
A3 - ABRIL A SETEMBRO/2012

FEMININO

26



A3 - ABRIL A SETEMBRO/2012

Devastação do Feminino

Consideramos que o feminino, fonte de inquietação 

inesgotável para Sigmund Freud, o  fundador da 

Psicanálise, foi fundamental na criação de sua teoria 

revolucionária, a ponto de cogitarmos que  ele não  a 

teria  criado sem a “amável” contribuição das mulheres, sobre-

tudo, das histéricas, como bem analisa Colette Soler (2006), em 

seu texto introdutório de “O que Lacan dizia sobre as mulheres”. 

Desse modo, para que possamos introduzir uma reflexão sobre o 

feminino, na Psicanálise, é imprescindível que retomemos o refe-

rencial teórico psicanalítico e, como este anunciou, tanto a emer-

gência desse conceito  quanto suas nuances epistemológicas.

A marca radical que distingue o discurso psicanalítico do discurso 

científico e de tantos outros saberes é o ancoramento da Psicaná-

lise situado no registro do desejo, e este, como efeito da falta. Isso 

pode parecer óbvio, na medida em que não se pode desejar o que 

se tem: só se quer o que não se  possui. Assim sendo, essa falta a 

que  o ser humano está, inexorável e irremediavelmente subme-

tido é, de acordo com nossa reflexão, o que mais nos representa 

como seres humanos que somos.

Se consideramos que, em Psicanálise, o feminino  é  um conceito 

fundamental apontando para a falta que não pode ser represen-

tada, para Malvine Zalcberg (2002), a incompletude do feminino  

não está, em absoluto, centrada em “menos”, através do qual cos-

tumava-se definir a mulher. Pelo contrário, o que está em questão 

é um “não todo”. Dessa forma, visitado por mulheres ou homens, 

o feminino é um lugar ilimitado.

A falta como prerrogativa do feminino e inerente à condição de 

ser humano cria, já de antemão, impasses diante de qualquer ten-

tativa de encerrar esse conceito, de confiná-lo em um lugar, como 

num dicionário da língua materna, por exemplo. Tal tentativa seria 

inglória, na medida em que o feminino escapa por completo do 

dizível, cabendo-lhe uma categoria de “sem registro”. Aludindo 

à obscuridade impenetrável do conceito,  Freud denominou  a 

feminilidade como “continente negro”.

Sem muito argumento e sem retórica que possa dizer sobre esse 

indizível, propomos, nesta reflexão, o tal lugar como um “estado 

da subjetividade” visitada tanto por homens – especialmente em 
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tempos atuais – quanto por mulheres, desde os tempos da doce e 

sedutora Eva, aquela que deixou como herança  às outras as do-

res do parto e o apego ao seu homem. Por isso haveria de sofrer, 

afinal, foi responsável pela expulsão do casal do jardim do  Éden.

É importante ressaltar que, para a Psicanálise, a subjetividade 

em questão não é aquela apresentada no século iluminado que 

se primou  pela razão. Contrariamente, a  Psicanálise aponta, no 

rigor de seu objeto, para o não sabido, para uma razão outra des-

conhecida pelo cogito. 

O feminino, portanto, quando interrogado, refere-se, entre outros 

aspectos,  às mulheres, aos gêneros, ao processo de sexuação. 

Enfim, há um leque  de  dizeres sobre o feminino, embora, naquilo 

que o conceito abrange, não se possa dizer tudo. O que podería-

mos supor da condição do feminino, já que, contemporaneamen-

te, subjaz um estado de devastação?

Estar  devastado, como propõe este artigo, ou estar deslocado, 

como propõe a psicanalista Maria Rita Kehl (2008), quando inves-

tiga as relações da mulher com a feminilidade, seus ajustes e de-

sajustes produzidos pelo campo cultural, já não mais importa, na 

medida em que o feminino não é o mesmo. Ele já não está ligado 

às condições específicas que davam à mulher a condição dessa 

falta. A mulher de hoje não é mais a mulher do tempo de Freud.

Dessa forma, nesta sociedade narcísica da qual fazemos parte, o 

feminino talvez já não se refira mais, quem sabe,  a uma “falta a 

ser”. Estaríamos presenciando uma etapa “tudo ser e tudo ter”, 

que devastou a “falta a ser”, justo ela que nos coloca na ordem 

desejante?

A devastação é um conceito, enquanto da Psicanálise, apresen-

tado e desenvolvido por Jacques Lacan, no texto “O aturdito”, e 

diz respeito, como destaca, à relação mãe e filha. Constitui-se “na 

mulher em sua maioria” e na relação com a mãe, de quem “como 

mulher ela parece esperar mais substância do que do pai”.

Devastação, ou seja, “terra arrasada”, levaria, por consequência, 

à reedição de relações amorosas devastadoras. Na falta da subs-

tância oriunda da mãe, algo que não é  apresentado atualiza-se 

pela vida afora através de acordos amorosos traçados pelos de-

vastados. Mulheres, e nesta atualidade, homens devastados, nos 

são apresentados.

Nascidos em “terras arrasadas”, desprovidos de “tal” substância, 

poderíamos refletir  sobre um espaço árido nas relações afetuo-

sas neste contemporâneo, consequência talvez, quem sabe, desta 

transmissão, sempre malograda, “fadada à perdição”, como pro-

põe Malvine Zalcberg, a qual uma mulher está sujeita sempre em 

seu processo de “tornar-se mulher”.

Sigmund Freud  propôs o termo catástrofe para referir-se ao epi-

sódio frequente na relação mãe e filha, e como proposto nesta 

reflexão, na contemporaneidade, também verificado na relação 

mãe e filho, quando uma mãe não pode viver-se como mãe e 

como mulher, sem abdicar de nenhum desses dois aspectos pelos 

quais sua feminilidade se constitui e é transmitida. 

Nas mudanças operadas nas relações familiares, as conquistas e 

avanços em campos inimagináveis pela mulher contemporânea 

adicionaram a esta tarefa de mulher-mãe extrema complexidade.

A devastação do feminino sem dúvida reordena a atualidade, 

instala-se como paradigma na medida em que edita novas formas 

de ser sujeito, este, sempre efeito do amor.
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