para dar conta 

daquilo que se transmite entre as gerações. Isto porque algo se transmite no seio familiar 

estabelecendo, conforme diz Lacan (LACAN, 2008 [1938], p. 9), “uma continuidade psíquica 

de ordem mental”. Essa formulação é do início da obra lacaniana de modo que ele vai avançar 

nas questões sobre a relação entre pais e filhos, mas me parece que ele já ali pretendia marcar 

uma diferença para pensarmos a hereditariedade em psicanálise. Ainda que haja uma 

transmissão genética, há uma herança psíquica que não pode ser negada haja vista as repetições 

familiares que ocorrem mesmo entre pessoas que não compartilham material genético. É nessa 

trilha que podemos dizer que não há nada de natural no amor de um pai para um filho e a falácia 

do instinto materno já foi denunciada por diversos autores, entre eles a filósofa e historiadora 

francesa Elisabeth Badinter que demonstra muito bem a construção discursiva desse mito e suas 

implicações políticas e sociais. 

 

É no último terço do século XVIII que se opera uma espécie de revolução das 
mentalidades. A imagem da mãe, de seu papel e de sua importância, modifica-

se radicalmente, ainda que, na prática, os comportamentos tardassem a se 

alterar. Após 1760, abundam as publicações que recomendam às mães cuidar 

pessoalmente dos filhos e lhes "ordenam" amamentá-los. Elas impõem, à 
mulher, a obrigação de ser mãe antes de tudo, e engendram o mito que 

continuará bem vivo duzentos anos mais tarde: o do instinto materno, ou do 

amor espontâneo de toda mãe pelo filho (BADINTER, 1985, p. 145). 

 

Ora, desmistificada a ideia de que haja uma implicação puramente bioquímica nas 

relações de amor e cuidado dos pais (culturalmente, em especial, da mãe) aos filhos, podemos 

nos perguntar então o que há aí que faz existir o laço entre as gerações e qual a importância da 

parentalidade. Lacan (2003 [1969]) analisa que o fracasso das utópicas comunidades nas quais 

as pessoas viveriam organizadas prescindindo de um núcleo familiar, indica que há uma 

importante função psíquica aí. Da família poderíamos extrair as suas funções no que concerne 

a um mais além da satisfação das necessidades de um bebê. Para tanto, seria necessário que 

àqueles que ocupem as funções parentais sejam portadores de um “desejo que não seja 

anônimo” (LACAN, 2003 [1969], p. 369). Sendo indiferente se há aí um laço sanguíneo, o que 
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importa para a constituição subjetiva é o endereçamento de um desejo que deixe claro quem é 

o remetente, ou seja, é crucial que alguém assuma esse lugar. 

Dado isso, o que se segue é que entre as gerações a “continuidade”, para usar o termo 

de Lacan, não é uniforme. Ao contrário, o que a família transmite é, na melhor das hipóteses, o 

mal-entendido. Isto porque os pais, são apenas esses “dois falantes que não falam a mesma 

língua. Dois que não se escutam. Dois que simplesmente não se entendem. Dois que se 

conjuram para a reprodução, mas de um mal-entendido consumado que seu corpo veiculará 

com a dita reprodução” (LACAN, 1980, p. 13, tradução própria)6. 

Assim sendo, nascidos no mal-entendido cada um a seu modo é convocado a dar suas 

respostas, e é isso que se passa na dinâmica transgeracional. O outro parental é tão somente um 

arauto do Outro (GERBASE, 2010, p 26), este sim traumático por estrutura. Segundo Gerbase 

(2015) as formações do inconsciente são fatos de linguagem, formações do significante, e por 

isso, “fazer condensação e deslocamento não depende da família, mas da fala, ainda que da fala 

de papai e mamãe” (p. 54). Por conseguinte, em se tratando da estrutura de linguagem, para se 

examinar a questão da alteridade na psicanálise, é fundamental que o par seja sujeito-Outro.   

No Seminário XI, Lacan retoma a máxima “o inconsciente é estruturado como uma 

linguagem” e diz que daí deduziu uma topologia cuja finalidade é dar conta da constituição do 

sujeito (LACAN, 2008 [1964], p. 199). Nesse mesmo texto, ele deixa claro que esse Outro é o 

lugar onde se situa a cadeia significante e, portanto, é o campo onde o sujeito tem que aparecer. 

Assim sendo, a fim de tratar dessa relação entre sujeito e Outro (responsável pela causação do 

primeiro termo), Lacan apresenta duas operações designadas por ele como alienação e 

separação.    

Apoiado na teoria dos conjuntos, Lacan (2008 [1964]) destaca a definição lógica das 

operações de reunião e interseção. Sendo a primeira a operação concernente à união dos 

elementos entre dois conjuntos. É importante distinguir, conforme orienta Lacan (2008 [1964], 

p. 206), a reunião da adição. Enquanto na adição nós somamos todos os elementos de dois 

conjuntos inclusive os elementos que se repetem, na reunião, estes elementos em comum não 

são reduplicados. Poderíamos escrever assim: 𝑥 ∈ 𝐴 ∪ 𝐵 → 𝑥 ∈ 𝐴 𝑜𝑢 𝑥 ∈ 𝐵, onde um elemento 

x que pertence a união do conjunto A com o conjunto B, é pertencente a A ou a B. Sabendo que 

a partícula “ou” diz respeito ao (∪) símbolo da operação da reunião.  

 
6 No original: “Deux parlants qui ne parlent pas la même langue. Deux qui ne s'entendent pas parler. 

Deux qui ne s'entendent pas tout court. Deux qui se conjurent pour la reproduction, mais d'un 
malentendu accompli, que votre corps véhiculera avec la dite reproduction” (LACAN, 1980, p. 13, 

tradução própria). O verbo entendre em francês tem uma dupla significação, tanto de “entender” quanto 

de “escutar”. 
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A fórmula lógica da reunião, diz Lacan (2008 [1964], p. 206) é suporte para o vel da 

alienação. Esse termo nada mais é do que “ou” em latim.   

  

[...] há o vel exaustivo – eu vou ou para lá ou para cá – se eu for para lá, não 

vou para cá, tenho que escolher. Há também outra maneira de empregar o vel 
– vou para um lado ou para o outro, tanto faz, dá na mesma. São dois vel que 

não são a mesma coisa. Muito bem, há um terceiro [...] O vel da alienação se 

define por uma escolha cujas propriedades dependem do seguinte: que há na 
reunião um elemento que comporta que, qualquer que seja a escolha que se 

opere, há por consequência um nem um nem outro (LACAN, 2008 [1964], p. 

206).   

 

 Esse terceiro vel, Lacan o cria para dar conta da alienação mas adverte que não é uma 

invenção arbitrária pois está na linguagem e dá o exemplo d’A bolsa ou a vida!: Se escolho a 

bolsa, perco as duas. Se escolho a vida, tenho a vida sem a bolsa, isto é, uma vida decepada 

(LACAN, 2008 [1964], p. 207). Trata-se, portanto, de uma escolha forçada que está na base da 

causação do sujeito. Essa divisão fundamental que implica sempre em uma perda. Assim, a 

alienação reside no fato da divisão do sujeito, isto é, implica que, se ele aparece em algum lugar 

como sentido, em outro se desvela seu desaparecimento.   

Essa divisão do sujeito entre dois significantes (𝑆1 - $ - 𝑆2) forjada pela operação da 

alienação, institui o que Lacan (2008 [1964], p. 213) chama de dialética do sujeito: a afânise. 

Termo cunhado primeiramente por Ernest Jones e definido com uma espécie de medo de ver 

desaparecer o desejo. Lacan (2008 [1964], p. 203) considera essa definição absurda e usa o 

termo para tratar dessa pulsação temporal própria ao inconsciente (abertura-fechamento) e o 

consequente desaparecimento do sujeito. Daí a sua aparição ser caracterizada por Lacan como 

pontual e evanescente.   

Assim, “o sujeito só é sujeito por seu assujeitamento ao campo do Outro” (LACAN, 

2008 [1964], p. 184) que se dá via operação da alienação. Contudo, é necessário que uma outra 

operação se dê, a separação que seria onde se fecha a causação do sujeito. Lacan diz isso pois 

parte do pressuposto de que a relação entre o sujeito e o Outro é circular, porém não recíproca 

pois não há simetria, justaposição ou correlação: “do sujeito chamado ao Outro, ao sujeito pelo 

que ele viu a si mesmo aparecer no campo do Outro, do Outro que lá retorna” (LACAN, 2008 

[1964], p. 196).  

O Outro não é só o lugar da linguagem, do código, ele é também o Outro do desejo, 

barrado, faltoso e, nesse sentido, na medida em que o sujeito é representado por um significante 

para outro, algo mais circula na cadeia (SIRELLI, 2010, p. 53). Esse algo mais que circula na 

cadeia é ilustrado por Lacan (2008 [1964], p. 209) pela experiência da criança através da qual, 
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nos intervalos do discurso do Outro, se destaca a questão: ele me diz isso, mas o que é que ele 

quer? É nesse sentido que entra em jogo a separação, a qual diz respeito na teoria dos conjuntos 

à interseção, operação constituída pelos elementos que pertencem aos dois conjuntos. 

Matematicamente, temos que 𝑥 ∈ 𝐴 ∩ 𝐵 → 𝑥 ∈ 𝐴 𝑒 𝑥 ∈ 𝐵. A diferença dessa formulação para 

a anterior é que ao invés do ou (vel), temos a partícula “e”, o que quer dizer que na separação 

entra em jogo algo que concerne aos dois conjuntos, do sujeito e do Outro. Na separação, a 

intersecção será o efeito do recobrimento de duas faltas (LACAN, 2008 [1964], p. 209).    

Desse modo, há algo no Outro além dos significantes. Há um enigma sobre o desejo:  

quem sou eu no desejo do Outro? O que quer o Outro de mim? Conforme Riaviz (1998, p. 71), 

a falta, que na primeira operação, a alienação, recaía sobre o sujeito, agora, na segunda 

operação, na separação, é colocada no Outro. Daí que se o barramento do sujeito ($) se dá pela 

via da alienação, o barramento do grande Outro (Ⱥ) acontece na separação. Poderíamos dizer 

então que há uma operação topológica da alienação a separação nessa dialética do 

“recobrimento das duas faltas”, pois, como diz Lacan (1998 [1966], p. 858) é a torsão pela qual 

a separação representa o retorno da alienação. É quando se depara com a falta do Outro, com a 

sua inconsistência, que o sujeito responde com sua própria falta, ou seja, com aquilo de mais 

radical na sua constituição, a divisão.  

“Eu não sei se ficar com aquele menino foi a escolha certa”, diz uma jovem muito 

angustiada com a possibilidade de ter “traído a confiança” de quem supõem encarnar o Outro. 

Mas, ao passo que fala disso, pode começar a suspeitar de que o desligamento dessa autoridade 

implica na sua responsabilização por seu desejo: “mas porque mesmo eu beijei ele?”. A questão 

importante é de que forma está implicada aí a sua resposta enquanto sujeito, seja na medida em 

suporta ficar alienada ao querer dos arautos do Outro, seja nas escolhas que fazem um corte 

com a geração anterior.  

Para falar dessa resposta dada pelo sujeito à falta no Outro o conceito de fantasia se 

mostra pertinente. Conforme Pacheco (2012, p. 242), “A fantasia, assim, é formulada como 

uma produção de linguagem que revela, a um só tempo, o assujeitamento estrutural à realidade 

do significante e a produção do sujeito na tentativa de responder à falta do Outro, tomada como 

demanda endereçada a ele”. A autora diz ainda que lá onde falta o saber onde não há – como 

na fórmula “Não há relação sexual” – o sujeito cria o objeto positivando a falta que o constituiu 

(PACHECO, 2012, p. 242). O objeto, entra aí como o que cai, o que é extraído dessa relação 

circular – embora não recíproca – entre o sujeito e Outro. Um objeto, como Freud já havia 

postulado, para sempre perdido e cujo primeiro e único encontro seria da ordem do mítico, logo, 

um axioma.   
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Temos aqui, em ($ ◊ a)7, o correspondente e o suporte do desejo, o ponto em 

que ele se fixa em seu objeto, o qual, muito longe de ser natural, é sempre 

constituído por uma certa posição do sujeito em relação ao Outro. É com a 
ajuda dessa relação fantasística que o homem se encontra e situa seu desejo. 

Daí a importância das fantasias (LACAN, 1999 [1957-1958], p. 455).  

  

O matema ($ ◊ a) comporta os termos: ($) sujeito barrado, dividido pela ordem 

simbólica; (a) o resíduo do processo de simbolização; e entre eles, o losango (◊) chamado por 

Lacan (1999 [1957-1958]) de punção, trata-se de um operador lógico que indica as relações 

exceto a igualdade: fazendo um corte vertical temos: ˂ (menor que) e ˃ (maior que); e fazendo 

um corte horizontal: ˅ (disjunção inclusiva) e ˄ (conjunção) que apontam para as operações de 

causação do sujeito, respectivamente alienação e separação. Trata-se de uma maneira de 

escrever tanto "ou o sujeito ou o objeto" (disjunção inclusiva), quanto "o sujeito e o objeto" 

(conjunção) (CARREIRA, 2009, p. 164).   

 Destarte, a falta do Outro enquanto elemento da estrutura é necessária para que o sujeito 

possa advir. A operação de separar-se engloba aquilo que Lacan enuncia pelo equívoco do 

termo em francês com se parere, se parer, “tanto no sentido de vestir-se, quanto defender-se, 

munir-se do necessário para pôr-se em guarda [...], ao engendra-se” (LACAN, 2008 [1964], p. 

209). A operação de separação, portanto fala de um processo de produzir-se, dar as suas 

respostas, fazer-se intérprete. Na fórmula da fantasia, seria poder abrir mão de gozar como 

objeto do Outro para então na posição de sujeito gozar dos seus objetos. É pela via da fantasia 

que Lacan articula “esse corte que ‘faz parir’ a um só tempo o sujeito e o objeto em sua relação 

de ex-centricidade fundamental. Esse mínimo de estrutura é o que permite ao sujeito orientar-

se no nível do gozo e do desejo, construindo sua singular ‘realidade psíquica’” (PACHECO, 

2012, p. 249).  

Por conseguinte, essa tarefa de engendrar-se via separação se relaciona com que Freud 

(1996 [1905]) tratava como “desligamento da autoridade parental” como a grande tarefa da 

adolescência, uma vez que convoca o sujeito a lidar com o desejo e o gozo. Em uma atualização 

lógica do enunciado freudiano, diríamos que o desligamento é um trabalho de tornar o Outro 

menos consistente na medida em que o sujeito se depara com a falta de um significante no Outro 

S(Ⱥ) e isso vai muito além dos pais.  

 
7 Matema da fantasia proposto por Lacan (1999 [1957-1958]), em que se lê “sujeito barrado punção de 

objeto a”. 
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Talvez na infância haja uma colagem maior entre pequeno e grande Outro (A), já na 

adolescência os pequenos outros vão se deslocando um pouco mais do lugar de A, que por sua 

vez vai se tornando cada vez mais o que é: não encarnado, lugar simbólico. Assim, se entende 

que a falta do Outro está posta desde a infância, mas somente enquanto “instante de ver” 

(LACAN, 1998 [1945]) na medida em que ainda não coloca para o sujeito a questão “que sou 

[Eu]?”. No instante de ver “a alienação marca a posição de engodo de uma relação de 

prematuridade especular entre o eu e o outro” (COSTA, 2014).  

Acontece que o infantil, como sabemos com Freud, deixa traços no psiquismo que só 

adquirem valor traumático por contingência em só-depois8.  

 

É precisamente por estar o sujeito em sua primeira infância que a 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 no 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, 1996 [1896], p. 152).  

 

Essa passagem é de um texto escrito à época em que ainda prevalecia no pensamento 

freudiano a teoria da sedução de modo que a realidade material tinha um lugar de centralidade 

uma vez que ele ainda não contava com o conceito fundamental de fantasia. Todavia, podemos 

extrair desse trecho algumas ideias que serão conservadas no percurso teórico de Freud. A 

despeito de uma concepção que pese um pouco o viés orgânico da puberdade, é possível ler aí 

uma compreensão de que embora a sexualidade esteja presente na infância, há alguma 

especificidade no despertar adolescente que convoca o sujeito a ter que dar conta disso que 

restou da infância enquanto traço.  

Para Freud (1996 [1895], p. 385) “nenhuma experiência sexual produz qualquer efeito 

enquanto o sujeito ignora toda e qualquer sensação sexual – quer dizer, em geral antes do início 

da puberdade”. Parece que essa especificidade da adolescência tem alguma relação com o saber. 

Isso porque após o “instante de ver” há uma convocação à travessia na fantasia ($ ◊ a). Se antes 

a criança ocupava o lugar de objeto para um sujeito, agora ela é chamada a assumir o lugar de 

sujeito em relação (conjunção, disjunção) a seus próprios objetos. Dessa maneira, sem 

planejamento prévio, sem um manual que pudesse prepará-lo, o sujeito é lançado no “jogo de 

 
8 Tradução de “aprés-coup”, que por sua vez é o modo como Lacan (1998 [1953]) traduz o termo alemão 

nachträglich usado por Freud (1996 [1894]). 
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escolhas” que é a vida, nas palavras de um jovem analisante. O sujeito é jogado no “tempo de 

compreender” (LACAN, 1998 [1945]), tempo de construir um lugar para si, conforme Costa 

(2014). Tempo em que “hipóteses são construídas [...] sobre o que se ignora de si. Entretanto, 

não se pode dar garantias sobre as pressuposições, pois não existe um significante que consiga 

fixar o sujeito em seu ser” (COSTA, 2014, p. 510). 

Freud (1996 [1895], p. 411) faz uma interessante analogia: “cada indivíduo adolescente 

porta traços de memória que só podem ser compreendidos com a manifestação de suas próprias 

sensações sexuais; todo adolescente, portanto, traz dentro de si o germe da histeria”. Que seria 

o germe da histeria? Aproveitando o rastro deixado por Freud, poderíamos postular, utilizando 

a teoria dos discursos9 de Lacan (1992 [1969-1970]), que a adolescência enquanto tempo lógico 

emblemático de encontro com a falta no Outro, teria como paradigma o discurso da histérica 

no qual o sujeito dividido ($) está em posição de agente interpelando o outro enquanto 

significante mestre (𝑆1) para produzir um saber (𝑆2), deixando um resíduo (a) na operação.  

 

 

 

Qual o saber que se pretende produzir nesse discurso? Lacan (1992 [1969-70], p. 98) 

vai dizer que o discurso da histérica tem o mérito de “manter na instituição discursiva a pergunta 

sobre o que vem a ser a relação sexual, ou seja, de como um sujeito pode sustentá-la ou, melhor 

dizendo, não pode sustentá-la”. Não pode sustenta-la porque é da ordem do impossível fazer de 

dois um, e o objeto a aparecendo no lugar da verdade nesse discurso atesta essa impossibilidade, 

tanto pela sua dimensão de perda – “é isto que designa a letra que lê como sendo objeto a” 

(LACAN, 1992 [1969-70], p. 13) – quanto pela característica da verdade enquanto um lugar, 

“nunca se pode dizê-la a não ser pela metade” (p. 36).  

 
9 A teoria dos discursos é apresentada por Lacan pela primeira vez no Seminário XVII. Ele define 

discurso como “uma estrutura necessária, que ultrapassa em muito a palavra [...] Subsiste em certas 

relações fundamentais” (LACAN, 1992 [1969-1970], p. 11). São estruturas de quatro lugares (agente, 
outro, produção e verdade) e quatro termos (saber, significante mestre, sujeito dividido e objeto a) que 

se combinam a formar quatro discursos (do mestre, da histérica, da universidade e do analista) mais um 

(do capitalista). 

Figura 4 - Discurso da histérica Figura 5 – Discurso do analista 

Fonte: LACAN, 1992 [1969-1970] Fonte: LACAN, 1992 [1969-1970] 
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Tomar esse como o discurso paradigmático do sujeito adolescente favorece ainda a ética 

do cuidado. Uma vez que supor que no grito, na rebeldia, na escarificação, no sintoma há um 

sujeito, torna possível manejar tudo isso como um apelo. É nesse viés que a psicanálise pode 

ser útil no percurso de elaboração dessas turbulências, uma vez que se opera pelo discurso 

chamado do analista que assumindo a função de semblante de objeto a possibilita que o sujeito 

($) compareça e produza seus significantes (𝑆1) em associação livre, indicando que não há um 

saber (𝑆2) a ser desvendado no lugar na verdade.  

Esse discurso favorece que o sentido deslize, operando justamente nas cristalizações 

embutidas em todos os “eu sou” para promover giros. O analista, assim, cria condições para 

que advenha um desejo de saber e abre com isso um campo de invenção ao sujeito que permita 

tanto fazer borda nas experiências mais mortíferas que o fazem se sentir à deriva no vazio de 

sentido, quanto, caso seja possível, bordar com seus significantes uma nova trama dos fios 

deixados pelo romance familiar que se vai passo a passo se mostrando insuficiente para dar 

conta dos enigmas do amor e da morte, e também de uma questão incisiva que é a de como 

(a)bordar o corpo do Outro. 

 

A descrição dos estágios, formadores da libido, não deve ser referida a uma 

pseudomaturação natural, que permanece sempre opaca. Os estágios se 

organizam em torno da angústia de castração. O fato copulatório da introdução 
da sexualidade é traumatizante – aí está um fisgamento de vulto – e tem uma 

função organizadora para o desenvolvimento. A angústia de castração é como 

um fio que perfura todas as etapas do desenvolvimento. Ela orienta as relações 

que são anteriores à sua aparição propriamente dita – desmame, disciplina anal 
etc. Ela cristaliza cada um desses momentos numa dialética que tem por centro 

um mau encontro. Se os estágios são consistentes, é em função de seu registro 

possível em termos de mau encontro. (LACAN, 2008 [1964], p. 68) 

 

Se seguirmos as indicações de Lacan de que é o “mau encontro” o cerne do problema, 

então podemos voltar à Freud e notar que esse descompasso se dá desde o postulado de “uma 

só libido” (FREUD, 1996 [1905], p. 207) e isso independe dos caracteres sexuais físicos, 

caracteres sexuais mentais ou tipo de escolha de objeto10. Sendo só uma libido, ou um só 

significante, o falo, então como “fazer amor” (LACAN, 2003 [1974b], p. 557)? Como abordar 

o corpo do Outro?  

 
10 Freud (1996 [1920], p. 182) faz essa diferenciação no texto A psicogênese do caso de 
homossexualismo de uma mulher, e pondera que “essas características, até certo ponto, variam 

independentemente uma da outra e em indivíduos diferentes são encontradas em permutações 

múltiplas”. 
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A despeito de uma maturação biológica que torna possível a função reprodutora, e o 

coito passível de ocorrer na adolescência, o encontro com o Outro não é pacífico, pois muito 

além do ato sexual (mas também nele), trata-se de um “mau encontro”, até mesmo quando há 

o orgasmo, porque a linguagem coloca o humano em uma posição outra que não a da completa 

submissão às necessidades. Inclusive nos casos em que supomos haver uma complementaridade 

e Lacan (1999 [1957-1958]) exemplifica bem esse desencontro com um chiste onde o 

masoquista diz ao sádico “Me machuca”, ao que este responde, “Não”. 

 

Quem está mais fadado a se entender do que o masoquista e o sádico? Sim, 

mas, como estão vendo por essa história, desde que não falem um com o outro. 
Não é por maldade que o sádico responde não. Ele responde em função de sua 

condição sádica. E a partir do momento em que se fala, ele é obrigado a 

responder no nível da fala (LACAN, 1999 [1957-1958], p. 72). 

 

A dimensão da linguagem, tira dos humanos a possibilidade de satisfação total de suas 

necessidades, e na verdade, nem podemos falar nesses termos, já que “desde a origem, a 

necessidade tem sua motivação no plano do desejo, isto é, de alguma coisa que se destina, no 

homem, a ter uma certa relação com o significante” (LACAN, 1999 [1957-1958], p. 227). E 

daí a postulação de que com O despertar da primavera é sempre da ordem de um mau encontro 

que se trata já que todas as promessas de felicidade futura que justificaram a renúncia edípica 

no período de latência, não se realizam (BACKES, 2004). A demanda pela completude, por 

atingir a comunhão dos corpos como no mito do andrógino de Aristófanes11, é derrisória porque 

“só se pode gozar de uma parte do corpo do Outro, pela simples razão de que jamais se viu um 

corpo enrolar-se completamente, até incluí-lo e fagocitá-lo, em torno do corpo do Outro” 

(LACAN, 2008 [1972-1973], p. 29). 

Por essa razão que em psicanálise ao invés de “corpo do outro”, com minúscula, dizemos 

“corpo do Outro” já que essa proposição, diferente da anterior, se sustenta na impossibilidade 

de comunhão, de fazer de dois, um. Não é possível gozar do corpo do Outro porque ao sujeito 

só é dado acesso parcial a este corpo, via objeto a, como vemos no matema da fantasia: $ ◊ a. 

Objeto esse duplamente qualificado: objeto causa de desejo e objeto do gozo. Assim, “gozar 

tem essa propriedade fundamental de ser em suma o corpo de um que goza de uma parte do 

corpo do Outro” (LACAN, 2008 [1972-1973], p. 30).  

 
11 Mito comentado no Seminário VIII: “que por sua reunião, por sua fusão com o amado, seus dois seres 
não fossem, enfim, senão um só” (LACAN, 2010 [1960-1961], p. 115). Para Lacan, o discurso de 

Aristófanes é um exercício cômico sobre a concepção de mundo de Platão que, por sua vez, fala de uma 

certa obsessão da antiguidade com a figura da esfera.  
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Dessa maneira, o “corpo de um” – esse que chamamos indevidamente de próprio, já que 

nada mais estranho – experimenta as transformações pubertárias e o trabalho psíquico de 

subjetivação dessas mudanças, que embora sejam significativas, não revelam precisamente um 

corpo inteiramente novo, mas escancaram a natureza fragmentada do corpo do humano, pela 

própria intrusão da linguagem. O corpo faz barulho, mesmo nos adultos e isso não chega a 

aquiescer. A angústia é prova disso. O afeto que não engana, sinal do real que comumente 

aparece – na tentativa de circunscrever o que não tem palavras – como um desconforto no corpo, 

um aperto, um sufocamento. E o adolescente, tal qual a criança, está mal preparado para lidar 

com isso, o que não implica que chegar à idade adulta assegure as rédeas do saber sobre o corpo. 

Já que a passagem dos anos por si não garante “alcançar um sentido pleno para a estranheza 

que o invade pelos poros ou pelo dissonante olhar alheio” (MATHEUS, 2008). 

É pela via desse pedaço do Outro que o corpo dito próprio ganha consistência: “o corpo 

ganha seu peso pela via do olhar” (LACAN, 1975b, p. 3). Por isso não podemos falar das 

transformações corporais na puberdade sem recorrer a essa engrenagem que implica os três 

termos: sujeito, Outro e objeto a. E essa relação entre o sujeito e o Outro (donde o objeto a é a 

única interseção, impossível, no entanto) fica ainda mais patente quando se trata da sexuação e 

de tudo quanto está implicado nessa operação que compreende um modo de gozo, um lugar na 

fantasia e a identificação a um semblante.  
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3. OS FIOS DA DIFERENÇA NA TRAMA DA SEXUAÇÃO  

 

“‘Nunca’ é homem ou mulher? Por que ‘nunca’ não é 
filho nem filha? E ‘sim’? Oh, tinha muitas coisas 

inteiramente impossíveis” (LISPECTOR, 1998 [1944], 

p. 17) 

 

Na Europa vitoriana da moral cristã e da repressão sexual, Freud, baseado na sua 

experiência clínica, ousa teorizar sobre a sexualidade humana por um viés não naturalizante. 

“Pelo menos até Freud [...] o discurso sobre o sexo não teria feito mais do que ocultar 

continuamente o que dele se falava”, diz Foucault (2011 [1988], p.61) em um importante 

trabalho sobre o tema da sexualidade. Ainda que haja alguma crítica quanto a inserção de Freud 

no que Foucault chamava de scientia sexualis, o próprio autor pondera o lugar da psicanálise 

pela sua emergência histórica em um cenário de “generalização de um dispositivo da 

sexualidade” (FOUCAULT, 2011 [1988], p. 141) e até enaltece a prática psicanalítica por 

oferecer aos que demandavam, a possibilidade de articular em discurso algum desejo interdito 

como o incesto, por exemplo. Assim, ainda que reconheçamos Freud como homem de sua 

época, é possível fazer justiça com o que Freud pôde fazer em seu tempo, considerando o caráter 

subversivo e corajoso de tal teoria.   

Conforme Rosane Melo (2017), nos Três Ensaios Freud não pretendia criar uma teoria 

sexual, mas dialogar com as obras da sua época, como Krafft-Ebing que criou um compêndio 

onde equivalia sadismo, masoquismo e fetichismo à perversão; Havelock Ellis que apresentava 

a homossexualidade como inversão sexual; e Rosseau que compreendia a criança como um ser 

assexuado. Para Melo (2017), Freud utiliza o vocabulário dos seus contemporâneos não de 

forma a ratificar as suas ideias, mas enquanto resposta crítica ao que fora postulado.   

Nas palavras de Freud, “uma das óbvias injustiças sociais é que os padrões de civilização 

exigem de todos uma idêntica conduta sexual, conduta esta que pode ser observada sem 

dificuldades por alguns indivíduos, graças às suas organizações, mas que impõe a outros os 

mais pesados sacrifícios psíquicos” (FREUD, 1996 [1908], p. 177). Todo o esforço de Freud 

foi em função de desnaturalizar a sexualidade humana na medida em que afirma que não há 

associação necessária entre os caracteres sexuais físicos (anatomia), caracteres sexuais mentais 

(próximo do que se chama na cultura de gênero) e tipo de escolha de objeto. “Essas 

características, até certo ponto, variam independentemente uma da outra e em indivíduos 

diferentes são encontradas em permutações múltiplas” (FREUD, 1996 [1920], p. 182). Destaco 

o significante “múltiplas” que será retomado à diante.   
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Sendo assim, o sexual excede o biológico desde que os humanos acederam à civilização. 

E a sexualidade infantil perversa-polimorfa teorizada por Freud é um excelente exemplo para 

mostrar que no curso do desenvolvimento, muito antes da consumação de um aparelho 

reprodutor apto à sua função, já há sexualidade. Ela não começa com a puberdade como se 

poderia imaginar partindo do ideal romântico da criança angelical. Para Freud, haveria a 

“irrupção acentuada da pulsão sexual na adolescência” (FREUD, 1996 [1905], p. 168).   

Lacan (2008 [1964], p. 148) afirma com Freud que “a realidade do inconsciente é a 

realidade sexual”. Mas com isso, o que pretende é demonstrar que pela via do desejo, esse 

“resíduo último do efeito significante no sujeito” (p. 152), há uma “afinidade entre os enigmas 

sexuais com o jogo do significante” (p. 149). Nos seres de linguagem, há um hiato entre o que 

se passa no sistema endócrino que secreta os hormônios e o significante. Isso quer dizer que, 

embora seja necessário o aparato biológico, não é possível traçar uma linha causal entre o 

orgânico e o psíquico. Em função disso, a sexualidade faz furo no real de forma que disso 

ninguém escapa ileso (LACAN, 2003 [1974b], p. 558), sendo essa a tese mais famosa de Lacan 

sobre a adolescência.   

Essa experiência que ao mesmo tempo está ao alcance de todos é também para todos 

malsucedida (LACAN, 2003 [1974b], p. 557-558). De tal sorte que nenhuma explicação será 

suficiente para diminuir ou mesmo evitar a angústia e o tormento do encontro “primeiro” com 

o sexo, conforme define Motta (1995) que ilustra a ideia com a passagem da peça O despertar 

da primavera, de Wedekind, em que o jovem Moritz assim expressa: “De que é que me serve 

uma enciclopédia se não me responde à questão da vida mais importante? Reclama ele ao 

amigo, diante da inexistência de respostas às suas perguntas sobre o sexo” (MOTTA, 1995, p. 

3).  

A inexistência de respostas de que se queixa Moritz está diretamente ligada à tese 

lacaniana de que a relação sexual não existe. Essa fórmula pode parecer incoerente caso o leitor 

compreenda que se refere ao ato sexual, o coito. No entanto, a relação que ali se trata na fórmula 

é o conceito matemático que se define pela correspondência entre elementos de dois conjuntos. 

Quando Lacan afirma que não há relação sexual é para dizer que as categorias “homem” e 

“mulher” ou “feminino” e “masculino” não são complementares, tampouco recíprocas. Mais 

ainda, a não complementaridade não se refere à homens e mulheres como no par heterossexual, 

mas entre os gozos: todo fálico e não-todo fálico, ou como prefere Gerbase (2015, p. 82), “não 

há relação entre o mesmo e o outro”.   

No adolescer, aquele que um dia foi “sua majestade o bebê”, terá que lidar com a 

inconsistência do Outro e com o fato de não ser o falo e isso independente da sua anatomia ou 
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do que se chama gênero: “Homem e mulher esperam o falo, aquilo que suporta [...] e o que 

encontram é a falta” (MOTTA, 1995, p. 7). É então no que diz respeito ao saber e não no que 

se encerra na anatomia que o real do sexo convoca o adolescente.  

 

A verdade com a qual não há um desses jovens seres falantes que não tenha 

de se confrontar é que existe quem não tenha falo. É uma dupla intrusão na 
falta, porque existe quem não o tenha e, ainda por cima, essa verdade faltava 

até então. A identificação sexual não consiste em alguém se acreditar homem 

ou mulher, mas em levar em conta que existem mulheres, para o menino, e 

existem homens, para a menina (LACAN, 2009 [1971], p. 33).   

 

Assim, entende-se que o quê a impossibilidade implica é essa vertente simbólica da 

intrusão de uma falta: há a diferença sexual. Além dessa falta, Lacan ainda sublinha o fato de 

antes não se sabia disso, um saber por definição inconsciente e para o qual se desperta e impele 

o sujeito a tomada de uma posição. “Afirmar-se homem ou mulher, sem que esses significantes 

possam tirar sua consistência nem da anatomia, nem da escolha do objeto sexual e amoroso, é 

um dos principais desafios com o qual o jovem se confronta” (COSTA; POLI, 2010, p. 143).  

 

3.1. A DIFERENÇA SEXUAL NA ADOLESCÊNCIA 

 

No final do século XIX, o dramaturgo alemão Frank Wedekind escreveu a peça O 

despertar da primavera, uma tragédia da juventude que aborda as questões do sexo e da morte 

a partir de personagens adolescentes retratando seus dilemas e descobertas. Embora temas como 

masturbação, o primeiro encontro sexual, aborto, homossexualidade e suicídio pareçam hoje 

obviamente ligados à problemática adolescente, sabemos que nem sempre foi assim; de forma 

que Wedekind parece ter sido muito sensível ao espírito de uma época e, mais ainda, ousado 

para tratar temas que por sua vez “se entrelaçam e se desdobram em questões sobre a 

desnaturalização do sexual, o saber e a identidade” (FURTADO; TROCOLI, 2010, p. 91), de 

maneira à tocar no encontro do contingente cultural com o real da estrutura.  

Esta obra de Wedekind parece ter uma importância na problemática da adolescência de 

Freud à Lacan, tendo sido comentada pelos dois cânones. Ademais, a já tradicional interface da 

psicanálise com a arte se mostra muito frutífera haja vista o compartilhamento de um mesmo 

objeto, embora abordado por métodos diferentes, como define Freud (1996 [1907-1908], p. 84). 

Poderíamos pensar de que objeto comum se trata aí. Talvez a radicalidade da experiência 

humana, o inconsciente?  
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No que se refere à temática da adolescência, se tornou lugar comum que os trabalhos 

feitos por psicanalistas partam de ou, ao menos, façam menção a essa obra de Wedekind. Cabe 

perguntar qual o motivo de ainda se recorrer tanto a ela mesmo havendo uma distância temporal 

de mais de um século de sua publicação e, especialmente, considerando todas as mudanças que 

a humanidade sofreu enquanto civilização desde lá. Bom, de fato, desde uma primeira leitura 

fica claro o quanto as sociedades ocidentais sofreram de mudanças nos costumes, na cultura, 

nos valores morais, nos arranjos familiares e demais laços sociais. Isso sem contar o impacto 

de grandes acontecimentos como a revolução digital que transformou o mundo de forma 

significativa com o advento dos computadores, da internet e de demais tecnologias cujos efeitos 

nas subjetividades e nas relações são evidentes embora enquanto geração estejamos em um 

instante de ver, surfando a primeira onda dessa revolução.  

Não obstante essas diferenças pareçam nos afastar da obra de Wedekind, os analistas 

seguem recorrendo a ela, tanto que no primeiro semestre de 2019 foi lançado um livro com 

artigos de psicanalistas franceses intitulado Lacan com Wedekind: uma outra leitura da 

adolescência (BERNARD, 2019)12. Nessa coletânea, destaco o texto de Phillippe Madet que 

procura discutir justamente a atualidade da peça. O autor afirma, apoiado em uma passagem de 

Lacan do Seminário XXI, que ali se trata do que gira em torno do real do sexo, do que faz 

troumatismo13 e que leva cada um a algumas invenções, ficções secretas na tentativa de 

racionalizar o impossível do impasse sexual. Nessas invenções, diz Madet, o inconsciente se 

convida. “Isso é o que Wedekind entendeu: o sexual não é da ordem do pensamento, mas do 

inconsciente, do inconsciente que fala” (MADET, 2019, p. 186, tradução própria).   

 

Podemos ver as tentativas dos personagens de Wedekind de inventar, sempre 

de uma maneira singular, às vezes contrária, o que mostra como cada um traça 

um caminho, como algo se escreve. Se Marta não quer mais ser espancada, ao 

contrário, é a fantasia de Wendla. Se Mortiz ignora o sexo, se protege dele, 
Melchior sabe o suficiente para ser um epistolário sulfuroso e professor. Se 

Ilse já tem uma vida desenfreada, ela sonha com romance e inocência. Para 

todos, em qualquer caso, não é satisfatório (MADET, 2019, p. 186, tradução 
própria) 

 

Há aí algo de estrutural que transcende as vicissitudes de um período histórico. Isso é o 

que Madet vai concluir mostrando que mesmo que tenhamos passado de um tempo no qual o 

 
12 No francês, Lacan avec Wedekind: une autre lecture de l’adolescence. Inédito no Brasil.  
13Troumatisme é um neologismo lacaniano que joga com as palavras trauma (traumatisme) e furo (trou). 
“[...] todos inventamos um truque para preencher o buraco do Real. Lá onde não há relação sexual, isso 

produz um buraco que traumatiza (troumatisme). Nós inventamos! Nós inventamos o que podemos, é 

claro!” (LACAN, 2018 [1973-1974], p. 144). 
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imperativo era “você não deve gozar” para o paradigma atual do “gozar sem obstáculos”, o 

mecanismo do supereu resta o mesmo. O sujeito que era consumido pelo conservadorismo do 

final do século XIX, é consumido, mais do que consome, hoje pelo discurso capitalista 

(MADET, 2019, p. 187). O excesso de informação sobre o sexo que marca outra diferença entre 

os adolescentes de Wedekind e os de hoje ilustra bem isso. Ter grande acesso a toda e qualquer 

informação científica ou mesmo material pornográfico, nada disso garante o saber. “A técnica 

e a pornografia, isso não diz nada sobre o real do sexo” (MADET, 2019, p. 187).  

Dessa forma, Wedekind é mais um exemplo do que dizia Freud (1996 [1907-1908], p. 

20) sobre os escritores criativos: “Estão bem adiante de nós, gente comum, no conhecimento da 

mente, já que se nutrem de fontes que ainda não tornamos acessíveis à ciência”. A literatura 

adianta-se à psicanálise e no caso de O despertar da primavera não foi diferente. A peça era 

bastante ousada para sua época e só foi encenada mais de quinze anos depois de escrita 

(FURTADO; TROCOLI, 2010, p. 92). O próprio Lacan (2003 [1974b], p. 558), quando 

prefaciou o programa da peça montada para um festival, afirma que o dramaturgo antecipa 

Freud em muito, pois, naquela data, este ainda cogitava sobre o inconsciente e não chegou à por 

de pé a experiência psicanalítica antes da morte de Wedekind.    

Para Freud (2016 [1907]), Wedekind tem uma profunda compreensão do que é a 

sexualidade. Ele considera que o escritor não se deixa enganar pelos clichês, pelo fato de 

Wendla, a masoquista, não ter sido espancada por seus pais. Essa nota de Freud é interessante 

pois chama atenção para o tratamento dado à sexualidade pela via da fantasia e não da realidade 

material. Além disso, Freud sublinha as questões sobre o suicídio, a angústia e insiste na 

relevância das teorias sexuais infantis como suporte de todas as demais interrogações humanas. 

“Como as crianças descobrem a sexualidade normal? No fundo de todas as concepções 

equivocadas que elas podem fazer, há sempre um núcleo de verdade. […]” (FREUD, 2016 

[1907], p. 8).   

Na leitura de Lacan (2003 [1974b], p. 557), a questão que aproxima Wedekind e Freud 

seria a ideia de que antes do encontro sexual propriamente dito, a sexualidade desperta primeiro 

nos sonhos dos adolescentes. Ao longo da peça, nos deparamos com diversos relatos, entre eles 

destaco o diálogo entre Moritz e Melchior no qual os garotos conversam sobre a primeira 

aparição do Regungen, palavra em alemão que foi traduzida nas duas versões em português da 

peça como “primeiros sinais” ou como “instinto”14. A ideia do termo é a do próprio despertar 

 
14 Traduções de Maria Adélia Silva Melo (WEDEKIND, 2008 [1891b]) e Sheila Ewert (WEDEKIND, 

[1891a]), respectivamente.   



52 
 

para o sexo, antes adormecido pela latência, se quisermos acompanhar Freud (1996 [1905]). 

Segundo ele, há um momento em que a pulsão sexual sofre uma supressão em função do ideal 

educativo da civilização, e o que era prazer é substituído por “diques psíquicos, tais como o 

asco, a vergonha e a moral” (p. 168). Isso até que haja a “irrupção acentuada da pulsão sexual 

na adolescência” (FREUD, 1996 [1905], p. 168).   

É sobre essa irrupção da pulsão sexual que os personagens de Wedekind tratam neste 

diálogo. Diante da questão sobre a vergonha ser parte da natureza humana ou um produto da 

educação, os garotos discutem se o instinto que leva os animais à cópula mesmo sem ter tido 

um exemplo prévio serve também para os humanos. Melchior acredita que sim, e diz que “com 

os meninos e meninas dormindo todos juntos na mesma cama. Uma noite, um dos meninos 

começa a sonhar e acorda com o instinto fervendo” (WEDEKIND, [1891a], p. 6).   

O sonho é o elemento de destaque no decorrer da conversa e Melchior conta ao amigo 

sobre um estranho sonho, o pior que já teve, no qual chicoteava seu próprio cachorro até a morte 

(WEDEKIND, [1891a], p. 7). O garoto indaga Moritz sobre seu olhar, ao que ele responde com 

a questão: “você já sentiu?”. Essa coisa que de repente acerta o inesperado jovem, que o atinge 

feito um raio, chega primeiro em seus sonhos. Moritz sonha com “pernas com meias azuis, que 

iam subindo pela mesa do professor” (p. 8), sonho que diferente do de Melchior parece remeter 

a um conteúdo mais explicitamente sexual, mas nem por isso – e talvez, mesmo por isso – o 

deixou menos perturbado que o amigo. É algo da ordem de um arrebatamento, que não vem 

sem estranhamento, mas que não pode ser circunscrito em uma idade específica e o próprio 

Wedekind ([1891a], p. 8) sinaliza isso pela seguinte fala que atribui a Melchior: “Pela minha 

experiência, eu acho que não tem uma idade certa pra essas assombrações aparecerem”. 

A respeito dessa relação entre os sonhos e angústia, Freud (1996 [1900], p. 610-614) faz 

um interessante relato sobre um sonho que ele próprio teve aos sete ou oito anos o qual afirma 

ter submetido à interpretação apenas trinta anos depois. Nesse sonho que ele afirma ter sido 

muito vívido, ele via sua mãe adormecida sendo carregada para dentro do quarto por duas 

pessoas com bicos de pássaros e sendo depositada sobre o leito. Ele conta que acordou gritando, 

aos prantos, e que só se acalmou quando acordou os pais e viu o rosto de sua mãe. Em uma 

elaboração secundária, acreditou que a angústia do sonho se devia à expressão da mãe que no 

sonho lembrava muito a face do seu avô pouco antes de morrer. Contudo, Freud entende que 

essa interpretação fracassa em não levar em conta o recalque. De modo que, considerando o 

recalque, é possível a ele notar que no “conteúdo visual do sonho” aparece o pássaro, esse 

significante que no alemão vogel, faz equívoco com vögeln cujo significado é um “termo vulgar 

que designa a relação sexual”. Esse relato de Freud (1996 [1900], p. 610-614) é muito profícuo 
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pois a um só tempo oferece três importantes aspectos sobre o inconsciente: a estrutura de 

linguagem que se dá a ver pelo equívoco; a dimensão de retroação da temporalidade 

inconsciente; e a sua realidade sexual.  

Em primeiro lugar, a estrutura de linguagem é o que suporta os demais aspectos do 

inconsciente, é na medida em que “um significante é aquilo que representa o sujeito para outro 

significante” (LACAN, 1998 [1960], p.833), que nesse intervalo algo se produz sem que a razão 

tenha permitido. Assim, o inconsciente se dá a ver de modo pontual e evanescente como 

pulsação, através das chamadas formações: chiste, lapso, sintoma e sonho. Isso é o quer dizer a 

máxima “o inconsciente é estruturado como uma linguagem”.  

 

Eu poderia ter partido de um outro ponto, mas esse me pareceu sério. Ou o 
inconsciente não quer dizer absolutamente nada, ou, desde que ele nos é 

apresentado […] eu quero dizer não […] mas interrogando ele próprio como 

– psicanalista, é a título de que ele é uma linguagem, com um certo número 
de propriedades, que só existem na dimensão da linguagem: a tradução por 

exemplo. (LACAN, 1967, p. 7)  

 

Segundo, a questão da retroação é trabalhada por Freud (1996 [1895], [1896], [1898]) 

em diversos textos, dentre os quais destaco a seguinte passagem: “no momento em que ocorrem 

[as experiências sexuais infantis], elas só produzem efeito em grau muito reduzido; muito mais 

importante é seu efeito retardado, que só pode ocorrer em períodos posteriores do crescimento” 

(FREUD, 1996 [1898], p. 266). Essa dimensão de posterioridade, chamado por Freud de 

nachträglich “ganha com Lacan um valor central na psicanálise. Esta noção exprime a 

ressignificação da lembrança infantil, ou mais amplamente, a significação enquanto efeito da 

retroação temporal” (BERNARDES, 2003, p. 71). Desse modo, tal qual o efeito de significação 

de uma frase só é dado quando eu a termino, as experiências sexuais da infância restam como 

traço psíquico a elaborar em um só-depois.   

E finalmente, a realidade sexual do inconsciente. Isso quer dizer que diferente dos 

demais animais para os quais o acasalamento não faz questão, os homens são habitados pelos 

enigmas do sexo desde a intrusão da linguagem, como nas questões a respeito a origem dos 

bebês ou sobre a diferença sexual.  

  

É impossível, desde a descoberta freudiana, apelar para o instinto para explicar 
esse dado fundamental da experiência que é a reprodução dos corpos. O 

inconsciente não conhece a biologia e, em matéria de vida, não abriga nada 

senão o que Freud descobriu nele: o despedaçamento das chamadas pulsões 
parciais, oral, anal, escópica e invocante. Falta o que seria a pulsão genital, 

que apontaria para cada um o parceiro sexuado (SOLER, 2005, p. 16).  
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Quando Lacan afirma que não há relação sexual é para dizer que “não há 

complementaridade lógica entre os sexos ou, como a fórmula é traduzida em língua espanhola, 

‘não há proporção sexual’” (ALBERTI; MARTINHO, 2013, p. 120). E é com isso que se 

defronta o sujeito adolescente.  

Embora a diferença sexual na infância já seja percebida e sobre ela sejam criadas 

diversas, algo protege a criança desse impossível. “No começo, nem o menino nem a menina 

correm riscos, a não ser pelos dramas que desencadeiam; por um momento, eles são o falo” 

(LACAN, 2009 [1971], p. 33), mas há um interdito na cultura de que a criança seja tomada por 

objeto sexual. Daí que a renúncia ao ato sexual na infância via interdito está ligada a uma 

promessa que coloca a adolescência como “futuro promissor, realizador, de reencontro com 

uma totalidade mítica” (BACKES, 2004, p. 39).  

Entretanto, pela própria estrutura, o reencontro com o objeto perdido é da ordem do 

impossível, o que convoca que “com essa linguagem pela qual é afligido” o humano – e aqui 

diria, o sujeito adolescente – “supre o que é absolutamente incontornável” (LACAN, 1995 

[1975a], p. 12). Lançado nisso, o “adolescente se depara com uma via necessária nessa 

passagem: a aquisição e domínio de um saber sobre determinado enigma – o enigma do Outro 

sexo – e a colocação em ato dessa posição de saber” (COSTA; POLI, 2010, p. 144).    

O problema do saber se liga intimamente com a noção de latência em Freud. No seu 

postulado, a sexualidade não começa com a puberdade como o discurso comum tende a pensar, 

do contrário, ela se inicia na infância e isso se observa em manifestações como a masturbação, 

mas, especialmente, no que Freud (1996 [1905], p. 183) chama de “pulsão de saber ou de 

investigar” à qual a criança “é atraída, de maneira insuspeitadamente precoce e inesperadamente 

intensa, pelos problemas sexuais, e talvez seja até despertada por eles”. Essa “atividade 

investigatória” da criança, no entanto, sofre uma ruptura no chamado período de latência no 

qual se apresentaria como uma contenção da sexualidade se dando a ver por manifestações 

como asco, vergonha e exigências de ideais estéticos e morais (FREUD, 1996 [1905]).  

Na latência, então, haveria uma brusca interrupção da pulsão de saber para um nada 

querer saber sobre sexo. Haveria uma espécie de adormecer do desejo de saber que justificaria 

chamar o tempo seguinte, a adolescência, de “despertar” tal como o fez Wedekind (1891a). 

Numa conversa entre amigos, Moritz e Melchior discutem se a vergonha é fruto da natureza 

humana ou se produto da educação. Se seria fruto da educação, então, caso meninas e meninos 

fossem criados sem qualquer repressão, mas como iguais, dormindo juntos e usando as mesmas 
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roupas, logo, na fantasia de Moritz essas crianças cresceriam calmas, bem diferente dele. Ao 

que o amigo interpela: “e se as meninas ficarem grávidas?” (WEDEKIND, 1891a, p. 5). Diante 

dessa questão, não resta outra saída que apelar para o “instinto animal” na tentativa de explicar 

o ato sexual e a reprodução. Mas o acasalamento dos gatos parece não ser suficiente para 

precisar o que se passa: 

 

MELCHIOR - E com os seres humanos não? Eu acho que a mesma coisa vai 
acontecer, Moritz, com os seus meninos e meninas dormindo todos juntos na 

mesma cama. Uma noite, um dos meninos começa a sonhar e acorda com o 

instinto fervendo. Eu aposto, Moritz. 
MORITZ - É. Você tem razão. Bom, de qualquer modo... 

MELCHIOR - E com as meninas vai acontecer a mesma coisa. Você acha que 

umas ideias não vão começar a borbulhar na cabeça delas? Eu sei que as 
meninas são um pouco diferentes. Acho que não é a mesma coisa. A verdade 

é que a gente não sabe. Mas dá pra imaginar. Não dá pra imaginar? O instinto, 

as ideias, a cama. A curiosidade cuida do resto. (WEDEKIND, 1891a, p. 6). 

 

“As fantasias do período da puberdade”, diz Freud (1996 [1905], p. 213), se ligam “à 

investigação sexual infantil abandonada na infância, embora remontem a uma parte do período 

de latência”. Assim, o desejo de saber se reacende e com ele as questões que ficaram por 

elaborar na infância retornam sendo a diferença entre os sexos uma das mais mobilizadoras. A 

verdade, diz Melchior, “é que a gente não sabe” (WEDEKIND, 1891a, p. 6).  

A questão do saber é colocada na adolescência de forma mais enfática uma vez que 

convocado a responder enquanto sujeito tal qual o discurso da histérica, como sugerido 

anteriormente, há um apelo ao Outro para que se produza justamente isso, um saber sobre a 

sexuação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Porém, esse discurso indica que apesar do apelo há duas condições de impossibilidade 

de dizer o sexo: tanto o saber (𝑆2) quanto o objeto (a) – única forma de abordar o corpo do 

Outro – se encontram sob a barra do recalque, indicando uma sustentação do sujeito, mas 

também uma impossibilidade da linguagem de dizer tudo. Dessa maneira, Lacan (2003 [1970], 

Fonte: LACAN, 1992 [1969-1970] 

Figura 6 – Discurso da histérica  
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p. 437) afirma que “o discurso da histérica demonstra não haver nenhuma estesia do sexo oposto 

– nenhum conhecimento no sentido bíblico – que explique a pretensa relação sexual”. 

Nessa perspectiva, não surpreende que seja justamente com o saber (𝑆2) que Lacan 

comece a aula em que apresenta pela primeira vez as fórmulas da sexuação (LACAN, 2008 

[1972-1973])15:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De maneira sucinta, o quadro das fórmulas quânticas divide verticalmente “o que 

chamaríamos impropriamente a humanidade, no que ela se repartiria em identificações sexuais” 

(LACAN, 2008 [1972-1973], p. 86), homem e mulher. A barra vertical separaria então os dois 

termos que no discurso comum são tidos como gênero e que na psicanálise poderíamos chamar 

de semblantes (DUNKER; COSSI, 2017). A divisão horizontal indica num primeiro andar 

quatro fórmulas proposicionais que designam os modos de gozo todo e não-todo submetido ao 

falo. O gozo não-todo não se refere a uma posição de falta, mas de suplemento em relação ao 

gozo todo dado a ver no último andar do quadro – o campo da fantasia – pelas duas setas que 

saem do ponto [La] em direção tanto ao Φ (falo) quanto ao S(Ⱥ) (significante da falta no Outro).  

Tratarei mais adiante do quadro da sexuação, mas o que interessa a princípio é que esse 

capítulo, intitulado Letra de uma carta de almor, começa com a indicação de que é sobre o 

saber inscrito nos discursos que ele tentará falar, para em seguida discorrer sobre as chamadas 

identificações sexuais e, por fim, finalizar apontando para o quê é do saber que lhe interessa: “a 

questão é, com efeito, saber no que consiste o gozo feminino, na medida em que ele não está 

 
15 Na edição da Zahar do Seminário XX encontramos no lado direito do quadro da sexuação a escrita de 

Ⱥ de onde partem as duas setas, todavia, outras edições (na publicação francesa da editora Seuil e no 

site http://staferla.free.fr/) apresentam em lugar de Ⱥ, o La (artigo feminino em francês) barrado o que, 

me parece, permite não fazer equivalência da mulher com o Outro, já que como postulou Lacan (2008 
[1972-1973], p. 87) “[...] a mulher é aquilo que tem relação com esse Outro”, não sendo, portanto, a 

mesma coisa. Nesta dissertação, em função da inexistência do caractere La com a barra em diagonal, 

optei por usar o La tachado, La. 

Fonte: LACAN, 2008 [1972-1973] 

Figura 7 – Fórmulas quânticas da sexuação 
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todo ocupado com o homem e mesmo, eu diria que, enquanto tal, não se ocupa dele de modo 

algum, a questão é saber o que é do seu saber” (LACAN, 2008 [1972-1973], p. 95, grifo meu). 

Dessa maneira, embora a teoria da sexuação seja composta de vários termos, operadores e 

engrenagens, incluindo uma formulação sobre o que seria do gozo dito masculino, parece que 

Lacan vislumbra na feminilidade algo como o nó da questão.  E nesse sentido ele não está muito 

longe da conclusão a que chegou Freud no final do seu ensino.  

Assim, diante da questão do saber sobre o gozo, a feminilidade se introduz para todo ser 

falante, uma vez que o gozo fálico não dá conta do real do sexo. Logo, a pergunta sobre a relação 

sexual retorna sempre no que tangencia algo do gozo Outro, o não-todo: O que é uma mulher? 

O que quer uma mulher? São questões que subjazem no despertar de todo sujeito, independente 

de qual posição assuma frente a isso. 

Foi nessa questão que esbarrou Freud que, segundo Soler (2005), até tentou transpor a 

explicação edipiana para o lado feminino, mas fracassou e no final reconheceu isso. Diante 

desse impasse, é que Lacan formula a diferença entre os sexos pela oposição de duas lógicas. 

Enquanto a lógica do todo fálico “produz o homem, todo homem, a partir da grande lei da 

castração que só lhe deixa, em matéria de gozo, o chamado gozo fálico, limitado e descontínuo 

como o próprio significante” (SOLER, 2005, p. 17), ela não circunscreve todo o gozo dito da 

mulher, o que exige um a mais, um gozo suplementar.  

Esse conjunto em aberto que faz com que “A mulher” não exista (LACAN, 2009 [1971], 

p. 99) enquanto um paradigma universal, implica que cada uma, uma a uma terá o trabalho de 

tornar-se mulher ao seu modo. Na peça de Wedekind (1891a) o enigma da feminilidade subjaz 

nos dilemas dos jovens. Lacan destaca a cena em que Melchior diz “Você parece uma menina, 

Moritz” (WEDEKIND, 1891a, p. 10). Segundo ele (LACAN, 2003 [1974b], p. 558-559) Moritz 

“consegue excetuar-se (...) e nisso, Melchior o qualifica de menina. E tem toda a razão: a menina 

é apenas uma e quer continuar assim, o que é jogado para escanteio no drama”. Conforme Motta 

(1995, p. 3), Wedekind antecipa Freud também nisso, de que “a psicanálise deve se ocupar, não 

em descrever o que é a mulher, mas como a menina se torna uma mulher”, o que há nessa 

passagem. Entre as moças da peça, “a única que quer ser mulher é Wendla, para quem ser 

mulher é uma questão de gosto”.   

 

3.2. O QUE SE CONTA DA SEXUAÇÃO 

  

A sexualidade é um dos principais pilares da psicanálise, desde Freud, tendo sido 

inclusive pivô da dissidência de alguns de seus seguidores. E embora Lacan seguindo a trilha 
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freudiana tenha sempre levado em consideração esse termo, quando resolve se deter com mais 

profundidade à temática, propondo inclusive uma formalização lógica que vai mais além de 

Freud, ele escolhe uma outra terminologia. Nessa perspectiva, antes de avançar no sentido da 

feminilidade, cabe a pergunta: porque sexuação?  

Essa teoria lacaniana é uma tentativa de dar tratamento lógico à sex ratio que conforme 

a biologia seria a razão ou proporção de organismos machos ou fêmeas em determinada 

população. Fato curioso é que entre espécies sexuadas, essa razão é próxima de 1:1. No que 

concerne aos seres falantes isso não é diferente, de modo que na natureza o que sustenta a 

reprodução da espécie humana é uma divisão binária entre os sexos na qual a quantidade de 

indivíduos fêmeas tende a ser 50% da população, tal qual a quantidade de machos.  

A sex ratio ou proporção sexual pode ser eficaz na explicação sobre o eixo anatômico 

da sexualidade, mas, como sabemos, a sexualidade dos humanos vai muito além da função de 

dar continuidade à espécie. Mesmo ao contrário e agindo no oposto disto, o uso que os humanos 

fazem do sexo subverte a programação animal e torna a reprodução secundária de maneira geral. 

Dessa maneira, a reprodução dos corpos ou a diferença anatômica no organismo sexuado dito 

humano não bastam para lançar luz no que diz respeito à sexualidade. Embora seja importante 

não ignorar os efeitos que o “índex desse real biológico” (SOLER, 2015, p. 59) pode ter nas 

subjetividades, dado que não se escolhe a anatomia que se tem, apenas se esbarra com ela; é 

notável que a partir dos seus corpos e também apesar deles, os humanos inventam modos de se 

reconhecer e de se relacionar com os demais, o que cria uma vasta combinatória na sexualidade 

que envolve o sexo biológico, as identificações, as escolhas objetais, os semblantes, etc.  

Sobre isso, diz Lacan: 

 

A questão da genitalização é dupla, portanto. Há, por um lado, um salto que 
comporta uma evolução, uma maturação. Por outro, há no Édipo a assunção 

do próprio sexo pelo sujeito, isto é, para darmos os nomes às coisas, aquilo 

que faz com que o homem assuma o tipo viril e com que a mulher assuma um 
certo tipo feminino, se reconheça como mulher, identifique-se com suas 

funções de mulher (LACAN, 1999 [1957-1958], p. 171)  

 

Nessa frase, destaco a ideia de “assunção do próprio sexo” na qual fica claro que o fato 

de realidade de que existem corpos anatomicamente machos ou fêmeas é apenas um eixo da 

trama da sexualidade. Cabendo a cada sujeito um saber-fazer com esse corpo, desde muito cedo 

marcado pelos ditos do Outro. Talvez o termo “assunção” gere algum equívoco no sentido de 

favorecer uma leitura ontológica como pondera Cossi (2016, p. 132) no que chama de “obscura 

asserção lacaniana” apoiado em uma crítica de Judith Butler. Dunker (2017) ratifica a crítica 
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quando diz que à época do Seminário V, a lógica que prevalecia era a do dualismo fálico além 

de uma articulação que teria levado a uma função normalizante do Édipo que “será justamente 

o aspecto que Judith Butler irá criticar no pensamento lacaniano, chamando-a de 

compulsoriamente heterossexual e monogâmica” (DUNKER, 2017, p. 77).  

A crítica ao universalismo do Édipo não vem somente do movimento feminista e até 

hoje mesmo psicanalistas muito próximos a Lacan seguem apontando para a teorização dos 

anos 50 como problemática no sentido de favorecer mesmo uma compreensão ontológica dado 

que àquele período ainda se valia do par “ser” e “ter” ambos em relação ao falo enquanto esse 

“único ou principal organizador da sexualidade, sendo que a ideia de falo sempre se articula à 

figura do pênis” (COSSI, 2016, p. 261).  

O problema do Édipo, tal como formulado por Freud, segundo Soler (2005, p. 17), é que 

se trata de uma resposta cuja pergunta seria: “como pode um homem amar sexualmente uma 

mulher?”. A construção que segue seria “não sem haver renunciado ao objeto primordial, a mãe, 

e ao gozo referido a ela”. Acontece que essa solução é inócua quando se tenta replicar à pergunta 

sobre a sexualidade feminina. “O Édipo produz o homem, não produz a mulher” (SOLER, 2005, 

p. 17). 

Retomando o parágrafo supracitado do Seminário V, acredito que embora a crítica seja 

pertinente, em especial pelo que se segue no final do trecho apresentado (“tipo viril” e “certo 

tipo feminino”), é importante não perder de vista que essa é uma construção que data do início 

da obra de Lacan, e mesmo ali já se pode notar um esforço em desnaturalizar as posições 

“homem” e “mulher” na medida em que indica um trabalho que cada um é convocado a fazer a 

partir do dado da natureza que recebeu, isto é, há uma descontinuidade entre o órgão e o 

significante, até mesmo no caso daqueles nomeados hoje em dia de cisgêneros16. Afinal, 

desnaturalizar essas posições não implica em desconsiderar que a anatomia “vincula-se a um 

real e o real não pede sua opinião, se esbarra com ele”, como observa Soler (2015, p. 59).  

Além disso, esse entendimento de Lacan vai se tornando mais refinado e menos colado 

a uma suposta essencialização e, na medida que avança em seu percurso ele pode propor novos 

termos no que se convencionou chamar de mais além do Édipo. De forma que no Seminário 

XVIII, ele retoma essa ideia de se reconhecer enquanto mulher ou homem, mas propondo algo 

levemente diferente. Ele diz que aquilo que costumamos chamar de identificação sexual “não 

consiste em alguém se acreditar homem ou mulher, mas em levar em conta que existem 

 
16 “Chama-se cisgênero o sujeito no qual a identidade de gênero coincide com seu sexo biológico ou 

com sua designação social. Cis, em latim, quer dizer “do mesmo lado de”, como em Cisjordânia – do 

mesmo lado da Jordânia – e Transjordânia – do outro lado da Jordânia” (DUNKER, 2017, p. 97) 



60 
 

mulheres para o menino e, existem homens para a menina” (LACAN, 1971). Bom, me parece 

que essa saída é interessante dado que afasta a ideia de uma essência e indica que posicionar-se 

na sexuação não é nada além de um confrontar-se com a diferença. Dito de outro modo, assumir 

o próprio sexo não seria descobrir, encontrar ou fazer emergir alguma estrutura pré-existente, 

mas, apenas assumir que há a diferença.  

Já foi exaustivamente dito que o cerne da questão não é a distinção anatômica dos sexos, 

a “famosa pequena diferença” (LACAN, 2012 [1971-1972], p. 13). Para tanto, a saída que 

Lacan encontra para fazer avançar a tese da desnaturalização do sexo que começa com Freud é 

recorrer à matemática, posto que “é rigorosamente impossível dar a menor sombra de sentido 

ao que quer que se articule em termos algébricos ou topológicos” (LACAN, 2012 [1971-1972], 

p. 75). É visando se distanciar do sentido, do romance, da novela familiar ou mesmo da 

significação biologicista que Lacan vai à matemática. Trata-se de um esforço de passar da 

anedota à lógica, como ele afirma no Seminário XIX se referindo à derrisória ameaça de 

castração que supõe que alguém chantageie cortar fora o pênis do menino.   

No seminário supracitado, ele dedica um ano de estudo a esse campo, e parece 

interessado na “crise de fundamentos da matemática” (LAUREANO, 2017, p. 153) iniciada no 

século XX a partir da mudança paradigmática na Teoria dos Conjuntos introduzida por Georg 

Cantor em 1870. A crise começa com a introdução de paradoxos que abalam a ideia original de 

conjunto como mera coleção bem definida de elementos, tal como era apresentado na chamada 

Teoria Ingênua.   

 

Um dos objetivos principais da teoria dos conjuntos é o de formalizar a 

totalidade da matemática através de conceitos e relações primitivas simples, 

como as de conjunto e pertença. Entretanto, uma das consequências desta 
formalização é a produção de inconsistências, ou paradoxos que, quando 

foram descobertos, no início do século XX, pareceram abalar as pretensões da 

teoria (LAUREANO, 2017, p. 152).   

 

Essa crise da formalização na matemática interessa à Lacan porque o advento da 

chamada Teoria Axiomática dos Conjuntos produz consequências filosóficas importantes no 

pensamento humano, possibilitando a invenção de novas lógicas (como a Lógica 

Paraconsistente criada pelo brasileiro Newton da Costa) que possam interrogar os princípios 

aristotélicos da identidade e do terceiro excluído, o que vai ao encontro da teoria psicanalítica 

na medida em que partimos desde o início da premissa freudiana de que o inconsciente suporta, 

aceita a contradição.  
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Assim, no referido seminário, Lacan explora essa mudança nos paradigmas da lógica 

fazendo uso, entre outras coisas, do Teorema da Incompletude de Gödel, o qual se torna 

demonstrável apenas quando deixa em suspenso os valores verdadeiro ou falso (LACAN, 2012 

[1971-1972]). Não se trata aqui de demonstrar o complexo teorema, mas de forma sucinta e 

superficial, o que se extrai dele é que sempre haverá um problema matemático cuja solução 

estará fora do alcance dos chamados métodos à prova de erro, o que tem por consequência a 

impossibilidade da ciência alcançar a tão sonhada Teoria de Tudo, a grande utopia perseguida 

pelo discurso científico. O que Gödel e outros tantos matemáticos e filósofos descobriram é 

justo a impossibilidade de se alcançar a completude. 

 

Ser completo significa que a relação entre verdade, falsidade e prova é 
exaustiva, isto é, que o sistema produz uma distinção biunívoca, sem restos, 

entre falsidade e verdade. Todos os enunciados do sistema são ou verdadeiros, 

ou falsos, e o sistema é capaz de provar a falsidade ou a verdade destes 
enunciados. De fato, se houvesse um enunciado que seria, ao mesmo tempo, 

verdadeiro e falso, o sistema seria inconsistente. A ideia de incompletude, 

através da qual se compreendeu as implicações dos resultados de Gödel, é a 
de que há, em todo sistema formal minimamente expressivo, como o principia 

matemática, um enunciado formalmente indecidível. Trata-se de um 

enunciado verdadeiro, mas que não pode ser provado dentro do próprio 

sistema, já que mesmo sendo verdadeiro, sua prova constituiria uma 
contradição. O enunciado de Gödel é semelhante a paradoxos como àquele 

que é construído por Russell, em sua carta a Frege, mas também ao conhecido 

paradoxo do mentiroso, formulado por Epimênides, ao simplesmente dizer: 
“Esta sentença é falsa”. De fato, o enunciado produzido por Gödel é do tipo 

“é verdade que este enunciado não pode ser provado”, o que gera uma 

distinção entre prova e verdade, demonstrando que nem tudo pode ser provado 
dentro de uma linguagem formal (LAUREANO, 2017, p. 157). 

 

Essa impossibilidade de alcançar a completude é o que em termos lacanianos 

poderíamos chamar de real, essa “hiância irredutível” (LACAN, 2012 [1971-1972], p. 39) que 

uma vez considerada pôde permitir a Lacan a introdução da categoria do “não-todo”, isto que 

escapa à lógica formal e que representa a tese forte da sua Teoria da Sexuação dado que sustenta 

os axiomas “Não há relação sexual” e “Há Um”.  

Isto posto, entendo que é possível entrarmos nessa teoria de muitas maneiras, e aquela 

que proponho para os propósitos desta pesquisa é tratar a sexuação a partir da questão do 

número. Por dois motivos: primeiramente, pelo que se decanta de mais essencial na sexuação 

como sendo a ideia do Um; e em seguida, por considerar pertinente a concepção de adolescência 

como mais um momento de efetuação da estrutura no qual estaria em jogo dessa vez o domínio 

da matemática, como sugere Roseli Rodella (2004).  
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A autora se baseia na construção feita por Jairo Gerbase que relaciona o primeiro 

momento de efetuação da estrutura, “o Fort-Da, como correlativo ao domínio da linguagem 

falada, e o segundo, a castração, ao domínio da leitura e da escrita” (RODELLA, 2004, p. 24). 

A esses dois momentos, a psicanalista acrescenta um terceiro: o encontro com o Outro sexo que 

teria como correlativo os impasses na compreensão da linguagem matemática, a qual escancara 

esse lançamento do sujeito em um campo onde as respostas não estão dadas desde antes e ele 

terá que inventar com isso mesmo que se defronte com o real onde “a conta não bate”, como 

disse certa vez um jovem analisando. 

Essa proposta de Rodella me parece próxima à problemática explorada por Lacan na 

aula de 10 de janeiro de 1978, Ler, escrever e contar, do Seminário XXV. Interessado na querela 

do final de análise, vai dizer que o real só aparece por meio de um artifício, de um forçamento 

pela via um escrito, e o que seria a matemática senão “o fato de que se pode representar um 

escrito” (LACAN, 2000 [1978], p. 2)?  

Nessa aula, ele vai dizer que contar é difícil uma vez que demanda a compreensão de 

que tudo parte do zero e o resultado surpreendente disso é que partindo do zero como capital, 

“o resultado é que aqui está o 1” (LACAN, 2000 [1978], p. 2). O que ele expõe contradiz uma 

certa noção ingênua de que o número serviria para representar um fato físico, uma espécie de 

representante de um elemento em uma coleção, como aponta Cardoso (2010). Essa ideia 

ingênua se apoia no entendimento de que o número é idêntico a ele mesmo. No entanto, em 

linhas gerais, o que se conclui dessa problemática é que o 1, esse que o pensamento leigo tende 

a associar à materialidade de um objeto, não equivale ao cardinal que faz dele passível de ser 

contado no conjunto dos números naturais visto que esse conjunto também contém o número 

zero, que “paradoxalmente se conta como Um” (CARDOSO, 2010, p. 135).  

Bom, tudo isso para dizer que tal qual o falar e o escrever são artifícios simbólicos para 

dar conta de um real que, todavia, mantém pontos irredutíveis à formalização, também o contar 

escancara essa ferramenta imperfeita que é a linguagem, como diz Lacan (2000 [1978]) citando 

o linguista francês Paul Henry. E é justamente porque a linguagem é essa má ferramenta e o 

real transborda os seus limites que o encontro com o real do sexo é sempre e para todos, falho.  

Isto posto, na perspectiva de trabalhar um pouco mais a problemática do número na 

sexuação, penso em começar pela querela do dois, considerando o binarismo que circula sempre 

à primeira vista tanto no discurso comum quanto em certos enunciados científicos que insistem 

em promover “a bipolaridade sexual no nível animal” (LACAN, 2012 [1971-1972], p. 41). É 

importante dizer que embora seja fundamental uma crítica ao binarismo simplório, não 

podemos perder de vista que essa é uma das dimensões da sexuação, de maneira que me parece 
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fundamental não rejeitar antecipadamente o binarismo, mas tentar pensar sobre o que quer dizer 

o dois na sexuação. 

Segundo Lacan (2012 [1971-1972], p. 149), o sexo é indubitavelmente real e “a sua 

estrutura é o dual, o número dois. O que quer que pensemos, existem apenas dois, os homens e 

as mulheres”. Esse pequeno recorte pode levar a ideia de que Lacan defenda algum tipo de 

essencialismo nas dadas posições. Todavia, como nos esclarece Sonia Alberti (2017, p. 78), há 

nessa frase um jogo de equivocação mais é audível na língua francesa:  

 

Duelo em francês, duel, equivoca com duelle em ‘a relação dual’. Em se 

tratando de estrutura, da estrutura do sexo, o fato de ela ser da ordem do duelo 
é justamente a razão de ela não ser dual, mas dois, em que pese o fato de esse 

dois implicar a diferença radical do Um.    

 

O problema da “relação dual” é tratado por Lacan em 1956 não sobre o par mulher-

homem, mas sobre a crítica que faz à falácia da intersubjetividade na situação analítica. O que 

nos interessa é que lá nesse texto ele vai mencionar a tradução equivocada da locução latina 

numero Deus impare gaudet. A frase é uma alusão às propriedades místicas atribuídas aos 

números ímpares na Antiguidade. No entanto, a frase que seria “Deus ama os números 

ímpares”, foi traduzida em francês, segundo Lacan, por alunos primários, por “O número dois 

se regozija em ser ímpar”. O fato é que essa situação jocosa indica tal como um chiste a estrutura 

do real. Certamente, o dois não faz par, “são dois, que não têm seu igual” (LACAN, 1998 

[1956], p. 475).  

No meu entendimento, tudo isso aponta para a ideia de que não se trata aí de duas 

substâncias biológicas que se relacionam, mas de dois significantes que, ao contrário, nunca se 

alcançam totalmente – exceto na holófrase – e que pela própria natureza da linguagem são 

definidos, cada um como pura diferença. Dessa maneira, me parece que talvez a insistência do 

binarismo na sexuação não esteja tanto relacionado à anatomia, mas à própria estrutura 

enganadora da linguagem que nos faz crer na possibilidade da cópula entre 𝑆1 e 𝑆2, quando na 

verdade só há o Um da diferença. Assim, está dado o paradoxo, pois, são dois que na verdade 

se contam como um. Ou o contrário? Diz Lacan (2012 [1971-1972], p. 74): “[...] será que 

haveria o 𝑆1 se não houvesse o 𝑆2? Isto é um problema porque é preciso primeiro haver dois 

para que haja 𝑆1 [...] de qualquer modo, eles são pelo menos dois, até para que surja apenas um 

– zero e um, como dizem, são dois”. 

O dois é na verdade da ordem da ficção, é incomensurável e só se apresenta na medida 

em que pela via do imaginário se almeja encontrar a outra metade perdida para fazer com ela a 
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esfera perfeita tal como descrito no mito platônico. O amor é essa tentativa de fazer existir uma 

relação, não no sentido do coito, mas no sentido matemático, relação como correspondência 

biunívoca entre cada de um dos elementos de distintos conjuntos, ou seja, função bijectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isso é o que a teoria lacaniana da sexuação denuncia, a saber, o engodo da obviedade 

dos fatos da biologia no que concerne à sexualidade dos humanos partindo de uma provocação: 

a proporção sexual 1:1 que levaria à ideia de par complementar, a sex ratio, (ou como podemos 

traduzir, a relação), isso não existe. É o que se vê logo à primeira vista no andar de baixo das 

fórmulas da sexuação: não há correspondência entre os elementos de um lado com os elementos 

do outro. As setas do desejo não se encontram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A leitura das fórmulas em três andares é a proposta de Christian Dunker (2017) como 

alternativa a uma compreensão binária na qual a posição do sujeito seria necessariamente 

vertical e sincrônica para os três andares, que, do meu ponto de vista, termina por sustentar uma 

ideia contrária a teorização de lacaniana (e mesmo freudiana) sobre a sexualidade. 

HOMEM MULHER 

Figura 8 – Conjuntos em relação biunívoca 

Figura 9 – Fórmulas quânticas da sexuação 

Fonte: FUNÇÃO BIJECTIVA, 2015 

Fonte: LACAN, 2009 [1971], p. 132 (adaptado) 
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Na leitura ‘cis’, estar do lado “homem” significaria inscrever-se como 

semblante ‘homem’, partilhar um modo de gozo no qual a existência de uma 

exceção (o pai da horda primitiva) articula-se com um universal (da castração) 
formando um conjunto e uma unidade. Estar do lado ‘homem’ significa tomar 

a mulher como objeto a desde a posição de sujeito e deixar-se tomar no lugar 

do falo [...]. (DUNKER, 2017, p. 98) 

 

O psicanalista nomeia essa como uma leitura cis e sugere uma transleitura da sexuação, 

que consistiria em considerar a divisão do quadro também em suas retas horizontais, o que tem 

por consequência uma abertura às combinações possíveis entre os andares, sendo cada um deles 

dedicado à distintas categorias da diferença, sobre as quais falarei em seguida.  

O primeiro seria o andar dos semblantes, no qual “homem” e “mulher” são “fatos de 

discurso” (LACAN, 2009 [1971], p. 136). No Seminário XVIII, Lacan afirma que a dimensão 

do semblante toca, em alguma medida, o nível etológico de exibição com fins de cópula. Há no 

semblante alguma coisa da ordem da aparência, do parecer. “O comportamento sexual humano 

consiste numa certa manutenção desse semblante animal. A única coisa que o diferencia dela é 

que esse semblante seja veiculado num discurso [...]” (LACAN, 2009 [1971], p. 31).   

Dessa forma, “mulher” e “homem” se descolam do par “fêmea” e “macho” e assumem, 

enquanto fatos de discurso, a função de indicativos ou, como se diz na linguística, shifters, 

“partículas que representam no enunciado a posição da enunciação” (DUNKER, 2017, p. 105). 

Isso implica em nenhuma essência dessas categorias, posto que sua definição depende de quem 

fala, tal como no shifters de pessoa, os chamados pronomes pessoais. O que é “eu”? A resposta 

vai variar a depender de quem assume a posição da enunciação. No caso dos semblantes, ou 

gêneros como se chama no discurso corrente, as consequências disso são duas: “que homem e 

mulher depende de como alguém assume a língua que fala” e “que o ser-falante, para reconhecer 

um significante que o representa como sujeito para outro significante, torna o semblante uma 

função de reconhecimento para o Outro, e também para o gozo” (DUNKER, 2017, p. 105). 

A problemática da sexuação começa desde aí, já que tanto no nível da pequena diferença, 

o órgão, quanto na perspectiva dos semblantes – totalmente relacionados à herança simbólica 

que se recebe do Outro e que marcam o corpo – a diferença que se impõe, seja pelo real da 

natureza, seja pelo forçamento simbólico da civilização, não encontra seu correspondente no 

inconsciente: “No psiquismo, não há nada pelo qual o sujeito pudesse se situar como ser de 

macho ou ser de fêmea” (LACAN, 2008 [1964], p. 200). 

Seguindo para o próximo andar, encontramos a dimensão do gozo. Esse andar tende a 

ser o mais explorado quando se trata da sexuação dado que é onde Lacan apresenta as fórmulas 
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lógicas introduzindo o prosdiorismo “não-todo”, sua invenção. Nesse quadro, vemos 

novamente a presença de duas posições, dessa vez não referidas ao semblante, mas à lógica.  

 

 

 

 

 

 

A álgebra é a mesma da lógica formal, sendo (∃) existe, (∀) todo, e o traço (−) acima 

dos termos, a sua negação. O (x), Lacan (2012 [1971-1972]) diz designar apenas um significante 

no nível em cada um existe como sexuado. E o (Φ) diz respeito à castração, essa que conforme 

Lacan todos acreditam saber do que se trata, mas ele próprio admite não saber, embora relacione 

com o interdito da linguagem no qual “todos os significantes não podem estar presentes ao 

mesmo tempo, nunca” (2012 [1971-1972], p. 32). Assim a castração, expressa pela notação 

(Φ𝑥) “é o que faz obstáculo à relação sexual” (LACAN, 2012 [1971-1972], p. 31).  

Portanto, vai se tornando mais claro que embora sejam dois quadros, duas posições, já 

não estamos no terreno do binarismo, do dois que se pretende par, mas do três, posto que entre 

as duas posições, há um terceiro termo que faz obstáculo como podemos ver ilustrado pela 

figura apresentada no Seminário XVIII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nela Lacan pretende mostrar como cada sujeito, ou, se quisermos, cada variável x – 

notemos que não há distinção algébrica entre homem e mulher na ilustração – se relaciona com 

o terceiro termo, o falo. Acredito que se trata de observar principalmente na figura “a ausência 

de fechamento de um triangulo fundamental” (LACAN, 2009 [1971], p. 133), de maneira a 

evidenciar o curto-circuito, a não reciprocidade entre os termos. Nisso, o falo seria o terceiro 

termo, mas não um meio-termo, não faz diplomacia entre as variáveis justamente por ser apenas 

um único operador para os dois. Segundo Lacan (2012 [1971-1972], p. 98) é “exatamente pelo 

Figura 10 – Andar superior das fórmulas da sexuação 

Figura 11 – A característica do terceiro termo 

Fonte: LACAN, 2009 [1971], p. 132 

Fonte: LACAN, 2009 [1971], p. 132 

132 
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fato de a função ser única, de se tratar sempre de Φ𝑥, que se geram a dificuldade e a 

complicação”.  

A ideia de que a função é única para ambos vai na direção do que quis Freud (1996 

[1905], p. 207) quando defende que “se soubéssemos dar aos conceitos ‘masculino’ e 

‘feminino’ um conteúdo mais preciso, seria possível defender a alegação de que a libido [...]” é 

da mesma natureza em ambos os casos, quer ocorra no homem ou na mulher. Na medida em 

Lacan segue essa trilha freudiana, isso faz uma nova torção na sexuação pois onde supúnhamos 

haver dois, se descobre um terceiro que não faz mediação e escancara que de fato, “Há Um”. 

Não se trata do Um da fusão universal, mas do Um da pura diferença.  

Isso desmonta uma suposta compreensão de complementariedade que faria acontecer o 

par: “todo homem é fálico” com seu parceiro oposto “toda mulher não o é” (LACAN, 2009 

[1971], p. 133), uma vez que a categoria do não-todo “não é essa universal negativada. O não-

todo não é nenhum” (LACAN, 2012 [1971-1972], p. 14), ela tem alguma relação com o Φ𝑥. 

Logo, a oposição entre ∀𝑥 e ∀𝑥̅̅̅̅  pela negação ontológica não se sustenta. A mulher não é um 

não-homem, também não é o Outro encarnado dado que no tocante à relação sexual, o heteros 

está em jogo para ambos.  

Essa proposta também desmantela a ideia de “segundo sexo”, o que aproxima a teoria 

lacaniana da sexuação da crítica realizada pelo movimento feminista, em especial nesse caso, 

Simone de Beauvoir.  

 

Não existe segundo sexo, a partir do momento em que entra em 

funcionamento a linguagem. Ou para dizer as coisas de outra maneira, no que 
concerne ao que é chamado de heterossexualidade, o heteros, palavra que 

serve para dizer “outro” em grego, está na posição de se esvaziar como ser 

para a relação sexual. É precisamente esse vazio por ele oferecido à fala que 

eu chamo de lugar do Outro, ou seja, aquele em que se inscrevem os efeitos 
da referida fala (LACAN, 2012 [1971-1972], p. 93).  

 

 Destarte, independente do semblante ou da anatomia, todos dispõem do gozo fálico. 

Mas, se isso aproxima, o que os distingue? Esse é um problema lógico que levanta a dificuldade 

de saber se o que não é diferente é necessariamente semelhante (DUNKER, 2017).  Diz Lacan 

(2012 [1971-1972], pp. 98-99) “a função fálica domina igualmente os dois parceiros, isto, no 

entanto, não os torna diferentes, persiste o fato de que é primeiro em outro lugar que devemos 

procurar a diferença”. No nível do gozo, a diferença está na sutileza de que o ∀𝑥̅̅̅̅  aponta não 

para uma oposição ou complementariedade, mas a abertura: “Se a mulher é não toda, é porque 

o seu gozo é duplo” (LACAN, 2012 [1971-1972], pp. 101). Um gozo suplementar é como 
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Lacan (2008 [1972-1973]) o denomina e enfatiza no Seminário XX. Para além do falo, um gozo 

a mais. 

Sobre esse gozo, seria simples cair na armadilha de dizê-lo obscuro, mesmo 

transcendental, ponto importante de crítica do movimento feminista. No entanto, quando Lacan 

recorre à matemática, encontramos uma saída possível para abordar o gozo feminino de modo 

a não reenviar ao sentido ou ao obscurantismo. Inclusive, é partindo de uma questão de lógica, 

mais especificamente, sobre o que faz um conjunto e “o problema da disparidade entre 

infinitos” (DUNKER, 2017, p. 112) que Lacan chega à fórmula “Ⱥ mulher não existe”. Em 

teoria, há dois tipos de conjuntos infinitos: os contáveis e os incontáveis. 

Primeiramente, voltando ao quadro, do lado esquerdo das fórmulas temos a fundação 

do gozo dito todo fálico a partir de uma exceção, isto é, somente porque existe um x não 

submetido à castração (∃𝑥 Φ𝑥̅̅ ̅̅ ) que se torna possível formar o conjunto do “todo” fálico (∀x 

Φ𝑥). Uma contradição interna organiza esse conjunto no qual a exceção faz a regra, como 

ilustrado pelo paradoxo de Russell: o catálogo dos catálogos contém a si mesmo? Assim 

funciona o gozo fálico. Sua estrutura teria relação com um tipo de infinito cuja definição é a 

indeterminação do seu último termo, como na série dos números naturais, N = {1, 2, 3..., n} 

(DUNKER, 2017). Esses conjuntos infinitos são, teoricamente, enumeráveis. Um conjunto 

contável, porém, impossível de alcançar seu último termo, pois sua estrutura é n+1. Esse 1 que 

se presentifica e faz existir o próximo termo é tal como o 1 do enxame significante: 𝑆1, 𝑆1, 𝑆1 … 

isso faz série. 

Já do lado direito, encontramos o gozo não-todo fálico o qual se deduz pelas seguintes 

proposições: não existe um x não submetido à castração (∃𝑥̅̅̅̅  Φ𝑥̅̅ ̅̅ ), logo não-todo x está 

submetido à função fálica (∀x̅̅̅̅  Φ𝑥). Segundo Dunker (2017), esse gozo se organiza ao modo de 

uma “lista” de elementos cuja regra de formação não é clara desde antes, tal como nos números 

Reais, R = {0, 0.333..., 0.7, 1, Pi... n}. Já esse conjunto infinito é incontável posto que não é 

possível fazer correspondência biunívoca com o conjunto dos números naturais.  

A consequência disso é que não é possível, tal como no infinito dos números naturais, 

formular uma regra como n+1, já que o Um que se impõe nesse caso não é o da série, mas o da 

inexistência. “A inexistência não é o nada” (LACAN, 2012 [1971-1972], p. 50). É antes o que 

se representa pelo ∅, conjunto vazio, parte de todo conjunto e que se conta como Um, o que 

falta. Por conseguinte, isso impede que se diga “A mulher”, implicando em ter que contá-las 

uma a uma, sempre no singular. Aliás, a todo ser falante é permitido inscrever-se nesta parte e 

“se ele se inscreve nela, não permitirá nenhuma universalidade” (LACAN, 2008 [1972-1973], 

p. 86).  
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Outra consequência dessa diferenciação é que “[...] os homens dependem de uma 

fantasia para gozar, ao passo que, na sexualidade feminina, a fantasia é sempre um tanto 

incompleta, inacabada ou manca” (DUNKER, 2017, p. 113). Isso porque o gozo suplementar 

não se restringe aos limites da linguagem.  

Chegamos assim, ao terceiro andar das fórmulas, o andar da fantasia como propõe 

Dunker (2017), no qual se lê com maior precisão essa duplicidade do gozo feminino. Vemos 

no quadro que a seta que parte do La barrado se duplica e segue por um lado em direção ao Φ 

e em parte em direção ao matema do significante da falta do Outro: “[...] com esse S(Ⱥ) eu não 

designo outra coisa senão o gozo da mulher [...]” (LACAN, 2008 [1972-1973], p. 90). É 

importante dizer que Lacan não equivale a mulher ao Outro17, ele diz que ela “é aquilo que tem 

relação com esse Outro” (LACAN, 2008 [1972-1973], p. 87) 

 

 

  

 

 

 

  

 

Tendo em vista que a correspondência biunívoca entre os elementos dos distintos 

conjuntos é impossível, ao abordar o corpo do Outro, o parceiro sempre vai faltar. Na tentativa 

de fazer suplência a isso – fazer existir a relação sexual – surge a fantasia (LACAN, 2008 [1972-

1973], p. 69). De um lado a seta se direciona ao objeto a “que se põe no lugar daquilo que, do 

Outro, não poderia ser percebido”. Todavia, não é de lá que o parceiro responde, por isso, falta 

e a inexistência de uma seta retornando ao $ ilustra isso. Já do “lado de Ⱥ mulher, é de outra 

coisa que não do objeto a que se trata no que vem em suplência a essa relação sexual que não 

há” (LACAN, 2008 [1972-1973], p. 69). Sobre isso, tratarei melhor no capítulo seguinte.  

 

Na perspectiva da fantasia, não contamos mais apenas com o nível dêixico de 
linguagem ou com o plano proposicional da escrita. Devemos acrescentar o 

campo da gramática (inconsciente) e dos gêneros  de linguagem, assim dita 

natural ou ordinária, como o romance (familiar do neurótico), a teoria (sexual 

infantil), o mito (individual do neurótico) [...] e tantas outras modalidades de 

 
17 Alguma confusão em português acaba por ser feita pela equivocação entre o A, indicativo de Autre, 
Outro em francês, e o artigo definido do gênero feminino que difere entre os idiomas. De maneira que 

o Ⱥ que aparece no matema do significante da falta do Outro não equivale ao Ⱥ da expressão “Ⱥ mulher 

não existe” – neste caso é do La barrado que se trata.  

Figura 12 – Andar inferior das Fórmulas da Sexuação 

Fonte: LACAN, 2009 [1971], p. 132 
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inscrição da fantasia no nível concreto do discurso [...] (DUNKER, 2017, p. 

118) 

 

Logo, esse último andar das fórmulas agrupa “as gramáticas de escolha de objeto, as 

retóricas amorosas e a dialética do desejo” (DUNKER, 2017, p. 100), concluindo esse esforço 

de Lacan em dar um maior peso à complexidade que o tema merece. De forma que a sexuação 

ganha em multiplicidade quanto se compreende a diferença sexual pela via de uma montagem 

sempre singular entre semblantes, modalidades de gozo, fantasia e as entradas do real em cada 

um dos níveis e que escancaram o fracasso da empreitada de fazer existir o Um da unificação. 

Dunker (2017) defende que a relação entre esses três fatores possa ser de contingência e não de 

necessidade, o que aponta para o falso binarismo das fórmulas da sexuação.   

Essa proposta, em certo sentido, vai ao encontro do que pensa Freud, que retomo: “Essas 

características [anatomia, escolha de objeto e identidade sexual], até certo ponto, variam 

independentemente uma da outra e em indivíduos diferentes são encontradas em permutações 

múltiplas” (FREUD, 1996 [1920], p. 182). Essa saída pela multiplicidade parece atender, em 

alguma medida, às reinvindicações sociais da contemporaneidade no que tange às pautas 

identitárias de pluralidade de gêneros e escolha de objeto. E nesse sentido, a psicanálise já estava 

na vanguarda no pensar a diferença sexual em outras bases desde Freud – com as devidas 

ressalvas sobre as limitações que também encontramos em seu discurso circunscrito em um 

período histórico específico.  

Contudo, ponho em questão se a maior contribuição da psicanálise sobre a sexuação 

seria mesmo a da multiplicidade dado que essa tese pode levar a um furor classificatório nos 

moldes dos manuais psiquiátricos, mesmo que a intenção inicial fosse justo ao contrário de uma 

patologização. E é isso que encontramos aos montes em sites que se esforçam por catalogar 

tipos cada vez mais específicos dos chamados “gêneros não-binários”. Essa lista, embora 

claramente indique uma reinvindicação fálica, um esforço em fazer grupo através Do engodo 

da identidade, em muito se aproxima ao conjunto aberto do não-todo posto que não se fecha e 

não podemos estabelecer uma regra n+1, é um infinito não enumerável.  

Diante disso, penso que ao invés da multiplicidade, o que as construções de Freud, Lacan 

e as atualizações dos psicanalistas contemporâneos nos levam a defender é algo da ordem do 

singular. No fim, há Um. Em outros termos, diz Lacan (2008 [1972-1973], p. 55), “eles são três, 

mas realidade, são dois mais a. Esse dois mais a, no ponto do a, se reduz, não aos dois outros, 

mas a Um mais a”. E se vê instalado o problema. Como bem disse um jovem analisando falando 

sobre as incoerências dos adultos, “a conta não bate”. Da sexuação o que se conta é lorota, 
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anedota. O dito do Outro não dá conta, já que o problema é mesmo de conta: 2 na verdade são 

3 que se conta 1. Isso dá nó.  
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4. TRANÇAR E TECER: o nó da feminilidade 

 

“Na maior parte do tempo tinha sem saber o vazio que 
enche a alma dos santos. Ela era santa? Ao que parece. 

Não sabia que meditava pois não sabia o que queria 

dizer a palavra. Mas parece-me que sua vida era uma 
longa meditação sobre o nada. Só que precisava dos 

outros para crer em si mesma, senão se perderia nos 

sucessivos e redondos vácuos que havia nela” 
(LISPECTOR, 1998 [1977], p. 28). 

 

O que é um nó? No sentido literal, trata-se de um entrelaçamento, uma articulação de 

fios que promove um enlace. No sentido figurado, utilizamos para falar de algo que causa 

embaraço, ponto no qual se encontra uma dificuldade. Essas definições fazem parecer que a 

palavra nó carrega um si uma contradição. Quer dizer imbróglio, impasse e, ao mesmo tempo, 

arranjo como uma resolução possível, enodamento. Na língua portuguesa temos ainda um outro 

uso interessante dessa palavra em expressões que não são incomuns de se escutar na clínica: 

“dar um nó na garganta” que indica uma impossibilidade de dizer algo, ou mesmo a variação 

“nó no peito” que ouvi de uma analisanda que se via às voltas na tentativa de dar nome à 

angústia.  

Na psicanálise lacaniana em especial nas suas últimas contribuições, o nó ocupa um 

lugar privilegiado. No Seminário XIX somos introduzidos pela primeira vez à noção de nó 

borromeano que aparece em uma aula sobre o que ele chama de típica carta de amuro18, a saber, 

“peço que recuses o que te ofereço pois não é isso” (LACAN, 2012 [1971-1972], p. 79). Na 

tentativa de distinguir uma relação binária de uma ternária, Lacan vai mostrar como essa frase 

é uma estrutura de três termos (demanda, recusa e oferta) que se entrelaçam de tal maneira que 

se tiramos um deles, os outros perdem o sentido. Essa mesma estrutura é passível de 

demonstração topológica pelo nó borromeano, no qual três rodinhas são entrelaçadas de forma 

que retirando uma, as outras não permanecem em um par, retirando uma, todas se soltam. “Isso 

nunca se sustenta com apenas dois. Essa é a raiz do que vem a ser o objeto a” (LACAN, 2012 

[1971-1972], p. 89). 

 

 

 

 

 
18 Neologismo lacaniano baseado em uma homofonia que em francês faz equivocar amor (l’amour) e 

muro (le mur). 
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A problemática do objeto a entra aí na medida em que dada a não existência da relação 

sexual, o único parceiro possível ao sujeito não é Outro, mas seu substituto, o objeto causa de 

desejo ($ ◊ a), que Lacan diz ter diversificado, a partir de Freud, em quatro: o objeto da sucção, 

da excreção, o olhar e a voz (LACAN, 2008 [1972-1973]). Dessa maneira, na relação entre os 

seres sexuados – que só se faz a três como exposto no capítulo anterior – “o Outro só se 

apresenta para o sujeito numa forma a-sexuada” (LACAN, 2008 [1972-1973], p. 135), isto é, 

pelo suporte do seu substituto, o objeto a. 

Aqui reside uma diferenciação indispensável, entre A e a. Para Lacan um descolamento 

entre essas duas letras do campo do Outro é fundamental e nisso reside a diferença entre a 

psicanálise e a psicologia, dado que, segundo ele, a psicologia seria “essa cisão não completada” 

(LACAN, 2008 [1972-1973], p. 89). Assim, a ciência psicológica se prestaria à confusão fácil 

entre a porção do campo do Outro que resta sempre inacessível estruturalmente [Ⱥ] e os seus 

substitutos [a] que indicam o quinhão disponível ao gozo. Lembrando que “só se pode gozar 

de uma parte do corpo do Outro, pela simples razão de que jamais se viu um corpo enrolar-se 

completamente, até incluí-lo e fagocitá-lo, em torno do corpo do Outro” (LACAN, 2008 [1972-

1973], p. 29). 

Nesse impasse com o qual se depara a psicologia, Lacan vai situar também o problema 

que restou na teoria freudiana “expresso na questão que repetia Freud – O que quer a mulher? 

–, a mulher sendo, no caso, e equivalente da verdade” (LACAN, 2008 [1972-1973], p. 136). De 

acordo com Cossi (2016, p. 206), Lacan vai apontar para o que ele chama de ponto cego de 

Freud – a questão da condição da mulher – pretendendo com isso avançar em seu limite e “tratar 

das especificidades do feminino para além da mirada do homem”.  

 

O que abordo esse ano é o que Freud deixou expressamente de lado, o Was 
will das Weib? O que quer uma mulher? Freud adianta que só há libido 

masculina. O que quer dizer isto? – senão que um campo, que nem por isso é 

coisa alguma, se acha assim ignorado. Esse campo é o de todos os seres que 

Figura 13 – O nó borromeano 

Fonte: LACAN, 2012 [1971-1972], p. 88 
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assumem o estatuto da mulher – se é que esse ser assume o que quer que seja 

por sua conta. Além disso, é impropriamente que o chamamos [La] mulher, 
pois, como sublinhei da última vez, a partir do momento em que ele enuncia 

pelo não-todo, não pode se escrever. Aqui o artigo [La] só existe barrado. Esse 

[La] tem relação, e eu ilustrarei isto hoje para vocês, com o significante [A] 

enquanto barrado, [Ⱥ]. (LACAN, 2008 [1972-1973], pp. 86-87, adaptado19)  

 

Essa passagem do Seminário XX é de grande relevância e aponto alguns motivos. 

Primeiro, pela ideia já posta de que Freud haveria ignorado algo do campo da mulher e que 

Lacan supõe ter relação com as diferenças algébricas do campo do Outro. Em segundo lugar, 

pela retificação que Lacan faz sobre a concepção sugerida por ele no Seminário V de “assunção 

do próprio sexo” e apresentada nesta dissertação no capítulo antecedente a este. De maneira 

que nesse novo momento ele não afirma, mas questiona se o ser assume por sua conta o que 

quer que seja. E, por fim, a importância de, em se tratando da feminilidade, poder dissociar [La] 

mulher do grande Outro [Ⱥ]. 

Até aqui, vemos como a álgebra lacaniana da feminilidade compreende três letras: La, 

a e Ⱥ (não sem o Φ), mas antes de seguir nessa trilha que reenvia às fórmulas da sexuação, 

acredito ser importante retomar brevemente o “ponto cego” de Freud (LACAN, 2005 [1962-

1963], p. 145), esse nó górdio que representou a condição da mulher em sua obra, porque é 

partindo desse impasse que vai ser possível a Lacan oferecer alguma resposta que faça avançar 

a teoria psicanalítica. 

A palavra “feminilidade” foi privilegiada nesta dissertação enquanto conceito norteador, 

no entanto, não se pode perder de vista a complexa rede de significantes com os quais esse 

conceito se liga seja por relações de tensão ou de articulação, tais como “sexualidade feminina”, 

“feminino”, “mulher”, entre outros. A importância de tratar dessas encruzilhadas conceituais 

no dizer de Joel Birman (2016) é devido ao fato de que essas noções não apenas respondem a 

exigências teóricas, como também a imperativos éticos. O que implica que para sustentar uma 

leitura crítica é imprescindível não perder de vista o pano de fundo histórico em que são forjados 

os conceitos posto que, se acreditamos no saber psicanalítico, no mínimo desconfiamos que a 

palavra tem poder de fundar fatos, fazer e desfazer modos de estar no mundo. Assim, numa 

visada ética, é crucial reconhecer que “o discurso freudiano sobre o feminino é perpassado por 

múltiplas contradições e ambiguidades” (BIRMAN, 2016, p. 17). 

 

Com efeito se, por um lado, aquele discurso deu de fato voz e direito à fala 
para mulheres desde os seus primórdios, pela positivação da histeria no final 

 
19 A adaptação foi na utilização do [La] substituindo o artigo definido feminino da língua portuguesa [a] 

visando não confundir o a do objeto.  
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do século XIX, realizou também, ao lado disso, uma leitura do psiquismo 

feminino pela qual este seria marcado pelas impossibilidades de sublimação e 
de restrições eloquentes na ordem do pensamento (BIRMAN, 2016, pp. 18-

19). 

 

Feita a ressalva de que haveria “diferentes gramáticas do erotismo” (BIRMAN, 2016, 

p. 13) no discurso de Freud, que por sua vez impactam nas elaborações de Lacan anos depois, 

compreendo que o conceito de feminilidade em psicanálise não é definível em poucas linhas e 

apresenta tanto um campo aberto de possibilidades de articulação com outros conceitos, quanto 

mantém com eles fronteiras contraditórias que talvez apontem mesmo para algo do real no 

sentido de um impossível de dizer. 

Embora Freud não faça uma nítida distinção entre os termos “feminino” e 

“feminilidade”, Marlise Almeida (1993) vai rastrear o uso desses vocábulos e de um terceiro, 

“sexualidade feminina”, propondo que apesar da falta de uma teorização de Freud a respeito, 

haveria sim algumas distinções conceituais, além de problemas de tradução para o português. 

A autora (ALMEIDA, 1993, p. 18) sustenta que “do início de sua obra até os anos de 1919/1920, 

o termo, a palavra, que Freud vai utilizar para nomear os desígnios da parte feminina em sua 

teorização sobre a subjetividade humana é precisamente weiblich”, adjetivo que equivaleria em 

português à palavra “feminino”. 

Segundo Almeida (1993), feminino não seria sinônimo de mulher, haja vista a definição 

do masoquismo, que diria respeito a algo do psiquismo de homens e mulheres enquanto 

característico do feminino. E, quanto a tendência de associar o masoquismo exclusivamente às 

mulheres, Freud (1996 [1932-1933b]) mesmo vai pontuar que há aí uma imposição social de 

supressão da agressividade que não ocorre da mesma maneira com os homens. Todavia, cabe 

pensar que essa associação “feminino = passividade” ou “feminino = masoquismo”, ainda que 

feita a ressalva de que não se trataria da mulher, gera tensões e equívocos. 

Embora os postulados de Freud sobre a sexualidade humana fossem na contramão do 

que estabelecia a cultura judaico-cristã hegemônica no ocidente, até a década de vinte, 

prevalecia na obra freudiana uma concepção da sexualidade feminina que em parte reforçava o 

pensamento dominante da sua época. Assim, o termo adjetivado favorece a leitura dos pares 

opostos “masculino-feminino”, “ativo-passivo”, “sadismo-masoquismo” os quais 

fundamentam uma leitura das posições sexuais a partir de um ideal de simetria que 

inevitavelmente cairiam em um falocentrismo. O problema da simetria é visto ainda nos 

embaraços que Freud teve para postular o Édipo na mulher.  
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O Édipo freudiano, portanto, responde a esta pergunta: como pode um homem 

amar sexualmente uma mulher? resposta freudiana, reduzida ao essencial: não 
sem haver renunciado ao objeto primordial, a mãe, e ao gozo referido a ela. 

Dito de outra maneira, não sem uma castração do gozo. Sabemos que Freud 

tentou transpor essa explicação para o lado feminino, não sem deparar com 

muitas surpresas e desmentidos. Assinalo, entretanto, que, no final, 
reconheceu o fracasso de sua tentativa. Seu famoso “que quer uma mulher?” 

confessa isso, no final, e poderia traduzir-se assim: o Édipo produz o homem, 

não produz a mulher. (SOLER, 2005, p. 17)  

 

O embraço de Freud com as diferentes linhas de cruzamento entre mulher, sexualidade 

feminina e feminino levam a introdução de um outro termo que aparece pela primeira vez 

substantivado, weiblichkeit, no caso da jovem homossexual onde se lê que ela abjura, nega a 

sua feminilidade (ALMEIDA, 1993). Mais adiante, em 1931 na conferência que leva o nome 

do conceito, a feminilidade vai aparecer com o estatuto de enigma e, por fim, em Análise 

terminável e interminável, 1937 ele vai falar em “repúdio da feminilidade” como algo da ordem 

de um universal para homens e mulheres, uma “notável característica da vida psíquica dos seres 

humanos” (FREUD, 1996 [1937], p. 268). 

O fato é que houve uma virada no início da década de vinte e Freud que vinha se 

referindo aos domínios da mulher como adjetivo, introduz a feminilidade como conceito 

aproximadamente no “momento em que as suas formulações sofreram a reviravolta teórica na 

postulação da ‘pulsão de Morte’” (ALMEIDA, 1993, p. 18). A emergência do conceito de 

pulsão de morte em Freud reside na constatação que ele retirou de uma clínica toda baseada na 

“cura pela fala”, de que que nem tudo é linguagem. Há limites no campo do simbólico. Essa 

dimensão que para Freud se efetiva na repetição foi, segundo Fingermann (2007, p. 26) 

chamada por Lacan de Real, “designando como ‘gozo’ aquilo que permanece impensável, 

inimaginável, fora do alcance do verbo e da imagem, e que, entretanto, causa e suporta todo o 

enredamento que recobre (encobre) e constitui a nossa realidade”. 

Dessa forma, “a feminilidade se diferenciaria tanto da sexualidade masculina quanto da 

feminina, lançando, pois, uma nova luz não apenas sobre o ser do feminino, mas também para 

outra leitura possível sobre a masculinidade” (BIRMAN, 2016, pp. 28-29), uma vez que 

apontaria para o “rochedo da castração”, um mais além de qualquer reinvindicação fálica, uma 

impossibilidade lógica e estrutural com a qual todo ser falante se depara, e da qual todos 

procuram se esquivar.  

Bom, se a sexualidade feminina não se restringe ao “feminino” adjetivado e o conceito 

de feminilidade aponta para um mais além de qualquer dualidade, resta o impasse organizado 
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em torno da questão “o que quer uma mulher?”. É possível dizer que esse enigma indica um 

anseio de Freud por estabelecer alguma vicissitude da sexualidade feminina?   

É na medida em que Lacan se mostrou um grande leitor do dizer de Freud que naquilo 

que parecia um nó cego, ele consegue dar nova amarração. Lacan oferece uma contribuição 

muito rica que é justamente formalizar os deslocamentos necessários entre a sexualidade 

feminina e a feminilidade o que só foi possível, no meu entendimento, pelo enfrentamento da 

questão sobre o que é o Outro. Digo enfrentamento porque muitas das críticas dos movimentos 

feministas em relação ao que a psicanálise – mas, não somente ela – produziu sobre a mulher 

apontavam para uma equivalência “mulher = Outro” que levaria a ideia de que ela não é sujeito 

e sustentaria a suposição de obscuridade: diante da sexualidade feminina, “esse continente 

negro”, nada se poderia dizer. Como é possível ver pela crítica de Simone de Beauvoir: 

 

O homem é pensável sem a mulher. Ela não, sem o homem. Ela não é senão 

o que o homem decide que seja; daí dizer-se o "sexo" para dizer que ela se 
apresenta diante do macho como um ser sexuado: para ele, a fêmea é sexo, 

logo ela o é absolutamente. A mulher determina-se e diferencia-se em relação 

ao homem e não este em relação a ela; a fêmea é o inessencial perante o 

essencial. O homem é o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro. (BEAUVOIR, 
1970 [1949a], p. 10) 

 

Porém, atendendo em alguma medida ao chamado freudiano de tornar a pedra no 

caminho de uma teoria, a pedra angular da teoria que a substitui (FREUD, 1996 [1932-1933a]), 

Lacan vai dizer que a sua hipótese do “não-todo” foi o que fez aparecer algo de novo sobre a 

sexualidade feminina (LACAN, 2008 [1972-1973], p. 64), e, eu acrescentaria, algo que fez 

avançar a psicanálise de maneira geral em sua teoria, mas também na condução clínica. Isto 

porque a invenção desse quantificador lógico cria um instrumento dentro da linguagem – posto 

que não há metalinguagem – para dizer algo do indizível!  O cerne do problema é como abordar 

o lugar vazio e para isso “a introdução do não-todo é essencial aqui. O não-todo não é essa 

universal negativada. O não-todo não é nenhum [nul]” (LACAN, 2012 [1971-1972], p. 11, 

grifos do autor). 

A mulher não é o Outro, tampouco não é o não-homem e a sua sexualidade não é não-

fálica. A modalidade de gozo dito da mulher não é o que se vê no lado direito das fórmulas da 

sexuação como um duplo negativo do lado esquerdo. Uma mulher, indicado pelo La que 

aparece no andar de baixo, é aquilo que tem relação com o falo sim, como mostra a seta inferior, 

porém “seria preciso o sujeito admitir que a essência da mulher não está na castração [...] é do 
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real que a mulher tira sua relação com a castração (LACAN, 2012 [1971-1972], p. 45- 46). E é 

nisso que reside a vicissitude do gozo feminino, a sua duplicidade.   

 

 

  

 

 

 

  

 

A mulher, diz Lacan (2012 [1971-1972], p. 117), “na relação entre os sexos, é o que se 

situa entre centro e ausência. O centro é a função fálica [...]”. Essa posição entre o falo e o vazio 

de sentido é o que confere às mulheres o seu caráter de inumerabilidade, enquanto conjunto 

aberto onde cada elemento é contado como Um. Isso implica ainda que, diferente dos homens, 

uma mulher tenha uma “enorme liberdade com o semblante” (LACAN, 2009 [1971], p. 34). 

Com isso, a posição de não-toda inscrita na função fálica é o que promove uma abertura à 

criação, mas talvez não sem embaraços àqueles que usufruam dessa modalidade de gozo dito 

feminino. Digo embaraço tendo em vista a convocação à diferença absoluta, à radicalidade do 

singular que nesse caso se mostra mais incisiva. Enquanto o significante fálico ordena um modo 

de gozo à maneira universalizante, a inexistência de um significante simétrico-oposto que 

ordenaria o gozo Outro necessariamente aponta para o vazio que demanda o trabalho artesanal 

de se fazer, cada uma, uma a uma.  

“Já lhes disse que a mulher – resulta naturalmente do que já escrevi no quadro – A 

Mulher não existe. Mas uma mulher, isso pode se produzir, quando há nó, ou melhor, trança” 

(LACAN, 2018 [1973-1974], p. 114). Essa frase de Lacan me parece designar o trabalho de 

manufatura que é o do saber-fazer com a feminilidade e quando ele diz que “pode acontecer”, 

aponta para o viés de contingência implicado nesse trabalho. Para além disso, destaco esta frase 

pela menção ao nó.  

Nos limites dessa dissertação, o nó borromeano está sendo utilizado apenas em seu 

caráter preliminar tal como foi introduzido na obra lacaniana, menos pela sua complexidade 

matemática do que pela sua dimensão de metáfora. Diz Lacan que “[...] o nó borromeano é a 

melhor metáfora do seguinte: que nós só procedemos do Um. [...] Do Um, na medida em que 

ele ali está, podemos supor, apenas para representar a solidão – o fato de que o Um não se 

amarra verdadeiramente com nada do que pareça o Outro sexual” (LACAN, 2008 [1972-1973], 

Figura 14 – Andar inferior das Fórmulas da Sexuação 

Fonte: LACAN, 2009 [1971], p. 132 
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p. 137). Lembro que a solidão aí implicada é devido ao fato de que cortado um anel, os outros 

se soltam, não há colagem entre as rodinhas, há amarração.  

No Seminário XX, ele vai dizer que “a dita rodinha é certamente a mais eminente 

representação do Um, no sentido em que ela encerra apenas um furo” (LACAN, 2008 [1972-

1973], p. 136). Assim, o que se decantou do nó a partir dessa pesquisa foi o seu valor metafórico 

dos enodamentos possíveis diante dos impossíveis: entre o centro e a ausência, entre o Um e o 

vazio, entre Φ e o S (Ⱥ), “ninguém nasce mulher: torna-se mulher” (BEAUVOIR, 1967 

[1949b], p. 9). “Torna-se” aqui tomado como um trabalho de se produzir, de se fazer mulher. 

Nesse sentido, a convocação diante do singular da feminilidade encontra eco nos demais 

chamados aos quais o sujeito adolescente é impelido a dar suas respostas. O trabalho de 

separação que a adolescência enquanto discurso promove vai na mesma direção apontando para 

o vazio de sentido da linguagem na medida em que desmascara a consistência do Outro. Assim, 

se S(Ⱥ), então cabe a cada um construir um modo singular de estar no mundo. O paradoxo, no 

entanto, está aí. Estar no mundo, na civilização, também implica um saber-fazer com a castração 

(Φ). Portanto, a posição mulher [La], dividida entre a reinvindicação fálica e um gozo 

suplementar me parece também uma alegoria do sujeito adolescente, também dividido nesse 

ponto. 

 

Do ponto de vista subjetivo, a adolescência da menina tende a tornar-se o 

encontro de duas questões sobre o gozo feminino. E, na ausência do 
significante de A mulher, tais questões indicam também o encontro de duas 

faltas, podendo se converter em desencontro, quando não em um verdadeiro 

embate. [...] Por isso se pode afirmar que, se a puberdade é um fenômeno 
biológico da ordem do necessário, a adolescência, enquanto fenômeno 

subjetivo, é apenas contingente. (POLLO; SILVA, 2015, p. 105) 

 

Diante disso, apresentarei em seguida, dois casos clínicos que significam ao mesmo 

tempo os pontos de partida e de chegada desta dissertação. Parti deles por terem sido os mais 

emblemáticos para mim quanto às questões que enlaçam a adolescência e a feminilidade, mas 

ao mesmo tempo, os casos não estavam lá desde antes. Um caso não é equivalente ao 

analisando, tampouco aos registros clínicos. Um caso, isso se constrói. Dessa maneira, partindo 

deles, e agora retornando depois dos caminhos e descaminhos teóricos apresento nas seções 

seguintes o que representa uma segunda volta dessa construção, os casos agora enquanto 

produtos, enlaçamentos possíveis dessa pesquisa.  

 

 



80 
 

4.1. FALAR EM NOME PRÓPRIO: Caso Sofia Natália 

 

“Se eu tivesse a tolice de perguntar ‘quem sou eu?’ 
cairia estatelada e em cheio no chão. É que ‘quem sou 

eu?’ provoca uma necessidade. E como satisfazer a 

necessidade? Quem se indaga é incompleto” 
(LISPECTOR, 1998 [1977], pp. 15-16) 

 

A construção desse caso aconteceu em três momentos diferentes. Primeiro, no trabalho 

em supervisão, em seguida em apresentação interna e restrita em seção clínica entre 

psicanalistas e, por fim, quando retomei os registros para fins de pesquisa durante a escrita da 

dissertação. Fato curioso é que eu costumava tratar esse caso a partir do significante “criança” 

e somente a posteriori isso começou a aparecer como questão: o fato da realidade material, o 

simples recorte cronológico do tempo é suficiente para que se diga que aí se trata de uma 

criança? Embora a garota àquela época estivesse em um tempo de transição sobre o qual ela 

própria utilizava a expressão “pré-adolescente” como tentativa de circunscrever uma passagem, 

a questão sobre o sujeito adolescente só me ocorreu em um tempo posterior.       

Trata-se de uma garota a quem nomeei de Sofia Natália, nome fictício, mas que tenta 

guardar a mesma estrutura do original o qual é composto por um prenome escolhido pelo pai 

que remete a uma personagem da ficção e o segundo, é o mesmo nome de sua mãe. É importante 

ressaltar que escolhi “Sofia” e “Natália” com base nas histórias inventadas pela jovem durante 

o tempo de análise. 

Quem faz o contato inicial e vem sozinha à primeira sessão é Tereza, avó paterna e 

guardiã legal da garota, que chega com a seguinte frase: “Sofia tem uma história de vida muito 

difícil”. A partir daí, Tereza relata a maneira trágica com que o pai da garota havia morrido, 

morte esta que foi ligada à mãe biológica a quem chamo aqui de Natália. Essa história trágica 

é contada como sendo “a história de Sofia”.  

Certamente esse acontecimento tão duro deixou marcas importantes na subjetividade 

dos membros dessa família, marcas que não são insignificantes, mas que, somente pelo relato 

do fato em si não podem ser mensuráveis. Tampouco são as mesmas marcas para todos. A 

clínica se faz no um a um sempre, e mesmo em casos de grandes tragédias, a singularidade deve 

imperar na direção do tratamento. A ética da psicanálise ensina a não recuar frente ao horror, a 

encarar o pior, a guerra, a violência, etc. como produções humanas e Freud, que não estava 

ingênuo a isso, diz: 
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Infelizmente, o que a História nos conta e o que nós mesmos temos 

experimentado [...] justifica a conclusão de que a crença na ‘bondade’ da 
natureza humana é uma dessas perniciosas ilusões com as quais a humanidade 

espera seja sua vida embelezada e facilitada, enquanto, na realidade só causam 

prejuízo. (FREUD, 1996 [1932-1933a], p. 106). 

 

Não paralisar diante do pior significa apostar que apesar da realidade material, a 

realidade psíquica é inventiva e um evento não é traumático por si mesmo, mas depende do 

contorno simbólico que foi possível a cada um realizar. Advertida disso, pude escutar Tereza 

outras vezes sem que a “história de polícia”, como diz, se tornasse o foco nas entrevistas 

preliminares. Com isso notei que embora esse caso de violência apareça logo no primeiro 

atendimento, a avó passa a dizer que o verdadeiro motivo de ter procurado ajuda psicológica é 

o mau comportamento que Sofia vem apresentando nos últimos meses: “Ela nunca deu trabalho, 

sempre foi estudiosa, organizada, dedicada. Agora está rebelde, respondendo” e associa isso ao 

“fator idade”, como se refere às questões que supõe relativas à adolescência,  

Assim, para além do acontecimento chocante, outras narrativas sobre essa menina 

começam a surgir na fala de sua avó. Seu lugar nessa família – posição intermediária entre neta 

e filha, sobrinha e irmã –; a queixa circunscrita pelo significante “rebelde”; um receio de que 

uma “crise da adolescência” pudesse acontecer trazendo à tona questões sobre a sexualidade a 

agressividade, pontos que Tereza privilegia como sendo os que lhe causam maior embaraço; 

uma comparação entre a sua filha biológica a quem nomeia de “menina de ouro” e a neta, “a 

que dá trabalho, que faz malcriação”. Além de tudo isso, a avó chega a mencionar um temor 

relativo aos traços de semelhança entre Sofia e sua mãe.  

Seja qual for a sua composição ou dinâmica, a família é quem toma o bebê – filhote 

prematuro – e o humaniza, por assim dizer. Segundo Lacan (2008 [1938], p. 9), a família 

“estabelece entre as gerações, uma continuidade psíquica cuja causalidade é de ordem mental”. 

Logo, a única hereditariedade da qual a psicanálise pode se ocupar nada tem a ver com o 

determinismo genético ou jurídico, mas trata de uma transmissão significante entre gerações. 

Inclusive, porque, como afirma Leite (2015, p. 140), “não devemos nos esquecer que a 

dimensão de uma herança ultrapassa as condições objetivas ou localizáveis cientificamente. 

Herdam-se promessas, histórias, traços, nome”. 

Em sua primeira sessão, quando perguntada sobre o motivo da sua vinda Sofia diz: “a 

professora perguntou porque eu estava assim, aí minha vó disse que minha mãe me abandonou 

quando eu era pequena”. A menina conta que há alguns dias a sua mãe biológica a procurou e 

narrava uma versão diferente dos fatos que os seus avós haviam lhe contado durante toda a 

vida. “Xinguei ela toda. Eu sou louca. Quando uma pessoa fala coisa de mim e eu não gosto, 



82 
 

eu sou doida, eu falo mesmo tudo que estou pensando [...]. Xinguei minha mãe porque ela 

estava dizendo uma história diferente”, disse ela. Destaco o significante “louca” frequentemente 

utilizado por ela e seus familiares para se referir à mãe, Natália, que porta a marca da desmedida 

nessa família. 

Sofia afirma que xingou a mãe “porque ela estava dizendo uma história diferente”. E no 

momento em que lhe é pedido que conte a sua história, ela responde com um enunciado 

cristalizado, claramente uma colagem do dito trazido por sua mãe adotiva na primeira 

entrevista. Há algo que se transmite sobre quem você é, de forma que o outro diz sobre a 

linhagem, o romance familiar, as tragédias antecedentes, as expectativas e limitações que 

atribuem à criança que vem ao mundo, como quem diz: “Essa é a sua história. Você é isto!”.  

Acontece que em uma análise, a partir da operação de engajar o sujeito a dizer besteiras 

(LACAN, 2008 [1972-1973]), o analista convoca o sujeito a desmontar aquilo que está dado e 

naturalizado, os ditos fatos reais que supostamente determinariam a sua posição subjetiva. No 

caso de Sofia, para que conseguisse se engajar na fala, a princípio, lhe era necessário o uso de 

recursos lúdicos, e do que havia disponível no espaço analítico, os livros eram o que mais a 

atraíam.  

Logo nos primeiros atendimentos, Sofia escolhe o livro O fantástico mistério de 

Feiurinha (BANDEIRA, 2001 [1986], p. 6) que começa com o seguinte questionamento: “Mas 

o que significa viver feliz para sempre? Significa casar, ter filhos, engordar e reunir a família 

no domingo pra comer macarronada? Quer dizer que a felicidade é não viver mais nenhuma 

aventura?”. Diante da pergunta do autor, Sofia tenta dar a sua resposta sobre o “feliz para 

sempre”, da seguinte forma: “Não tem príncipe. Significa viver com a mãe dela, passar os 

momentos mais felizes da vida dela com a mãe”. 

Com esse significante “mãe”, Sofia se atrapalha muitas vezes. Tenta fazer alguma 

distinção entre “mãe” e “mainha” para diferenciar Tereza e Natália, mas os lapsos são 

frequentes. Além disso, o acesso à sua mãe biológica é interditado e ela própria afirma com 

frequência de que disso nada quer saber, todavia, em uma análise, pela via da regra 

fundamental, não há restrição e se há algo que insiste, o inconsciente o presentifica pela via do 

significante.  

Certo dia, me contava sobre uma parente distante: “o nome dela é Maria Natália, igual 

ao meu sobrenome”. Pergunto se Natália é o seu sobrenome e ela me diz que seu pai o escolheu 

em homenagem a esta familiar. Só depois de algum tempo, com certa surpresa, a menina 

exclama de que também é o nome de sua mãe. Esse traço identificatório que chamamos nome 

próprio foi dado pelo Outro, e é grande parte da constituição do sujeito pois fala de uma 
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transmissão. Segundo Soler não devemos confundir o nome próprio com o patronímico: O 

prenome “não é transmitido automaticamente, mas inscreve uma escolha. Além disso, é sempre 

o estigma do desejo do Outro em relação àquele que acabou de chegar. Em outras palavras, um 

significado do Outro que traz consigo o rastro de seus sonhos e expectativas” (SOLER, 2007, 

p. 172).  

 

Todos nós temos alguma história para contar sobre nosso nome próprio, nome 
que nos inscreve em uma linhagem, em uma cultura, na lei. Nome que porta 

algum discurso que nos antecede e que nos inscreve em uma escrita, 

funcionando como uma marca inicial que nos especifica e nos determina com 
as cores do imaginário de quem nos nomeou (MARIANI, 2014, p. 132). 

 

No Seminário IX sobre a identificação, Lacan aborda a questão do nome próprio da 

seguinte maneira: “Vocês sabem, como analistas, a importância que tem em toda análise, o 

nome próprio do sujeito. Vocês têm sempre que prestar atenção em como se chama seu 

paciente. Nunca é indiferente” (LACAN, 2003 [1961-62], p.83). Segundo ele, o nome 

“especifica como tal o enraizamento do sujeito” e por sua propriedade de ser particular, logo 

intraduzível (posto que “apenas se transpõe e se transfere”), faz com que nos interroguemos 

sobre o que há nesse ponto radical e arcaico. Nesse ponto em que surgem, por exemplo, os 

enigmas da origem, mas que “quanto mais o sujeito avança no desenrolar dos enunciados, mais 

ele elide na enunciação com o que ele não pode saber”. (LACAN, 2003 [1961-62]). 

Após alguns atendimentos, à propósito da sua escolha em análise pelos contos de fadas, 

proponho a Sofia que escreva o seu próprio conto. Nessa história, de onde retirei os nomes 

fictícios para esse caso, aparecem três personagens, a princesa Sofia, sua mãe e uma bruxa.  

“Era uma vez uma princesinha que foi roubada do castelo que se chamava Sofia. Um dia de 

sábado à noite, uma bruxa entrou no castelo e roubou a princesa, porque ela tinha inveja da mãe 

dela. [...] ela roubou o bem mais precioso de sua mãe. Casa abandonada, enfim. Então Sofia 

disse: “mamãe, estou com fome!”, mas só que ela não sabia que a bruxa não era a mãe dela. A 

bruxa era má, mas ainda tinha um coração dentro dela e batia lá no fundo mesmo”.  

Enquanto ela escrevia, me solicitou borracha já que havia cometido algum erro 

ortográfico. Propus então que os erros permanecessem, e como em um jogo, ela teria que criar 

a partir do equívoco. Foi o que aconteceu com as letras A I N T. Ela queria ter escrito “ainda”, 

mas acabou formando um ato bem-sucedido, um lapso da escrita que aponta para o sujeito do 

inconsciente.  

A saída de Sofia foi criar um novo personagem para o seu conto: Tani, “irmã boazinha 

da bruxa”. Acontece que essas letras formam um anagrama que remete ao seu nome e também 
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ao nome de sua mãe, NATI. As letras caíram num tropeço, mas não ao acaso, e sim na lógica 

do inconsciente. Conforme Mariani, Lacan situa o nome próprio em relação ao que ele chama 

de instância nomeadora, que é da ordem da letra, da função da letra no inconsciente. Letra se 

refere ao “suporte material do significante, enquanto que significante é uma entidade puramente 

relacional, cujo valor está em marcar diferenças fônicas em uma cadeia” (MARIANI, 2014, p. 

135).  

A questão do nome próprio aponta, como vimos, para uma marca do desejo do Outro na 

constituição subjetiva, mas como Lacan apresenta no seminário da Identificação, essa marca 

produz efeito de enigma com o qual o sujeito tem que lidar. Assim, diante do nome próprio que 

recebeu de seus pais, uma criança se confunde: “isso sou eu, mas em qual parte disso, em qual 

parte deste conjunto de letras eu estou?” (DUNKER, 2011, p. 9). 

O enigma que o nome próprio causa enquanto cifra, faz Sofia trabalhar e em uma sessão 

posterior ao lapso de escrita que produziu, chega à análise dizendo: “Vou mudar meu nome. 

Tem três Sofias na escola. Por isso me chamam de Nati. Vou colocar um ‘ie’ no final de Sofia. 

É mais estiloso. Vai ficar: Sofie Natália”. O nome Sofie, ela pronuncia enunciando as duas 

letras acrescidas “i” e “e”. Ao que lhe pergunto: “Sofia é Natália?”. Um dizer interpretativo que 

se baseia na ambiguidade homofônica da fala da menina. Diante disso, surge a questão: “não 

sei porque meu nome tinha que ser igual ao dela”.  

Se “não uma Sofia qualquer”, então qual? A questão que se apresenta à garota é quem 

ela é entre as demais. Na tentativa de encontrar a sua marca da diferença, de fazer de si Um da 

singularidade, a saída que o sujeito encontrou foi o Um da unificação. E a partir desse 

significante novo, “sofienatália”, produzido em análise, a menina começa a tecer através das 

palavras os seus traços de identificação à mãe, com a qual parece compartilhar mais do que o 

segundo nome. De modo que nesse percurso alguns significantes se mostram privilegiados, 

entre eles, “louca”, “cabelo” e “corpo” que tangenciam questões como o sexo e também a 

desmedida, esse excesso que tanto marca os atos da mãe, quanto Sofia em seu “mau 

comportamento”.  

Nos primeiros meses de acompanhamento, a garota não se questionava sobre a queixa 

de sua avó de que ela seria “rebelde”. Ela consentia com isso, afirmava que estava em análise 

para “aprender a se comportar”. A queixa da sua avó era também a sua. E isso ainda não se 

configurava em uma pergunta que apontasse para alguma histerização em seu discurso. 

Todavia, o lapso produzido, manifestação do sujeito na pulsação inconsciente, parece ter tido 

algum efeito nesse sentido.  
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De maneira que na sessão que se seguiu, Sofia chega falando sobre algo que vinha 

pensando. Diz que no ano anterior morreram muitas pessoas em sua família: “minha avó de 

diabetes, minha tia de rim, uma prima de câncer e um tio de guardar coisas”. Sobre essa causa 

inusitada da morte do tio, ela explica: “Quando ele queria dizer alguma coisa, ele não falava, 

guardava tudo pra ele. Ele morreu de derrame porque não falava”. Nessa mesma sessão, ela 

desenha um coração grande e roxo e dá à produção o nome de “Um coração querendo 

desabafar”.  

Aos poucos ela foi prescindindo dos recursos lúdicos na sessão. Sentava-se na poltrona 

e dizia “hoje preciso falar”. Contava sua semana, os filmes de terror ou de ação que assistia sem 

que a avó soubesse; falava dos eventos na escola, dos conflitos e das “resenhas” (“resenhar é 

rir da cara do outro, colocar apelido”); e começou a se queixar de que sua avó entrava em seu 

quarto sem que ela permitisse, que não permitia que ela fizesse alguns trajetos sozinha pelo 

bairro, que limitava sua autonomia: “Eu sei que as vezes eu desobedeço, mas também, ela me 

deixa louca!”. 

“Eu sou louca”, repete Sofia muitas vezes, em situações das mais diversas. Esse dito 

afirmativo que parece ser uma resposta diante da pergunta “quem sou eu?”, ela o relaciona de 

início à queixa de sua avó. Fala sobre ser “barraqueira”, “pirracenta” e “briguenta”, palavras 

que a diferem muito do perfil sóbrio das mulheres mais próximas. De início, louca é aquela 

discute com a avó e que tem “comportamento explosivo”. Contudo, ao longo dos atendimentos, 

o sentido dessa palavra vai sofrendo algum deslocamento. Louca também pode ser aquela que 

faz os outros riem, mas que não se importa de rir de si mesma, “a que sempre cai”, a que gosta 

de estar “no centro das atenções” e que pensa em ser cantora quando crescer. 

Essas construções vão na contramão do que sua avó, “mainha”, espera dela. Sofia conta 

que começa a se perceber diferente das mulheres da casa. Enquanto sua avó/mãe e sua tia/irmã 

são “organizadas e sérias”, com histórias de vida e escolhas profissionais que apontam para um 

lugar de mestria, Sofia quer ser artista, subvertendo o que ela supõe ser o desejo do Outro. 

Relembrando Soler (2018 [2014-2015]), na adolescência, se coloca de forma mais aguda o 

sentimento de identidade que se poderia formular pela expressão “eu não sou o que vocês 

pensam que eu sou”. O problema é que essa construção não implica que se saiba responder o 

“quem sou”, uma vez que o sujeito não é identificável.  

Após muitas sessões em que não havia mais mencionado a sua mãe biológica, Sofia se 

queixa de que sua avó, vez ou outra, toca no assunto e que ela não quer mais falar sobre isso, 

pois quer “esquecer o passado”. Em análise, diz em denegação: “Já disse que não quero saber 

da minha mãe!”. Ao que lhe pergunto então o que já sabe: “Que ela tem o cabelo cacheado 
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grandão. Tem corpo. O cabelo é desse tamanho. O meu é um dedo acima”. Dessa frase, Sofia 

desdobra as questões que começam a surgir para ela nas transformações que a puberdade impõe, 

não necessariamente em seu próprio corpo, mas no que também começa a observar nas garotas 

ao seu redor: menstruação, os seios mais evidentes, o cabelo mudando de textura, etc. É possível 

dizer que Sofia tornou-se adolescente e deixou de ser criança a partir de algum desses 

indicadores biológicos? Ou, será que um abalo identitário diante da pergunta “quem sou eu”, 

trouxe à tona o que seria essa instância do Um, facilmente confundida com um-corpo? “O saber 

do um revela-se não vir do corpo. O saber do um, por pouco que possamos dizer disto, vem do 

significante Um” (LACAN, 2008 [1972-1973], p. 153). 

Todavia, não há como não se deparar com a questão das transformações pubertárias em 

um determinado momento da vida. No que tange à adolescência, parece haver um ponto de 

disjunção entre esta e a puberdade, denunciado pela própria existência lógica da temporalidade 

inconsciente. Essa não conformação puberdade-adolescência, inclusive, fica clara nas 

discussões contemporâneas sobre o que Birman (2011 [2005], p. 2) chama de “alongamento da 

adolescência”, a qual “começa hoje bem mais cedo do que outrora e que se prolonga também 

bastante, no campo que se denominava antigamente de idade adulta”. Talvez possamos 

questionar se há mesmo um alongamento – o que supõe que algo começou em um ponto 

específico e se estendeu – ou se o sujeito pode passar pela puberdade, mas só se deparar com a 

adolescência enquanto tempo lógico de convocações em um só-depois das transformações 

pubertárias. 

Essa problemática confirma a hipótese de que a adolescência ex-siste20  à puberdade, no 

sentido de ter com ela pontos de convergência, mas, ao mesmo tempo, ser não-toda circunscrita 

pelas transformações anatomofisiológicas. Diante disso, algumas questões tornam-se 

pertinentes, especialmente após mais de século da publicação dos Três Ensaios de Freud (1996 

[1905]) no qual o autor fala da puberdade a partir dos marcadores biológicos, mas também para 

além desses, evidenciando as exigências de trabalho de subjetivação que se impõem com as 

transformações corporais. Como articular essa passagem temporal diacrônica que promove 

maturação biológica à temporalidade lógica da adolescência? Que é o corpo adolescente?  

O corpo humano não respeita o mapa anatômico, não é um dado de natureza, mas se 

fabrica com o discurso e isso o define como “corpo sensível a um dizer” (LACAN, 2007 [1975-

1976], p. 18) e o separa radicalmente do organismo puramente animal no qual “há instinto, ou 

 
20 Neologismo utilizado por Lacan e definido por ele como “esse fora que não é um não-dentro” 

(LACAN, 2007, [1974-1975], aula de 14/01/75). O termo é sustentado pela lógica da geometria 

topológica na qual o paradoxo espacial é aceito.  
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seja, o saber que sua sobrevivência implica” (LACAN, 2003 [1974b], p. 510). Pela intrusão da 

linguagem que marca definitivamente a carne do ser falante, se transforma radicalmente a 

relação do sujeito com seu corpo, posto que o sujeito não é um corpo, mas crê que o tem. “Na 

realidade ele não o tem, mas seu corpo é sua única consistência, consistência mental, é claro, 

pois seu corpo sai fora a todo instante; o corpo decerto não se evapora e nesse sentido ele é 

consistente” (LACAN, 2007 [1975-1976], p. 64). 

Nessa mesma aula Lacan define consistência pelo que mantém junto, e é por isso que 

ela é simbolizada pela superfície. “Só temos ideia de consistência pelo que se constitui saco. 

Mesmo o corpo nós o sentimos como pele retendo em seu saco um monte de órgãos” (LACAN, 

2007 [1975-1976], p. 63). Desse modo, aquilo que o sujeito acredita possuir, o que sente como 

corpo próprio é similar ao eu em sua consistência, como demonstra Freud, ambos são “entidade 

de superfície”. Daí a ideia de que tanto o corpo quanto o eu, são instâncias que conferem alguma 

ideia de unificação.  

Segundo Freud (1996 [1923], p. 39) “o eu é, primeiro e acima de tudo um eu corporal, 

não é uma entidade de superfície, mas é, o próprio eu, a projeção de uma superfície”. Na nota 

de rodapé do mesmo texto ele afirma que o eu, pode ser encarado como uma projeção mental 

da superfície do corpo. Essa tese freudiana está alinhada ao complexo ótico que Lacan chama 

de estádio do espelho, o qual foi definido por ele como “a transformação produzida no sujeito 

quando ele assume uma imagem” (LACAN, 1998 [1949], p. 97). Se concerne à fundação do eu 

via imagem especular, então, também haveria a assunção de um corpo. E esta articulação 

freudo-lacaniana está na base do argumento da “adolescência como só-depois do estádio do 

espelho” que o psicanalista francês Jean-Jacques Rassial propõe:   

 

O estádio do espelho é o momento – lógico, tanto quanto cronológico – em 
que o sujeito constitui num eu este objeto separado da mãe, dependente, 

defeituoso, representado por um corpo, fechado pela pele e capaz de um 

mínimo de autonomia. Momento, pois, de fechamento ilusório (mas decisivo) 
do sujeito num corpo e ao mesmo tempo de abertura para o mundo objetal e 

as dimensões do outro e do Outro (RASSIAL, 1999, p. 45).   

 

Isso seria o que acontece na infância, um fechamento decisivo em um corpo (RASSIAL, 

1999). No entanto, quando Lacan (1998 [1949]) fala em assumir uma imagem, é importante 

que se diga que uma imagem não é encerrada no imaginário, ela comporta uma cota de real que 

resta inapreensível. Assim, penso que o estádio do espelho não garante unidade corporal nem 

tampouco do eu. Todavia, evidentemente, há algo dessa ordem, uma sedimentação feita via 
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sentido que constrói uma certa borda de fato, mas o contorno segue poroso, borrado. E a barreira 

entre o eu e o Outro chega à adolescência por fazer.  

A questão é que conforme Rassial (1999) a estruturação da imagem do corpo, que já 

aconteceu, é agora posta à prova uma vez que a puberdade fisiológica perturba essa imagem 

construída na infância. Diante dessa colocação cabe perguntar: Seriam a aparição dos caracteres 

secundários e a ebulição hormonal que desarrumaria o que ali já estava pronto? Ou o próprio 

complexo eu-corporal é parcial e fragmentado mesmo desde a infância?  Sobre isso, Rinaldi 

traz uma contribuição interessante: 

 

Nossa relação com o corpo não é da ordem do ser, mas do ter. Nós não somos 

um corpo, mas temos um corpo, ou julgamos que temos. [...] O corpo só se 

torna ser pelas palavras que o recortam e fragmentam seu gozo. O real da 
pulsão fura a imagem do corpo e é pela palavra que podemos contornar seus 

furos. Sua consistência, na verdade, só pode ser mental, em que a sexualidade, 

ao se dizer, mente e deixa um resto. Por isso o corpo escapa a todo instante e 
só pode ser tocado como sintoma (RINALDI, 2011, p. 442). 

 

O sintoma, modo de acesso a alguma verdade do sujeito, toca o corpo a qualquer tempo 

da vida. Para Rassial (1999, p. 19), no entanto, pelas modificações que excedem o corpo 

imaginário, “a puberdade pode ser vivida por alguns adolescentes como uma doença”. Não 

penso que seja necessário à psicanálise sustentar essa ideia ou, do contrário, corremos o risco 

de cair na patologização da experiência adolescente discutida anteriormente. Ao contrário de 

“doença”, o conceito de “sintoma” indica uma saída singular, o modo que cada um encontrou 

de se sustentar e que tem um sentido conforme descoberto por Freud, e uma relação com a 

realidade sexual do inconsciente (LACAN, 1975b). 

Sabemos que nem tudo de que se queixa é um sintoma, nem mesmo todos os problemas 

dos quais falam os adolescentes (SOLER, 2017). Como diz Soler (2017), a tese fundamental é 

que todo sintoma clínico é um sintoma sexual, e por sexual podemos dizer que é o tangencia as 

relações entre o sujeito e o Outro.  

Assim, mais do que um movimento a posteriori de “se reapropriar de uma imagem do 

corpo” – que segue pendente durante a vida – nesse só-depois da adolescência, a especificidade 

maior é que “há uma precipitação do Outro” (RASSIAL, 1999). Pelo próprio movimento 

pendular alienação-separação no qual, no fechamento do circuito há um recobrimento das duas 

faltas. O que é revelado a partir da extração do objeto é que a divisão do sujeito também está 

para o Outro, a esse também falta um significante (LACAN, 2008 [1964]).  É o encontro faltoso 
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de que falava Lacan (2003 [1974b]), o qual podemos ler como um encontro bem-sucedido com 

a inconsistência do Outro, S(Ⱥ).   

O corpo, isso aparece na análise de Sofia menos enquanto organismo do que como 

indicativo de uma identidade sexuada. Assim como disse da mãe, fala das meninas próximas 

que “já têm corpo”. Há algo de fantástico e terrível, ao mesmo tempo, acontecendo aí, nesse 

“corpo de mulher”. Tal como no relato que faz de um filme de terror que havia assistido há 

algum tempo, “A órfã”, diz ela: “é sobre uma menina com cabelo feio e que as pessoas falam 

dela, aí deu uma coisa no corpo e começou a fazer um bocado de coisa. Aí quando ela era maior, 

a diretora disse que isso era porque os pais dela tinham morrido num acidente de carro quando 

ela tinha dois anos. Mas quando tinha dez, ela descobriu que só o pai dela tinha morrido. Aí ela 

encontrou a mãe dela. O encontro foi bom”. Esse livre relato, que parece misturar mais de um 

filme, mostra a riqueza da produção inconsciente. A partir de algumas obras fictícias, Sofia vai 

falando da sua própria ficção, do seu romance familiar. Aparecem aqui “a órfã”; “o bom 

encontro com mãe”; “o acidente quando a menina tinha dois anos”; “a morte do pai”.  

Todavia, em meio a isso, surge “uma coisa que dá no corpo”. Sobre isso, ela conta que 

a garota do filme passa a sentir “coisas estranhas” em seu corpo que a levam a agir 

impulsivamente com os colegas da escola. Fala ambígua que não deixa claro sobre quais 

“coisas” são essas que se passam nesse corpo, e que levaria a garota a agir impulsivamente com 

seus colegas. A sessão é encerrada no ponto em que o sentido da frase indica o sem sentido.  

No tempo lógico da adolescência, há uma convocação ao despertar frente ao qual 

ninguém escapa ileso, como diz Lacan. E Sofia começa a trazer questões sobre a diferença 

sexual. Conta que fez uma viagem de família para a praia e que lá havia vários “pré-

adolescentes” com os quais interagiu em diversas brincadeiras e jogos. “Não teve só menino 

não. Teve menina também”, ela faz questão de esclarecer. O encontro nesse grande grupo é 

descrito com estranheza, as brincadeiras são sempre conflituosas, “meninas versus meninos”, 

“uns contra os outros”. Nada de harmônico ali, tal como diz Lacan:     

 

Talvez tenha havido algum lugar, talvez até ainda existam lugares em que se 
passe entre o homem e a mulher essa conjunção harmoniosa que os faria 

ficarem no sétimo céu. Mas, coisa muito curiosa, trata-se sempre de lugares 

em que é realmente, seriamente preciso dizer a senha para entrar. Nunca se 
ouve falar deles, a não ser de fora (LACAN, 2012 [1971-1972], p. 69) 

 

Um descompasso entre o “ser menina” e o “ser menino” a levam a questionar sua 

posição aí. Acontece que na tentativa de captar qualquer dessas supostas essências, ela se depara 

com a seguinte situação: As meninas “são mais experientes e espertas, pensam antes de fazer”, 
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e há algo desse saber que lhe interessa. Ela fala do grupo das meninas como se ali houvesse um 

saber iniciático, um mistério a ser descoberto que a faz querer participar. Contudo, quando tenta 

se aproximar mais do grupo das meninas, percebe que não se encaixa ali pela rivalidade entre 

as garotas, “elas são duas caras e eu odeio falsidade”. Pleiteia encontrar sua diferença, marcada 

inclusive pela busca de tornar seu nome mais “estiloso”, encontrar seu próprio estilo. No 

entanto, se queixa de não se sentir bonita “como as outras”, de que gostaria de se ver em um 

determinado padrão de beleza.  

Assim, a tensão que a feminilidade impõe é essa. Entre a reinvindicação fálica de querer 

se sentir parte do grupo das meninas, ser “como as outras” [La → Φ], mas não se deixar diluir 

no grupo, sendo apenas “uma Sofia qualquer” [La → S(Ⱥ)]. A tentativa de ser “como as outras”, 

de fazer conjunto, isso falha dado que a feminilidade “é a marca de uma posição identificatória 

impossível, tanto para homens quanto para mulheres” (ALMEIDA, 1993, p. 27). Nisso reside 

a potência do não-todo, naquilo que convoca à diferença absoluta, que resiste às 

universalizações. A convocação em dizer-se mulher implica que a resposta seja como um 

trabalho artesanal, manufatura que depende de cada uma a seu modo construir.  

Diante desse impasse, anteriormente Sofia costumava andar mais com os meninos com 

quem tinha uma convivência mais tranquila, posto que eles “não são falsos e não fazem fofoca”. 

Contudo, a relação com eles vai se tornando mais difícil e a pertença também no grupo dos 

meninos se torna insustentável, porque “nessa idade agora, os meninos são osados” (sic). Ela 

fala com perplexidade se questionando sobre o que está acontecendo ao seu redor entre meninos 

e meninas. “O mundo está perdido! Menina engravidando. Menina piriguete. Tenho uma amiga 

de doze anos que engravidou. Me afastei dela. Não quero me envolver nessas coisas. Os 

meninos fazem psiu. Tenho uma amiga que olha e dá frete. Eu não dou osadia” (sic). “Dar 

osadia” significa consentir em ser objeto causa de desejo de alguém? 

Na idade adulta, diz Lacan (2009 [1971]), “é próprio dos seres falantes distribuírem-se 

entre homens e mulheres”. O que se chama de identidade de gênero nada mais é do que isto, 

diz ele. Nenhuma definição a mais sobre essas supostas identidades. Apenas que se constata 

essa distribuição. Em seguida ele continua: “[...] o que define o homem é sua relação com a 

mulher, e vice-versa” (LACAN, 2009 [1971], p. 30). O que torna possível concluir que seu 

interesse passa longe de uma essencialização, ao contrário, o que Lacan assume é justo a 

impossibilidade de definição última, nos restando apenas uma pergunta sobre a relação entre os 

significantes “mulher” e “homem”.  

Cabe ainda uma ressalva sobre a expressão “idade adulta” que não me parece advogar 

por uma maturação, mas para marcar que ainda que haja a sexualidade infantil (tese forte de 
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Freud), e mesmo que seja possível às crianças identificarem algo de uma diferença; enquanto 

elas ainda ocupam uma posição de objeto na fantasia de um Outro, algo resta pendente nessa 

operação que demanda um momento a posteriori. Se no começo “eles são o falo” (LACAN, 

2009 [1971], p. 33), é na medida em que podem prescindir de sê-lo que um campo propício ao 

advento da questão sobre a relação sexual pode surgir.  

É importante que se diga que o ato sexual, o coito, existe. O que não existe é a relação 

matemática conforme caracterizada pela Teoria dos Conjuntos, isto é, a correspondência 

biunívoca entre um elemento e outro de dois conjuntos (1:1 como na sex ratio dos demais seres 

sexuados). Só temos a ilusão do acoplamento biunívoco pelo imaginário relacionado ao modelo 

animal. Entre os humanos, não podemos falar em biunivocidade pois não existem dois 

universais (LACAN, 2012 [1971-72]). Dessa maneira, “não há relação sexual”, pois, na sex 

ratio do humano, o processo de sexuação transcende os indicadores biológicos (anatômicos, 

genéticos, hormonais). E cada um assume uma posição, “não há neutro”, ele ou ela, nunca “isso” 

(LACAN, 2012 [1971-72]) e com isso implica em abordar o Outro de maneira particular. 

Aqueles “todo-fálicos” se relacionam com o objeto a e aqueles “não-todo fálicos” duplamente 

com o Φ e o S(Ⱥ).  

“A adolescência é a idade do encontro com o corpo do Outro” (SOLER, 2017, p. 36) e 

essa formulação não quer dizer o encontro com outro organismo, indivíduo ou aparato genital. 

O corpo do outro, assim escrito com minúscula, é aquele do qual o sujeito supõe gozar e isto é 

a promessa da puberdade. Conforme Backes (2004), na interdição da sexualidade da criança 

também está inscrito um juramento de que não se pode gozar do corpo dos pais, mas que em 

outro tempo será permitido gozar de um outro corpo, ou melhor, que será possível fazê-lo. 

Assim, mesmo sem ter tido experiências sexuais e sem que a maturação biológica tenha se 

concluído, o encontro com o corpo do Outro se presentifica para Sofia enquanto questão.  

Sofia esteve em análise por aproximadamente um ano, e nesse tempo foram possíveis 

algumas voltas nas questões do romance familiar, da sua inserção na cena social, questões sobre 

a sexualidade e a morte. No entanto, o manejo da transferência com a avó não permitiu a 

continuidade do tratamento de maneira que a sua interrupção ocorreu justo quando ela começa 

a falar sobre o interesse nos meninos e como proceder com isso já que não é “como as outras”.  

Em sua última sessão logo após o dia das mães, Sofia conta que cantou na igreja a 

música Mãe, exemplo de mulher. Sobre a canção que escolheu, diz: “mãe é perfeita... a minha 

e todas as mães”. Indago: “a sua?”. E ela responde: “A que me criou, não a que me teve”. Sem 

especificar qual, peço que fale mais dela e ela me responde com outra pergunta: “Da verdadeira 

ou da que me criou?”. Diante do silêncio, continua: “Gosto mais da que me criou porque ela 
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me dá tudo. A outra eu não conheço”. A outra é a mãe que falta, a que não se encaixa no ideal 

de maternidade, mas é quem recebe de Sofia a alcunha de “verdadeira”. Essa foi a sua última 

sessão, e que acabou por concentrar as questões cruciais: entre a mãe perfeita (“a que dá tudo”) 

e a mãe verdadeira (“a louca”, a que tem um cabelo como o seu e um “corpo de mulher”), sendo 

que essa última parece ser para a menina, eu suponho, quem poderia portar de alguma uma 

marca que indicaria algo da pergunta “o que é uma mulher”.  

Sobre Natália, a mãe da realidade, ela não procura mais a filha e como a própria Sofia 

diz, elas não se conhecem, dela quase não sabe nada. Mas, sobre Natália enquanto mulher, isso 

interessa a Sofia, pois atualiza as suas próprias questões. Trata-se do “desejo da mãe” enquanto 

enigma, no que Soler (2005) aponta que deve ser entendido como “o desejo da mulher na mãe”. 

É o fato da mãe ser não-toda que faz com que a criança seja introduzida “por meio da angústia 

de castração, numa dialética de identificações contraditórias pela qual ela poderá soltar-se da 

posição passiva de objeto da mãe e, no fim, assumir seu próprio sexo” (SOLER, 2005, p. 95).  

Durante todo o tempo em que esteve em análise, repetia muitas vezes que da mãe nada 

queria saber. Todavia, pela própria falta de liberdade da associação em análise – que de livre 

não tem nada, dada a sobredeterminação da cadeia inconsciente – isso se fazia presente. Marcar 

essa presença da mãe na análise de Sofia longe de indicar uma busca por uma causa da 

realidade, apenas aponta para a insistência significante. Mãe aqui entendida, assim como 

mulher, enquanto significante e não como necessariamente um corpo encarnado.   

Nisso que Lacan (1998 [1956], p. 471) afirma ser a evidência com a qual todo 

psicanalista deve se assegurar, a de que o humano, “desde antes de seu nascimento e para além 

da morte, está preso na cadeia simbólica, a qual fundou a linhagem antes que nela se bordasse 

a história”. Sobre essa presença da família, e, nesse caso, da figura da mãe, em análise, Soler 

vai dizer algo com o qual concordo: 

 

Que a fala na transferência é como imantada pelas figuras originárias é um 

fato, mesmo que seja preciso mais do que isso, evidentemente, para situar a 

ordem das causas. E na queixa do analisando, já que essa é a forma 
inicialmente assumida pela fala transferencial, a mãe é infalivelmente 

convocada, inscrita no cerne das lembranças mais marcantes. Será que isso 

quer dizer que é preciso atribuir o erro à família? Não é esse o postulado da 
psicanálise. Muitas coisas transitam entre as gerações, sem dúvida, mas, com 

certeza, não a causa dos sintomas: invocar uma causalidade familiar nesse 

nível tornaria ininteligíveis os efeitos terapêuticos da fala sob transferência, 
que se desenrola totalmente no espaço do sujeito. Mas isso não impede que 

cada um traga no mais íntimo de si a marca do “Outro primordial” (SOLER, 

2005, p. 89).  
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A hereditariedade em psicanálise vai muito além das dimensões da biologia ou da 

justiça, mas fala de uma transmissão de significantes, que como tal, é a premissa da causação 

do sujeito já que é necessário que ele se aliene. Sem a herança simbólica do Outro, o sujeito 

não advém. E dessa transmissão entre as gerações, Lacan (2010 [1960-1961, p. 392) afirma que 

“o que nos interessa é a coerência significante que existe entre a primeira constelação e aquela 

que se segue”. Sobre essa continuidade, não se pode perder de vista que o sujeito deve ser 

implicado em suas identificações, pois, ainda que haja uma “doação” do Outro, há também uma 

escolha insondável do sujeito, afinal, nem todos os significantes fazem sintoma. O sujeito se 

deixa fisgar. Nessa mesma perspectiva, o que cada um faz com a marca que lhe foi feita pelo 

nome próprio é da ordem do caso a caso.  

O nome próprio é para Lacan uma instância que se aproxima mais do traço unário 

naquilo em que esse aponta para o que se põe a ser lido, a letra. Esse entalhe, essa inscrição que 

os pais fazem nos corpos de seus filhos, dela se faz alguma coisa, ocupa-se uma fixão21  de gozo 

que lhe é própria, seja se pondo a atender a demanda do Outro implicada na escolha do nome 

ou não. Nessa perspectiva, uma análise poderia favorecer ao sujeito fazer uma operação com 

aquilo que recebeu, um giro. 

O caso apresentado é um exemplo do esforço que o sujeito tem que fazer para tornar 

próprio aquilo que herdou. Essa repetição do nome materno comporta o enigma: o que o Outro 

quer de mim? E ela parece responder com uma identificação alienante aos significantes que 

representam a mãe. Identificação essa resumida no enunciado “sofienatália”, assim, tudo junto. 

Denunciar as identificações em análise seria, então, apostar que o enunciado afirmativo pudesse 

advir como questão: “Sofia é Natália?”, que indicaria uma aposta na operação de separação. 

Recebemos os fios da linguagem de um Outro e com eles vamos tecendo nossa própria 

costura simbólica. Uns fios ficam no caminho, outros elegemos como imprescindíveis na 

composição do tecido e é a essa trama que estamos peados. Assim, a hereditariedade é a própria 

função de resíduo necessária para a constituição subjetiva. Contudo, aquilo que se oferta é 

sempre uma aposta sem garantias, portanto, podemos concluir que não há determinismo 

hereditário em psicanálise, pois o único laço possível entre família e inconsciente é, segundo 

Gallano (2007), “somente o da transmissão do mal-entendido do verbo, falando em um semi-

dizer e sem saber o que diz”. 

Desse modo, a linguagem enquanto ferramenta furada, tal qual o tear, permite que na 

“herança” que recebeu o sujeito se engaje, recorte, cole, borde, desmonte, rasgue e, talvez, 

 
21 Neologismo de Lacan (2003 [1972]) que condensa as palavras ficção e fixação.  
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construa nova trama, novo enredo. Até o seu nome próprio, com ele é possível operar, inventar 

uma assinatura e quem sabe ao longo de uma análise, escrever o próprio nome de gozo, um 

pouco mais separado das identificações alienantes de outrora, como na frase de Goethe 

recuperada por Freud (1996 [1912-1913], p. 160): “aquilo que herdaste de teus pais, conquista-

o para fazê-lo teu”. 

 

4.2.A DOENÇA DO AMOR: Caso Ella 

 

“Ela sabia o que era o desejo – embora não 

soubesse que sabia” (LISPECTOR, 1998 [1977], 

p. 45) 

 

O caso de Ella começa com a demanda de atendimento feita pela sua “tia Clarice”, quem 

detém sua guarda legal logo após a morte repentina de sua mãe. Na primeira entrevista a tia faz 

uma apresentação da garota: “ficou órfã aos seis anos e eu me vi na obrigação de pedir a 

guarda”. Destaco esse trecho inicial pela ocorrência da palavra “obrigação”. Palavra 

problemática que de algum modo já indica certo embaraço na relação entre as duas.  

A psicanálise preconiza que para que algo do desejo se transmita entre gerações, é 

imprescindível que ao tomar uma criança como objeto de cuidado haja um endereçamento 

particularizado. E isso só se torna possível quando esse cuidado vai além da simples satisfação 

das necessidades. Parece que nesse caso, a tensão entre obrigação e desejo se coloca a todo 

instante. Clarice afirma que jamais seria substituta de sua mãe, embora acreditasse que Ella lhe 

demandasse isso. Esse ponto a leva a trazer um pouco de si, da sua história, quando afirma não 

lidar bem com adolescência de garotas. 

Quando Clarice resolve buscar uma análise para Ella (e aqui a homofonia da frase cabe 

bem pois a tia também procura um tratamento analítico para si na mesma época), é justo no 

momento em que a garota passa a se identificar com o significante “adolescente” e ser 

reconhecida dessa maneira pelo seu entorno. Não por acaso, somente agora uma análise pôde 

ser demandada. A adolescência dos filhos pode reatualizar as próprias questões dos pais. No 

caso em questão, há um tensionamento entre elas que está para além de Ella enquanto indivíduo 

e para além do laço entre as duas: é algo que diz respeito ao que o adolescer de uma garota faz 

despertar de questões sobre a feminilidade na tia Clarice e que a convocam a questionar sua 

própria condição de mulher.  

Após esse primeiro momento com a tia, Ella vem à sessão seguinte e entra sozinha, não 

tem dificuldade em falar. Conta que adora ler e também criar histórias, que escreve e mantém 



95 
 

um diário. Ela diz que quer começar pela escola antiga: “A minha amiga ia mudar de escola. 

Eu convenci ela a não mudar. Gostava dela. Queria ficar com ela” (sic). A frase “ficar com ela” 

é dúbia no português informal do Brasil posto que o verbo indica tanto estar na companhia de 

alguém quanto manter um relacionamento amoroso sem compromisso com alguém.  

A frase “quero ficar com ela” permanece dúbia, se repete e desliza em vários contextos 

no seu percurso de análise e parece indicar um ponto que a divide, seja no que concerne à 

dialética mãe-filha, às “desilusões no amor” ou às incertezas no sexo. Foi a partir dessa frase 

que, inclusive, nomeei o caso. A escolha pelo nome de origem inglesa se deu pelo jogo que faz 

com o pronome pessoal (shifter de pessoa) da língua portuguesa para designar o gênero 

feminino.  

O campo da sexuação é justamente o que causa um grande embaraço para essa jovem. 

Diante de um luto real que atualiza o convite ao desligamento da imagem materna idealizada 

da infância, a garota se vê diante dos novos laços na cena social que parecem trazer consigo 

questões sobre o que quer dizer ser mulher perante uma ebulição de indagações. 

 Ella chega à análise ainda muito presa aos ditos da família, em especial dessa tia a quem 

se esforça muito em agradar. Diz que com ela aprende “valores e princípios” de como ter uma 

vida correta para que no futuro quando estiver morando sozinha possa “ser uma pessoa correta, 

de bem”. Todavia, à medida que o trabalho analítico vai promovendo as voltas necessárias, o 

lugar idealizado da tia que repercute para mim como uma tentativa de reencontrar a mãe da 

infância, vai podendo ser questionado. Essa tarefa de engendrar-se, parir-se via separação, se 

relaciona com que o “desligamento da autoridade parental” (FREUD, 1996 [1905]), segundo 

ele a grande tarefa da adolescência, uma vez que convoca o sujeito a dar suas próprias respostas 

no que diz respeito ao desejo e ao gozo.  

Logo em uma das primeiras sessões Ella diz: “Pessoas na minha idade paqueram os 

meninos ou as meninas, a depender do sexo. Se for menino se interessa por menina e vice-

versa”. Interrogo esse dito seguindo a advertência freudiana de que a heterossexualidade não é 

natural. E como retorno a essa provocação, ela diz: “Tem gente que se interessa pelo mesmo 

sexo, infelizmente. Eu respeito. Mas acho estranho. O menino pode saber outras coisas que eu 

não sei porque ele é diferente. Se eu não sei futebol, por exemplo, ele pode me ensinar. Já 

menina com menina ou menino com menino não. Eu nunca senti isso por alguém do mesmo 

sexo que você. Acho que não é o correto. Mas eu respeito”.  

Essa fala é muito interessante porque o estranhamento que ela supõe sentir quanto à 

escolha homossexual de outros vai se desdobrar justo na questão sobre seu desejo. O estranho 

como categoria freudiana ensina a não desprezar o que o analisando faz de tudo para rechaçar. 
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Nesse caso, o dito estranhamento faz eco às crenças de sua tia que costuma repetir a seguinte 

frase: “deus criou a vagina e o pênis” acreditando que essa seria a única conjugação possível 

no que tange à sexualidade humana.  

Aliás, o que quer dizer sexualidade em psicanálise? Christian Dunker (2017) vai dizer 

que desde Freud sexualidade não tem a mesma conotação que o senso comum que associa a 

palavra diretamente às experiências de prazer genital. Sexualidade em psicanálise diz respeito 

a todas as modalidades de satisfação, sejam elas oral, anal, o olhar, a voz, a fantasia, discurso 

etc. Essa ressalva é fundamental para que não caiamos no engodo da genitalidade como fim ou 

pior, no mito da “pulsão sexual altruísta” (FREUD, 1996 [1905], p. 196), especialmente quando 

é do sujeito adolescente que se trata.  

Jean-Jacques Rassial, por exemplo, vai dizer que embora o corpo da criança também 

tenha sofrido transformações importantes no curso do seu desenvolvimento, na adolescência, 

“este corpo muda de estatuto essencialmente porque a genitalidade ocupa uma posição 

dominante para o sujeito” (RASSIAL, 1999, p. 18). O autor coloca ênfase no fato de que com 

a puberdade haveria a assunção de um “corpo genitalmente maduro”, e essa ideia me parece 

um pouco problemática, merecendo algumas ponderações.  

Para começar, a ideia da assunção da genitalidade não é de Rassial, mas de Freud e 

aparece nos Três Ensaios, onde ele apresenta “as fases de desenvolvimento da organização 

sexual”. Neste esquema, a vida sexual infantil (essencialmente auto erótica e formada por 

pulsões que são parciais e independentes entre si) segue um percurso que culmina com a 

puberdade, em um aparelho que atingiu o seu propósito: “A pulsão sexual coloca-se agora a 

serviço da função reprodutora; torna-se altruísta, por assim dizer” (FREUD, 1996 [1905], p. 

196, grifo meu). Dessa maneira,  

 

O desfecho do desenvolvimento constitui a chamada vida sexual normal do 

adulto, na qual a obtenção de prazer fica a serviço da função reprodutora, e as 
pulsões parciais, sob o primado de uma única zona erógena, formam uma 

organização sólida para consecução do alvo sexual num objeto sexual alheio 

(FREUD, 1996 [1905], p. 186). 

 

A concepção de Freud nesse momento é a de uma evolução que iria do autoerotismo ao 

ato copulatório, passível de acontecer porque as zonas genitais “assumiram seu papel 

preponderante”. Essa tese é comentada por Lacan no Seminário XI: 

 

A descrição dos estágios, formadores da libido, não deve ser referida a uma 
pseudomaturação natural, que permanece sempre opaca. Os estágios se 
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organizam em torno da angústia de castração. O fato copulatório da introdução 

da sexualidade é traumatizante – aí está um fisgamento de vulto – e tem uma 
função organizadora para o desenvolvimento. A angústia de castração é como 

um fio que perfura todas as etapas do desenvolvimento. Ela orienta as relações 

que são anteriores à sua aparição propriamente dita – desmame, disciplina anal 

(LACAN, [1964], p. 68). 

 

Reafirmo a importância dessa ressalva porque a depender da leitura que empreendamos 

de Freud, diferentes podem ser os manejos clínicos. Há um dizer que precisa ser lido para além 

dos ditos, e que Lacan soube fazer bem. O mesmo Freud que disse que “o desfecho do 

desenvolvimento constitui a chamada vida sexual normal do adulto, na qual a obtenção de 

prazer fica a serviço da função reprodutora” (FREUD, 1996 [1905], p. 186) é quem também 

vai postular a bissexualidade para todos de partida, além de dizer que não há nada de óbvio na 

escolha heterossexual e na conformação entre a anatomia e o modo de gozo. De certo, ele faz 

algumas dessas articulações a posteriori em notas de rodapé especialmente nos Três Ensaios. 

As notas de rodapé em Freud de modo algum podem ser desprezadas posto que sua obra se 

configura como work in progress.  

Voltando ao caso, Ella conta que certa vez brincava de “verdade ou consequência” com 

os amigos e foi desafiada a beijar um garoto. Diz “tive que beijar” não assumindo qualquer 

responsabilidade, ou seja, não houve por parte dela a assunção de uma posição subjetiva pelo 

ato. Depois desse episódio, descoberto pela tia, algo de uma dissimetria nessa relação começa 

a ficar mais evidente. Ella começa a se questionar se a culpa que sentiu pelo ato era motivada 

pelo fato em si, no caso de ser “uma coisa errada” ou se foi em função dessa ser a “opinião” de 

sua tia de quem ela se esforçava para não contrariar.  

“Eu queria saber se sou normal, queria me entender”, diz ela. Em dado momento pôde 

dizer que o menino não forçou o beijo e que ela se sentiu bem em ter feito aquilo. Todavia, 

repete a necessidade de se fazer aceita pelo grupo de garotos, os únicos que permitiam que ela 

jogasse futebol.  

Esse episódio a mobiliza muito mais pelo efeito que isso teve de balançar sua relação 

com a tia do que de fato no que diz respeito a um suposto encontro com o Outro sexo. Aliás, 

quando se diz isso sobre a “maldição do sexo” na adolescência, não se está dizendo que a 

questão é causada pelo encontro heterossexual, mas o encontro bem-sucedido com a 

inexistência da relação sexual. Essa é a tese mais famosa de Lacan (2003 [1974b], p. 558) sobre 

a adolescência no Prefácio ao despertar da primavera.  

A maldição do sexo é algo da ordem de um arrebatamento, que não vem sem 

estranhamento, mas que não pode ser circunscrito em uma idade específica e o próprio 
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Wedekind ([1891a], p. 8) sinaliza isso pela seguinte fala que atribui a Melchior: “Pela minha 

experiência, eu acho que não tem uma idade certa pra essas assombrações aparecerem”. E tal 

com os personagens de Wedekind, é também por meio do sonho, essa formação do inconsciente 

que algo do despertar é trazido por Ella em sua análise. Por diversas vezes nos momentos de 

silêncio, ela me diz que está pensando no que pode dizer. Dessa vez lhe digo que pode falar 

também o que não pode. E sem pensar muito faz o seguinte relato: “Vou falar então de uma 

coisa que aconteceu. Não sei se foi um sonho ou um pesadelo. Eu estava em um bosque jogando 

verdade e desafio com três amigas. Aí uma das meninas, me desafiou a três coisas: uma era 

comer grama, a outra coisa era alguma coisa que ia me prejudicar na escola, e a última era dar 

um selinho em uma das meninas. Aí eu não tive escolha. Os outros desafios eram ou ser 

prejudicada na escola ou comer grama! Como é que eu vou comer grama? Então eu tive que 

dar um selinho em Joana”. Em seguida me diz que esteve muito angustiada com esse 

“pensamento”. Pensamento? indago. “É, porque não sei se é sonho ou pesadelo. Eu nunca fiz 

isso e não faria. E eu acordei assustada, então eu acho que era pesadelo”, responde. 

Ella diz que não teve escolha e, em certo sentido, tem razão. As manifestações do 

inconsciente não dependem de uma vontade, de um querer do eu. Isso se faz presente sem pedir 

licença, seja no lapso, no chiste, no sintoma ou no sonho. As ditas escolhas na sexuação também 

parecem indicar um paradoxo, como questiona Soler (2015, p. 59), “quem sente estar fazendo 

uma escolha? Nem mesmo os transexuais, que afirmam com certeza um sexo oposto a todos os 

vereditos da anatomia e do estado civil, mas que não pretendem tê-lo escolhido, mas, pelo 

contrário, antes ter sido escolhido [...]”. O que se escolhe então?  

Acontece que para a psicanálise, o termo escolha não diz respeito a um ato volitivo, daí 

que Lacan tenha retomado as fórmulas quânticas da sexuação no Seminário XXI para dizer que 

elas poderiam se expressar de outro modo:  

 

Vou lhes dar o que disso se implica. Poderia dizer assim: O ser sexuado não 
se autoriza senão de si mesmo. No sentido de que pode escolher, quero dizer, 

que aquilo a que o limita, para classificá-lo varão ou mulher no estado civil, 

não impede que ele possa escolher. Isto, claro, todo mundo sabe. O ser 
sexuado não se autoriza senão por si mesmo, mas eu adicionaria, e de alguns 

outros (LACAN, 2018 [1973-1974], pp. 187-188). 

 

Não há escolha, portanto, “que não caminhe entre muros de coerções reais. No que tange 

ao sexo, onde estão os muros? [...] não há relação sexual e o gozo que há, sendo aparelhado 

pela linguagem ou pela alíngua, sofre necessariamente pelo golpe de uma castração” (SOLER, 

2015, pp. 60-61). A escolha aqui implicada indica o que Lacan introduziu no Seminário XI, a 
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“escolha forçada”, de maneira que, como procede Soler (2015, p. 61), “posso escolher, com a 

ressalva que não tenho a escolha de não escolher, e cada opção incluindo uma perda, também 

não tenho escolha com relação à perda”. Logo, não existe a alternativa do não posicionamento 

e até mesmo para aquele que diz assexuado, há aí uma escolha implicada. A negativa da 

sexualidade é mesmo um dos três destinos da sexualidade feminina para Freud (1932-1933b) e 

mesmo considerando essa como uma saída, podemos sustentar pela experiência clínica que da 

“maldição sobre o sexo” (LACAN, 2003 [1974c], p. 530) ninguém escapa já que como 

insistentemente abordado nesta dissertação, sexualidade não é sinônimo de genitalidade. Assim 

sendo, deste modo, todos (a)sexuados, sexuados pelo objeto a no que isso indica da fantasia.   

De volta ao caso, quando solicitada a falar um pouco mais sobre tal garota a qual “teve” 

que beijar no sonho – assim como “teve” que beijar o garoto –, Ella diz incialmente: “Joana diz 

que é pansexual. Que gosta de pessoas de todos os gêneros. Eu nem sei qual o meu gênero. [...] 

Não sei se sou gay, lésbica... gay não. Não sei se sou bi, lésbica, pan. Queria descobrir”. A partir 

daí surge uma demanda um pouco mais descolada da queixa da tia de que a menina precisaria 

se adaptar às suas regras, “valores e princípios”. Ella começa a se questionar sobre a diferença 

sexual e sobre seu posicionamento na sexuação, inicialmente pelo pleito identitário a partir da 

oferta de nomenclaturas de que dispõe a nossa cultura contemporânea.  

Esse desafio parece estar cada vez mais escancarado na cultura e o tema das identidades 

sexuais ou de gênero tem se mostrado bastante atual em tempos de reinvindicação pela 

pluralidade identificatória. Os atuais debates fomentados pelos movimentos feministas e 

LGBT+ – em especial pelo segmento trans da sigla, em maior evidência nos últimos tempos – 

em torno da essencialização secular das categorias “homem” e “mulher”, vem causando efeitos 

interessantes em diversos segmentos da sociedade. Na verdade, esses debates existem desde 

meados do século XX quando o conceito de gênero foi introduzido, “pois, aquela era uma época 

em que movimentos de mulheres lutavam por igualdade de direitos, [...] as lutas de várias 

“minorias” contra preconceitos ganhavam força, [...] e ainda, novas configurações familiares se 

disseminavam na sociedade” (LATTANZIO, 2011, p. 14).  

No cenário atual, a discussão em torno das identidades de gênero e escolhas objetais, 

segue com maior vigor e tensão tendo em vista um incremento da onda reacionária e do 

fundamentalismo religioso ao redor do planeta. Teoricamente encabeçam os debates uma nova 

onda do movimento feminista que tem como figura notória Judith Butler, uma das precursoras 

da teoria queer, que se refere a estudos “que apontam para as estruturas de poder e de dominação 

[...] e incita que as práticas sexuais não-normativas funcionem como formas de resistência 

simbólicas e políticas, tencionando transformações sociais” (DUNKER; COSSI, 2017, p. 1).   



100 
 

No trecho a seguir, a autora esclarece de forma sucinta a sua teoria e lança por fim uma 

questão que considero importante.  

 

A cada um de nós é atribuído um gênero no nascimento, o que significa que 

somos nomeados por nossos pais ou pelas instituições sociais de certas 
maneiras. Às vezes, com a atribuição do gênero, um conjunto de expectativas 

é transmitido: esta é uma menina, então ela vai, quando crescer, assumir o 

papel tradicional da mulher na família e no trabalho; este é um menino, então 
ele assumirá uma posição previsível na sociedade como homem. No entanto, 

muitas pessoas sofrem dificuldades com sua atribuição — são pessoas que não 

querem atender aquelas expectativas, e a percepção que têm de si próprias 
difere da atribuição social que lhes foi dada. A dúvida que surge com essa 

situação é a seguinte: em que medida jovens e adultos são livres para construir 

o significado de sua atribuição de gênero? (BUTLER, 2017).  

  

Vê-se que se trata de um tema relevante politicamente que se configura como um campo 

de disputa e – em uma perspectiva otimista – de troca entre saberes diversos, incluindo aqueles 

para além do reduto acadêmico. À clínica psicanalítica interessa o debate porque nossa práxis 

tem contribuições valiosas a oferecer dado o próprio interesse de Freud e toda elaboração 

posterior a respeito; e interessa ainda não recuar frente as estratégias retrógradas e opressoras 

de controle dos corpos, mantendo a psicanálise em posição crítica frente ao que é instituído. O 

próprio Lacan chegou a fazer a seguinte advertência: “o analista está tão exposto quanto 

qualquer ouro a um preconceito relativo ao sexo, a despeito do que lhe revela o inconsciente” 

(LACAN, 1998 [1958], p. 740). Nesse sentido, Dunker, em uma entrevista dada à Hellington 

Couto (2013), vai dizer que “[...] podemos pensar que a boa clínica é crítica social feita por 

outros meios, e que sem as condições de análise do inconsciente pouco se pode esperar além de 

alienações bem sedimentadas”.   

Dessa maneira, fica difícil para a psicanálise se furtar do diálogo com o que acontece na 

polis uma vez que quando procuram uma análise, as pessoas vão tratar do que sofrem e, em 

grande medida, as narrativas compartilham de um enredo que reflete a época, a cultura, ou 

mesmo, o que há de especificidade em determinada classe social. Ainda que o analista deva 

estar advertido que seu trabalho é artesanal, seria necessário – inclusive para a direção do 

tratamento – não estar ingênuo quanto ao que se passa no laço social.  

A clínica com sujeitos chamados adolescentes denuncia esse mal-estar na civilização 

dando a ver com maior nitidez as formas contemporâneas de sofrimento e subjetivação. Nesse 

sentido, a juventude fornece elementos importantes para se pensar a subjetividade de uma 

geração e questões como a escarificação, o bullying, e a anorexia vêm ocupando as mídias com 

bastante frequência, são tidos como fenômenos recentes e associados à vivência adolescente. 
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Até o suicídio, fenômeno humano milenar, vem ganhando visibilidade nas capas dos jornais e 

lugar central em séries e filmes nos quais os protagonistas das notícias e histórias são jovens.   

Seja pelo caráter de “contaminação” imaginária, seja por supormos que a gramática 

implicada nos modos singulares de mal-estar não está desatrelada do zeitgeist ou contexto 

sociocultural de um indivíduo; o fato é que na clínica, não raro os sujeitos adolescentes vêm se 

queixar exatamente desses ou, por meio desses itinerários sociais. E ainda que a aposta seja 

ultrapassar a cristalização do sentido, não há como favorecer esse deslizamento negligenciando 

a face imaginária do mal-estar, sendo, portanto, preciso tratá-la.   

Dessa maneira, me parece crucial e emblemática do nosso tempo a questão que Ella se 

coloca sobre querer descobrir qual a sua etiqueta identitária entre tantas dessas ofertadas 

ultimamente. E a despeito da confusão entre gênero e escolha de objeto, mas também através 

dessa confusão, o que pretendo ressaltar é o caráter de indeterminação que esses ditos apontam 

e o peso conferido à nomeação de uma identidade. Diante disso, o que é do dialeto cultural 

(gênero) e o que é do indeterminável da sexuação? Essas narrativas trazem algo que é da ordem 

do impossível que o sexual desvela, logo, da ordem da estrutura, mas também apontam para a 

contingência na medida em que trazem percursos discursivos que falam de um momento 

histórico específico. É preciso problematizar quais os recursos que a psicanálise tem para lidar 

com esse cruzamento entre estrutura e contingência, para que a nossa prática não sucumba aos 

dispositivos de controle, especialmente na clínica com sujeitos adolescentes pelo próprio 

melindre exigido no trabalho de transferência com o jovem e com seus pais, no que concerne à 

demanda.   

Quando a homossexualidade era considerada patologia, Freud, em 1920 atende uma 

adolescente a pedido de seus pais, mas se recusa a identificar a sua “conduta homossexual com 

perversão. Freud afirmava que a cura analítica não devia ser fundamentada sobre os ideais da 

demanda social ou familiar, pois esses ideais repousam sobre a ficção de uma normalidade 

sexual, sem pré-história infantil ou perversa” (NATAHI; DOUVILLE, 2008, p. 83-84). A 

atitude de Freud frente à demanda dos pais da jovem além de ética, o ajudou a repensar vários 

pontos da sua própria elaboração. Não é à toa que ele retoma seus textos antigos e insere 

valiosas notas de rodapé sempre colocando a teoria à prova da experiência clínica.   

Segundo Christian Dunker (COUTO, 2013), a psicanálise sempre foi, historicamente, 

uma prática orientada para o reconhecimento de modalidades de mal-estar antes que ele 

estivesse normalizado por dispositivos de controle. No entanto, se faz necessário estarmos 

advertidos de que nossa prática não está a salvo de cometer grandes equívocos. Atualmente, a 

transexualidade ainda é tida como patologia, tal qual a homossexualidade o era pouco tempo 
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atrás. O DSM-V considera o fenômeno enquanto entidade diagnóstica chamada “disforia de 

gênero”. É de se questionar, então, quais as implicações de uma certa leitura da psicanálise que 

associa diretamente a experiência trans à psicose, sem qualquer relativização do caso a caso. 

Assim, conforme Birman (2016), “se historicamente a psicanálise contribuiu para a retirada dos 

homossexuais da categoria de doença, agora ela terá que rever a sua concepção sobre os gêneros 

para se confrontar com essa problemática na contemporaneidade, onde a multiplicidade se 

impõe”.  

Nessa trilha, muitos teóricos de outros campos têm questionado à psicanálise sobre as 

questões quanto à sexuação, e oferecem uma leitura crítica que pode nos favorecer caso 

saibamos aproveitar as trocas com outros campos. Garcia-Roza (1994) afirma que a 

intertextualidade não quer dizer “pescar conceitos, categorias, princípios, leis, noções etc., [...] 

no sentido de resolver problemas que são específicos da teoria psicanalítica. Quer dizer, na 

verdade [...] um encontro, que pode provocar certas questões no interior da problemática 

psicanalítica” (GARCIA-ROZA, 1994, p. 30).  

Esse “encontro” é o que propõem Dunker e Cossi no que se refere às críticas de Judith 

Butler à psicanálise, especialmente à leitura lacaniana. Os autores reconhecem as críticas e 

consideram que as questões colocadas à psicanálise são produtivas.  No texto de 2016, Cossi e 

Dunker apresentam uma série de pontos de concordância e divergência, de modo que para o 

propósito dessa seção, elejo dois deles respectivamente: (1) Que a noção lacaniana de mulher 

como conjunto aberto, aponta para uma convergência entre o que diz a psicanálise e o que 

pleiteia feminismo pois pode favorecer no debate da “universalização da mulher” que já existe 

dentro do próprio movimento feminista (feminismos: feminismo negro, radical, trans etc.). 

Segundo os autores, “nenhuma representação da mulher abarca o que sejam as mulheres, pois 

elas não se estabilizam como significante” (COSSI; DUNKER, 2016, p. 7); (2) Muito embora 

tanto Butler quanto Lacan tenham denunciado a precariedade da identidade, estes encontraram 

saídas distintas: em Butler as “múltiplas identificações” e em Lacan “nenhuma identificação” 

(COSSI; DUNKER, 2016, p. 7).   

Os autores fazem uma crítica à identificação como mimetização de um todo, como 

sabemos, a leitura lacaniana do que Freud chama de identificação é pela via dos traços 

significantes. Assim, concordo com Lattanzio quando diz que as críticas ao binarismo 

psicanalítico apontam para uma suposta essência das categorias masculino e feminino, mas por 

outro lado, “temos a advertência sempre presente na psicanálise, de não crer na falácia de um 

sujeito autônomo, consciente e livre de conflitos como muitos que teorizam o gênero gostariam 

de acreditar [...]” (LATTANZIO, 2011, pp. 15-16).  
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Na direção do tratamento o analista, recomendado por Lacan, não tem grande liberdade 

quanto a política da falta-a-ser nem quanto à estratégia maior que é a transferência. Mas, no 

campo da tática há uma margem grande de possibilidades. Diante disso, é preciso estar atento 

para não crer na teoria como uma raça pura como criticam Dunker e Cossi (2017) e estar 

advertido de que os movimentos do analista na análise podem favorecer a perpetuação de 

discursos opressores e patologizantes. “Imaginar que a psicanálise seria imune a determinação 

ideológica de seus conceitos é sancionar desavisadamente políticas que já estão em curso” (p. 

5). Mulher/homem não são categorias essenciais e apriorísticas, mas uma leitura rígida das 

fórmulas da sexuação, por exemplo, pode levar a crer que sim.   

Quanto às fórmulas da sexuação, Dunker e Cossi (2017) oferecem uma importante 

contribuição na contramão de uma essencialização do sistema binário. Os autores propõem 

aproximar o que se chama de “identidade de gênero” do conceito psicanalítico de semblante: 

“Afirmamos que os ‘semblantes imaginários ou dêixicos performativos’, situados no primeiro 

andar das fórmulas da sexuação como “homem” e “mulher”, aproximam-se da concepção de 

gênero em Butler, que os define como performativo” (DUNKER; COSSI, 2017, p. 2). E além 

disso, sugerem, como já mencionado no capítulo anterior, que para além da compreensão do 

grafo em direita e esquerda, ou, simplesmente gozo fálico e gozo do outro – como se todo o 

desenvolvimento abaixo dissesse respeito compulsoriamente a um ou a outro – , que se possa 

considerar os demais níveis da fórmula: a fantasia e os semblantes.  

Tal multiplicidade parece atender de algum modo as queixas dos estudos de gênero e às 

“novas” modalidades sexuais que chegam à clínica não pela pluralidade apriorística de 

categorias identificadoras, mas porque são tantos modos de gozo quantos são os sujeitos.  E no 

que concerne ao trabalho analítico com o sujeito adolescente, podemos pensar que diante das 

convocações ao posicionamento na sexuação uma análise pode oferecer ao sujeito um 

acompanhamento “na sua construção singular, a fim de que permita, por um lado, um exercício 

de sua erótica e – por outro lado – condições de sua afirmação num laço discursivo”, conforme 

indicam Costa e Poli (2010).   

No caso de Ella, sua questão passa a se concentrar no que diz respeito à sua atual melhor 

amiga, a garota do sonho “Ela é engraçada e bonita. Gosto muito mesmo dela. De ficar com 

ela... ela é madura, me entende. Sabe dar conselhos”. Ella passa a falar muito dessa garota, a 

quem chamo aqui de Joana, e aos poucos vai podendo se questionar sobre o que de fato sente 

por ela que ora é descrita como possível objeto amoroso, ora como “irmã”, “conselheira” ou 

até mesmo como “mãe” na brincadeira que costumam fazer no grupo de amigas na qual cada 
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uma ocupa uma função em uma família fictícia. Nessa brincadeira, Ella é “a cachorrinha da 

família”, ponto que merece um desenvolvimento mais adiante.  

A dúvida de Ella gira em torno do que sente por Joana, dado que isso indicaria a sua 

própria posição em termos da chamada escolha objetal. A sua pergunta, “sou homossexual?”, 

não é uma questão incomum entre os jovens, em especial, entre as meninas. Conforme La Tessa 

(2017, p. 54), a tese freudiana da bissexualidade generalizada indica uma abertura a diversas 

posições tanto em relação à “assunção sexuada quanto nas escolhas de objeto, pelo fato de que 

a identificação sempre pode transformar em amor, e vice-versa. Em outras palavras, a escolha 

de objeto culmina em identificação”. A confusão entre identificação e amor objetal se vê, por 

exemplo, no caso Dora e sua relação triangular com a Sra. e o Sr. K.  

Segundo Natahi e Douville (2008, p. 78), “constatamos a frequência junto aos 

adolescentes de uma interrogação em relação ao seu posicionamento sexual, assim como o valor 

das atuações homossexuais enquanto uma passagem lógica na elaboração de uma identidade 

sexual”. A ética da homossexualidade feminina, nas palavras de Soler (2005, p. 144), “dá 

margem ao Outro sexo” e por isso é uma ética hétero, no sentido de que se trata de uma resposta 

à impossibilidade da relação sexual que mantém o interesse pelo Outro [La → S(Ⱥ)]. 

Nas voltas dadas por Ella em sua análise, ora dizia que sim, era lésbica e precisaria 

enfrentar isso, ora afirmava com toda certeza que não passava de um sentimento fraterno o que 

sentia por Joana. Por vezes, dizia sentir grande angústia com essa indecisão, a levando algumas 

vezes a experimentar a escarificação, segundo ela, isso só ocorreu em momentos em que estava 

“muito confusa”, tendo coincidido com os longos hiatos na análise. Outras vezes, afirmava que 

aquilo tinha ficado no passado e que agora estava shippando22 Joana e uma outra amiga delas. 

De fato, Joana assume um relacionamento com essa menina.  

Ser ou não ser homossexual? “Se isso fosse verdade, ir ser muito difícil. Uma hora eu 

ia ter que contar pra minha tia se ela ainda estivesse viva. E ela considera uma doença. Uma 

vez perguntei pra ela o que ela achava e ela disse que se um filho dela fizesse essa escolha 

sexual, ela ficaria muito decepcionada. Eu não acho errado. É uma escolha da pessoa”. Sobre o 

termo escolha, explica: “A pessoa pode escolher ficar com outra do outro sexo, ou do mesmo 

sexo ou dos dois. Com pessoa do mesmo sexo é mais fácil porque ela te entende melhor. Com 

menina seria menos difícil, seria mais legal”.  

 
22 Shippar é uma gíria derivada da palavra inglesa para relacionamento, relationship. Shippar quer dizer 
torcer pelo relacionamento de terceiros, sejam personagens fictícios, celebridades ou mesmo pessoas 

próximas. Na internet os ships condensam parte do nome de uma das pessoas envolvidas no 

relacionamento com parte do nome da outra, por exemplo, Ella e Joana, poderia ser Ellana.   
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A escolha menos difícil aos poucos vai trazendo questões e sua queixa passa a ser a falta 

de reciprocidade no sentimento endereçado à garota que ama, numa reedição da situação com 

sua tia e também da perda de sua mãe “como ela pôde morrer e me deixar aqui nessa vida de 

merda?”. O encontro com o Outro sexo é uma “assombração” como diz o personagem de 

Wedekind porque escancara o engodo do dois que pode fazer Um. Na sexualidade é sempre do 

três que se trata (1+a), o real tem que entrar no cálculo e é disso que sofrem os humanos.  

Às voltas com sua grande indecisão, Ella resolve enviar uma mensagem a Joana se 

declarando ao que a amiga visualiza, mas não responde. Na sessão que se sucede a isso, conta 

devastada: “Pensei em me matar. Pensei em como fazer. Não quero sentir dor. A maioria das 

pessoas que faz isso corta os pulsos, mas eu não quero. Depois a pessoa não consegue e fica de 

cama.  Aí pensei em tomar veneno. Não sente dor. Mas, não tinha veneno! É... se bem que a 

pessoa pode tomar veneno também e não dar certo”. 

Em meio a tudo isso, Ella termina descobrindo por acaso um segredo familiar sobre a 

origem da sua mãe e a partir disso, passa a relacionar o lugar que tem nessa família com o que 

supõe ter sido a posição de sua mãe: a bastarda. A garota se diz decepcionada com sua tia que 

nunca lhe contou essa história. Aliás, é uma decepção que se atualiza a cada vez: “Me 

decepcionei com o amor. Todo mundo que amei, não me retribuiu ou aconteceu alguma coisa. 

Amei minha mãe e ela morreu, amei meus amigos da outra escola e a gente se distanciou, amei 

minha amiga da escola antiga e a gente não se fala todo dia, éramos íntimas e agora não mais. 

Amei Joana e ela não me ama de volta. Parece que todo amor que distribuí foi jogado no lixo”.  

Ella faz um acting out, toma os remédios que encontrou no quarto de sua tia. Diante da 

não reciprocidade, no que poderíamos chamar de um encontro fálhico (fálico e falho), ela cai 

como objeto-dejeto. Posição que ocupa em diversas cenas, desde aquela que foi abandonada 

pela mãe, a não amada pela tia, a tolerada pela família, à cachorrinha de Joana, a que está lá 

para servir. Felizmente, esse acting se tratou de um ato malsucedido. E ela pôde falar disso em 

análise, se questionando se há mesmo um desejo de morrer já que projeta a vida futura, faz 

planos profissionais e especialmente anseia a maioridade. A jovem conta que o remédio que 

pegou foram pílulas da sua tia: “remédio para quando a mulher é velha”, conta ela. Tratava-se 

de hormônios para mulheres na menopausa.  

A partir daí, Ella faz uma retificação importante em seu discurso: “não posso ficar presa 

ao passado. Não posso culpar tudo o que acontece na minha vida por causa da morte da minha 

mãe”. Ela passa a se implicar um pouco mais nas intrigas que ocorriam na escola entre o grupo 

de amigas que circulava. Pergunta-se porque mente tanto e porque sempre precisa agradar o 
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outro. Conta que já inventou muitas histórias “para não ficar pra trás”, chegando, inclusive, a 

inventar a existência de um namorado e até a sua morte.   

A mentira é um significante interessante, que desliza entre o sentido de enganação ao 

de invenção: “é que eu tenho uma mente fértil. Invento muita história!”. No caso de Ella a 

escrita é algo que está bem presente, seja nas cartas enviadas a tia, nos diários, na escarificação 

de que faz uso poucas vezes e que não se mantém, nos romances de ficção que começa a 

escrever e inclusive na dúvida profissional que começa a se apresentar: “escritora, psicóloga, 

cardiologista ou engenheira?”. Escritora, pela sua facilidade em inventar histórias. Psicóloga, 

porque gosta de conversar, “mas não tenho equilíbrio emocional para isso”. Cardiologista “para 

saber como funciona o coração”. E engenheira, “para criar uma máquina que pudesse ler o que 

se passa na cabeça do outro”.  

Em um dos seus escritos ela me conta que fez uma fanfic23, reescrevendo uma história 

japonesa conhecida entre os fãs de animes, “A doença da flor". Hanahaki é uma doença fictícia 

usada como um recurso de roteiro em diversas obras literárias orientais. Trata-se de uma lenda 

que começa com um amor unilateral e o principal sintoma da pessoa acometida pela tal doença 

é passar a cuspir pétalas das flores preferidas do amado, em seguida flores inteiras, seus 

espinhos, até vomitar um buquê inteiro e morrer sufocada. A cura para essa doença existe, mas 

consiste em esquecer totalmente que a pessoa amada existiu. Dessa forma, um amor não 

correspondido teria duas saídas: ou a morte, ou uma intervenção cirúrgica que resultasse no 

esquecimento completo da pessoa amada, tal como no filme Brilho Eterno de uma mente sem 

lembranças (2004). 

A doença da flor é como todo mito, uma “tentativa de dar forma épica ao que se opera 

pela estrutura” (LACAN, 2003 [1974c], p. 531). Diante da impossibilidade estrutural da relação 

sexual, inventamos modos de fazer existir alguma relação. Diz Lacan (2008 [1972-1973], p. 

52) que esse “[...] nós dois somos um só. É daí que parte a ideia do amor”, como pode ser 

ilustrado pelo ship Ellana. 

 

E o amor sutura o buraco. [...] o que tenho para lhes mostrar para terminar é 
algo que responderá ao que na vez passada lhes disse acerca da estrutura desse 

nó, do nó borromeu, e que vocês têm agora entre suas mãos, a saber: que a 

partir de certo ponto mal escolhido, não há nenhum meio de sair dele. Tudo 

isso quer dizer que cada um tece seu nó (LACAN, 2018 [1973-1974], pp. 

83-84, grifo meu).  

 

 
23 Significa “ficção do fã” em inglês. É um termo que designa uma escrita feita a partir de uma narrativa 

já existente. O fã utiliza os personagens e o enredo da obra original para criar uma história própria. 
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Diante da convocação que a feminilidade faz enquanto um lugar entre o centro [Φ] e a 

ausência [S(Ⱥ)], Ella foi tecendo seu percurso. A resposta amorosa parece ter causado questão 

menos por se tratar de uma escolha homossexual e mais pelo encontro claudicante com o 

primeiro amor. A aposta era que “com pessoa do mesmo sexo é mais fácil porque ela te entende 

melhor”, ilusão de que a homossexualidade concerniria ao conforto do mesmo e não ao 

embaraçoso Outro. Sabemos que não.  

Mas para o final dos seus atendimentos, me diz: “Agora eu já sei. É só amizade mesmo. 

Na adolescência isso é comum, gostar de uma pessoa e não ser nada. Descobri que é um traço 

bom dela que me lembra outra pessoa, minha mãe ou algum outro amigo, talvez. Que faz dela 

mais especial que as outras. Que me faz sentir bem com ela”. Sobre esse traço, diz que não sabe 

dizer o que é, somente que se trata de “alguma coisa nela”.  

Ella seguiu em análise por algum tempo, foi ao divã, deu algumas voltas discursivas, se 

beneficiou desse dispositivo e, por fim, ela própria sugeriu dar um tempo ali. “Preciso crescer”, 

foi o que disse.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

“Por caminhos tortos, viera a cair num destino de 
mulher, com a surpresa de nele caber como se o tivesse 

inventado” (LISPECTOR, 2009 [1960], p. 20) 

 

Esta pesquisa teve início com as inquietações promovidas pelo manejo clínico de alguns 

casos. Inicialmente, atendendo uma menina a quem chamei Sofia, costumava imediatamente 

associar o seu caso às questões da infância. Embora seja sabido que um dos grandes legados de 

Freud tenha sido a tese de que o infantil resta no inconsciente para além dos anos, há uma 

dissimetria entre infantil e infância. Neste caso, o que me levou a considerar que estava diante 

de uma criança, a princípio, foi apenas o indicador cronológico. É um fato que a menina estava 

em uma zona etária de transição e ela própria chegava a mencionar o significante “pré-

adolescente”. Bom, se o inconsciente não obedece a cronologia, foi pertinente perguntar em que 

momento de efetuação da estrutura se encontrava Sofia.  

A questão suscitada por esse caso e que terminou por reverberar em tantos outros, levou 

ao questionamento sobre o adolescer na perspectiva da psicanálise. Essa pergunta não me parece 

puramente teórica dado que no cotidiano da clínica com crianças e púberes, o analista é 

convocado a lidar com as questões das continuidades e rupturas do chamado ciclo vital. E caso 

não esteja advertido, pode acabar respondendo a demanda classificatória, o chamado à 

universalização. Nesse sentido, o sintagma “esse sujeito adolescente” proposto por Sonia 

Alberti (1996), foi um conceito valioso nessa pesquisa, um modo de fazer avançar a concepção 

psicanalítica das transições do desenvolvimento. E não simplesmente pelo avanço teórico, mas 

porque conceitos são instrumentos e têm efeito na condução clínica.  

Na psicanálise, o sujeito não se confunde com a pessoa nem com o eu e “deve ser 

distinguido tanto do indivíduo biológico quanto de qualquer evolução psicológica classificável” 

(LACAN, 1998 [1966], p. 890). Enquanto o indivíduo adolescente (púbere) indica uma pessoa 

que se encontra em uma determinada faixa etária (não unânime) da qual se espera 

transformações biológicas, o sujeito adolescente indica o efeito, a resposta aos impasses da vida 

humana e que se dá a ver pelas formações do inconsciente. O sujeito por definição não tem 

idade. E embora Freud (1996 [1905]) tenha sempre utilizado o termo puberdade e isso mereça 

uma atualização, se faz necessário que estejamos advertidos de que as construções freudianas 

sobre a questão transcendem a dimensão estritamente orgânica. 

Na esteira da atualização promovida com a concepção “sujeito adolescente”, coube a 

questão sobre a sua especificidade: Ora, se a cronologia não define, a ebulição hormonal 
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tampouco (haja vista o fenômeno chamado por alguns de “adolescência prolongada”), e a crise 

normatizada menos ainda; o que pode especificar a adolescência na psicanálise? Fiz uma aposta 

no discurso e no percurso de construção dessa dissertação, propus tomarmos o Discurso da 

Histérica como emblemático desse tempo lógico chamado adolescência, uma vez que versa 

justo sobre o advento do sujeito – movimento importante de travessia na fantasia na saída da 

infância – que do lugar de agente se direciona ao mestre – seu inconsciente – visando a produção 

de um saber.  

Sobre o saber, Lacan (1992 [1969-1970], p. 98) vai dizer que o discurso da histérica tem 

o mérito de “manter na instituição discursiva a pergunta sobre o que vem a ser a relação sexual, 

ou seja, de como um sujeito pode sustentá-la ou, melhor dizendo, não pode sustentá-la”. Não 

pode sustenta-la porque é da ordem do impossível fazer de dois um, e o objeto a aparecendo no 

lugar da verdade nesse discurso atesta essa impossibilidade, tanto pela sua dimensão de perda 

– “é isto que designa a letra que lê como sendo objeto a” (p. 13) – quanto pela característica da 

verdade enquanto um lugar, “nunca se pode dizê-la a não ser pela metade” (p. 36). 

O problema da função Φ𝑥, diz Lacan (2012 [1971-1972) é justamente que tudo o que 

concerne ao ser falante, a relação sexual, levanta uma questão, e como toda questão, demanda 

uma resposta. Desse modo, a convocação a posicionar-se na sexuação é compulsória a todo 

falasser, mesmo àqueles tomados pela escolha celibatária. A sexuação não indica a reprodução 

da espécie, mas as engrenagens pelas quais sujeito e Outro se relacionam apesar da 

impossibilidade de biunivocidade. A teoria da sexuação em Lacan não trata das diferenças 

anatômicas entre os sexos, tampouco hormonais ou cromossômicas. Também não se trata de 

uma formulação de identidades sociais ou papéis de gênero. A convocação à sexuação, 

matemizada pelas fórmulas, é antes de mais nada uma imposição à secção, à divisão do sujeito. 

Diante dessa convocação, as categorias identitárias se multiplicam na 

contemporaneidade e podemos atestar isso tanto na clínica quanto na polis. A internet acaba 

sendo um campo de grande circulação de informação e de troca de experiências entre os jovens. 

Desse modo, discussões que seriam impensadas de acontecer em ambientes mais 

conservadores, ganham lugar nas redes sociais. Os debates sobre sexo e gênero tornam-se 

acessíveis aos adolescentes por meio de blogs, facebook ou onde pessoas comuns podem por 

exemplo abrir um canal do youtube e deliberar sobre o lugar da mulher na sociedade, ou mesmo 

falar em primeira pessoa sobre a sua vivência como pessoa trans, de “gênero fluido”, “neutro” 

ou “não binário” – para mencionar apenas algumas das múltiplas nomenclaturas identitárias; 

ou ainda reivindicar uma orientação sexual para além das conhecidas hétero ou 

homossexualidade, tais como a bissexualidade, assexualidade ou pansexualidade.   
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Desse modo, o tema do sexo e do gênero tem se mostrado extremamente atual em um 

momento onde ecoa a reivindicação pela pluralidade identificatória. Não é novidade que o 

(re)encontro com o sexual é comumente fonte de perturbação para os adolescentes, mas diante 

do cenário apresentado anteriormente, tem sido habitual escutar na clínica questões que giram 

em torno dessa pluralidade: “Uma vez um menino queria ficar com ela e ela disse que não ia 

ficar porque era assexuada”; “Eu suspeitava que era bi. Conheci uma menina no twitter que é 

lésbica e aí ela me pediu em namoro e eu aceitei porque ela conversava comigo. Mas já fiquei 

com meninos”; “Minha mãe acha que sou hétero. Eu tenho dúvida”; “Não sei se sou gay, 

lésbica, bi, pan. Queria descobrir”.   

Minha hipótese é que embora esse pleito identitário indique uma reinvindicação fálica, 

o que essa proliferação – bem representada pelo sinal [+] adicionado ao final da sigla LGBTTQI 

– termina por indicar muitas vezes é justamente a impossibilidade de fazer um conjunto fechado 

do qual seja possível dizer: aqui todos gozam igualmente. Resultando em uma lista infindável24, 

posto que tantos gozos quanto sujeitos. Dessa maneira, a feminilidade enquanto enigma está 

posta para todos os seres falantes, independentemente da sua posição de gozo, isso porque, no 

mínimo, caso se posicione no lado não-todo, esse sujeito (La) – diríamos, uma mulher – tem 

relação com o S(Ⱥ); e caso se posicione no lado todo, de qualquer maneira, ao sujeito só é dado 

na fantasia gozar de uma parte do corpo do Outro e não da totalidade mítica que se indica pelo 

termo “fazer amor”.   

Assim, o nó dessa dissertação foi o conceito de feminilidade. Dos impasses que surgiram 

na condução dos casos aos embaraços na construção teórica, essa pesquisa só existe na medida 

em que houve uma tentativa de enredar algo nesse sentido. Enredar não significa tapar os 

buracos, fazer existir a ideia de completude, mas, ao contrário, concluo essa pesquisa com a 

certeza de que tanto foi pelo vazio que se tornou possível a sua execução, quanto é com os 

vazios que concluo. Deixando restos que podem mover um trabalho a posteriori. Talvez um 

trabalho com a topologia dos nós e da trança que permitisse sair um pouco mais do campo dos 

discursos, da metáfora e seguir a mirada matemática pois como diz Lacan (2012 [1971-1972], 

p. 133) a importância de recorrer à lógica para tratar disso é devido ao fato de que ela “porta a 

marca do impasse sexual”. 

Para além dos limites desta pesquisa, entendo que uma das contribuições tenha sido a 

escolha da estratégia metodológica de construção do caso clínico que contribui para uma visão 

 
24Um exemplo em português de lista que tenta agrupar identidades de gênero ditas não binárias pode ser 

visto em: <https://orientando.org/listas/lista-de-generos/>, onde se lê nomenclaturas novas como “não-

binárie/nãobinárie”, “demigênero”, “androgine”, “agenero” e “transfeminine”, entre muitos outros. 
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menos normativa da adolescência, já que se centra menos nos estereótipos sociais e universais 

biologicistas, e mais nas vivências singulares, e nos modos de subjetivação de um sujeito 

adolescente. O trabalho singular com o sujeito adolescente e seu sintoma vai na contramão de 

discursos que silenciam as particularidades tanto pela via da patologização – que muitas vezes 

vai junto com a medicalização – quanto da normalização que universaliza a adolescência – seja 

por normas biológicas ou sociais – em detrimento das vivências individuais dos sujeitos. 

Nos dois casos construídos nesta pesquisa houve a morte de um personagem importante 

do romance familiar, seguidos de uma adoção intrafamiliar, a circulação do significante “órfã”, 

dois casos de meninas que se viram às voltas com as questões da adolescência e da sexuação. 

Nos dois casos, a análise foi interrompida e aposto em que em novo momento, ambas possam 

fazer nova demanda e, quem sabe, caminhar um pouco mais na travessia das identificações.  

Com exceção dessas similaridades, o que se decantou de cada caso foram itinerários 

subjetivos muito diferentes, tentativas singulares de lidar com o impasse da feminilidade. Cada 

uma a seu modo, em seu percurso analítico, foi dando o tratamento possível ao real da estrutura 

imposto pela inexistência da relação sexual. De maneira que o que se extrai de universal dessas 

duas experiências é a potência do dispositivo analítico em apostar na singularidade e no trabalho 

com o inconsciente que se dá a ver seja pelo lapso que denuncia a identificação contraditória 

de Sofia ou pelo sonho/pesadelo homossexual de Ella. 

Sofia chega à análise a partir de um dito do Outro sobre fatos que seriam a sua história, 

que determinariam a sua subjetividade, e o que ela tenta fazer é desmontar isso um pouco, 

colocar os chamados fatos reais em suspensão para que daí possa criar a sua ficção. Pela sua 

anatomia, se supôs que ali se tratava de uma menina e então, lhe deram um nome que nessa 

cultura representa um nome de mulher, não qualquer nome, mas o mesmo da sua mãe. Isso cria 

um enigma importante que indica o abalo identificatório necessário ao processo de separação: 

“Porque o meu nome tinha quer igual ao dela?”, questão formulada por Sofia, em análise.  

É na adolescência, enquanto tempo lógico, que acontece um desmoronamento da 

consistência parental imaginária e da imagem do corpo. Tereza, avó de Sofia, traz isso desde a 

demanda por atendimento para a neta. “Agora ela está rebelde, respondendo”. Ou como prefiro 

escutar essa frase: agora ela começa a querer dar as próprias respostas, e mais, fazer as próprias 

perguntas. Sendo que das perguntas, talvez a mais importante diga respeito a não equivalência 

entre os sexos e a não existência de um significante que represente A mulher. 

No caso de Ella, a questão mais pungente diz respeito à escolha de objeto, no que isso 

retorna sobre a questão da identificação. “Queria me entender” é uma demanda que supõe que 

o sujeito é algo a ser capturado, todavia, o que uma análise pode sobre isso – e de forma análoga, 
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também a construção de um caso clínico – não é oferecer um entendimento, mas antes, indicar 

a determinação simbólica (LACAN, 2003 [1973]),  a rede de significantes aos quais o sujeito 

se vê preso e diante disso, promover algum uso novo. Não se trata de definir aqui se Ella faz 

uma escolha homo ou heterossexual, mas, de apresentar o quê dessa “indecisão” – para usar sua 

palavra – se liga menos ao seu suposto objeto amoroso do que à sua própria divisão enquanto 

sujeito.  

Por fim, a questão que resta para mim é: Porque não pensar que a potência da posição 

de La mulher – ou do gozo não-todo fálico – é justamente a lida com o vazio? Será que é porque 

o lugar de objeto é tomado politicamente como inferior? A psicanálise marca uma diferença 

fundamental entre o objeto de usufruto, de consumo e o objeto causa de desejo, mais próximo 

ao saber-fazer com o qual lida o analista como posição de semblante. Muitas vezes o próprio 

feminismo pode acabar caindo nesse engodo de desprezar a potência do vazio, e sustentar 

somente a reinvindicação fálica que levaria, ironicamente, a unificação de um ser mulher, vide 

a advertência que a própria Judith Butler faz ao movimento:  

 

A crítica feminista tem de explorar as afirmações totalizantes da economia 
significante masculinista, mas também deve permanecer autocrítica em 

relação aos gestos totalizantes do feminismo. O esforço de identificar o 

inimigo como singular em sua forma é um discurso invertido que mimetiza 

acriticamente a estratégia do opressor, em vez de oferecer um conjunto 
diferente de termos (BUTLER, 2018 [1990], p. 37). 

 

Apostar na potência do vazio, é só assim que se faz uma análise. Do lugar esvaziado do 

analista – semblante de objeto – ao seu ofício de corte, uma análise não se faz sem o que 

equivoca, o que não faz sentido, o que se esvazia nos ditos esgarçados das palavras ditas e 

repetidas.  A adolescência, como experiência de se fazer na diferença, também precisa da 

hiância e dos hiatos que no campo do Outro permitam fazer aparecer o desejo sempre pulsante. 

A feminilidade, emblema do conjunto vazio, indica a potência da diferença absoluta. Mas, 

também não se faz sem vazio um caso clínico, ou mesmo um bordado, uma costura. Sem os 

furos do tecido, as linhas não podem percorrer a dança que se faz trança e nó.   
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