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De que padecem as mulheres? O (in) suportável do sofrimento1 

Maria das Graças Ramos Del Corso2 

 

Um homem com uma dor 
É muito mais elegante 

Caminha assim de lado 
Como se chegando atrasado 

Chegasse mais adiante 
Carrega o peso da dor 

Como se portasse medalhas 
Uma coroa, um milhão de dólares 

Ou coisa que os valha 
Ópios, édens, analgésicos 
Não me toquem nessa dor 
Ela é tudo o que me sobra 

Sofrer vai ser a minha última obra. 
Leminski (2002:185) 

 

Muitas vezes chegam a nossa clínica mulheres cada vez mais solitárias, e deixam a ver 

seus sofrimentos, que se manifestam pelas dores, pelas doenças, vivendo num circuito 

fechado em si mesmas. Foi ouvindo-as que minha  atenção voltou-se para casos de queixas de 

dores severas que reduziam estas mulheres a corpos como veículos de expressão de 

																																																								
1 O presente artigo foi apresentado no Instituto Vox de Pesquisa- Atividade: Diversidades Analíticas 
em 16/09/15. O mesmo, deriva-se da tese de doutorado defendida em 14/08/2015, na Psicologia 
Clínica –da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo sob a orientação do Prof. Dr. Luís Claudio 
Figueiredo.  
2 Psicanalista, Doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP – Brasil, membro do Instituto Vox de 
Pesquisa em Psicanálise e  autora de diversos artigos. Endereço: Rua da Consolação, 2.825, Conj. 32, 
Cerqueira César, CEP 01416-001. São Paulo – SP – Brasil. Tel.: 55 11 2362-2858. E-mail: 
mgr.psico@bol.com.br. 
 



_____________________________________________________________________________________________________	
DEL	CORSO,	Maria	das	Graças	Ramos.	De	que	padecem	as	mulheres?	O	(in)suportável	do	
sofrimento.	 Biblioteca	 Virtual	 do	 Instituto	 Vox	 de	 Pesquisa	 em	 Psicanálise.	 São	
Paulo,	2016.	
	

_____________________________________________________________________________________________________	
www.voxinstituto.com.br	

	
2	

sofrimento, estabelecendo um laço estreito com as doenças e uma ideia de corpo em eterno 

sacrifício. Como analista o que me chamou também a atenção, foi a relação de dependência 

que muitas delas mantinham com o outro. Quer seja se oferecendo aos médicos que ao 

investigá-las dificilmente obtinham sucesso nos tratamentos, como também, a dificuldade de 

se questionar sobre sua condição de sofredora.  

A importância desse tema, na perspectiva do pensamento psicanalítico, nos auxilia na 

tentativa de possibilitar nosso entendimento no campo desses adoecimentos, uma vez que a 

psicanálise acolhe o que resta sem lugar como efeito  de sintoma do saber constituído.  

Muitas vezes, o sofrimento pode vir acompanhado de uma dor corporal específica, 

como nos casos de fibromialgias, artrites, etc. Ao mesmo tempo, não há como desconsiderar o 

quanto a possibilidade de nomear  a dor  e localizá-la   no corpo para quem sente  constitui um 

recurso simbólico, profícuo se interrogado numa perspectiva  de investigação do seu  sintoma. 

Outras tantas vezes, o sofrimento se manifesta de forma difusa levando o sujeito a buscar 

inúmeros tratamentos sem sucesso.  

Assim, é possível partir do princípio de que os sujeitos sofrem, e esta manifestação 

pode se dar de inúmeras maneiras, sempre muito particulares, entretanto, há alguns que 

sofrem muito mais que os outros, o que nos leva a pensar na complexidade  dos processos 

neles envolvidos.  

 Antes de Freud, o sofrimento era um problema médico, contudo, a trilha aberta por ele 

possibilitou o entendimento desses adoecimentos não apenas como fenômeno, mas também 

como resposta sintomática.  

 A dor foi uma das primeiras conceituações freudianas, conforme já enuncia o título do 

sexto parágrafo da primeira parte do Projeto para uma psicologia científica, (1895:358). Mais 

tarde, em “O mal-estar na civilização”, Freud sinalizou que a contingência de cultura sempre 

compreende um mal-estar, o que é sugerido no título do texto (Freud, 1930:84-87). No 

entanto, todos somos compelidos a buscar incessantemente o prazer e a evitar o sofrimento.  

Mais adiante no referido texto, Freud afirma que o sofrimento pode atingir o homem 

de três formas distintas: a partir do corpo, que, destinado à ruína, não pode evitar a dor e a 

angústia; a partir do mundo externo, que nos ameaça com suas forças superpotentes; e a 

terceira, a partir dos vínculos com os outros seres humanos – sendo este último para o autor, o 

mais doloroso de todos. Isto posto, como não há nenhuma possibilidade de controlar tais 

forças, o homem cria mecanismos de defesa que possibilitam amenizar o sofrimento, embora 
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tal objetivo jamais seja plenamente alcançado, por nossa própria condição de cultura e 

mortalidade. Deste modo, a contenção do sofrimento passa a ser a principal tarefa humana.   

Não há dúvidas de que o corpo fala, através dos adoecimentos, da fantasia em que 

todo sofrimento sustenta um mercado de ilusões. Todavia, não podemos perder de vista que as 

doenças trazem a marca do sujeito, de sua constituição, de sua inserção na trama simbólica, 

bem como sua situação frente à própria linhagem, a partir dos jogos identificatórios que 

produzem traços identitários, dos quais a posição subjetiva é refém. O que nos leva a 

interrogar sobre o que haveria operado em termos da constituição desses sujeitos que não 

conseguiram ultrapassar essa etapa. Dessa forma, a questão que se impõe é saber por que 

algumas pessoas, vivem numa economia de gozo, padecendo de seus males, plantadas na dor 

e no sofrimento.   

Nesse sentido podemos observar em algumas mulheres, certa aceitação de sua 

condição de sofredora como se fosse algo natural. Ao longo dos tempos, encontramos 

explicações sobre estas marcas que vêm de longe. Assim, deparamos no Velho Testamento: 

“E disse Deus à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua concepção; com dor 

darás à luz filhos” (Gênesis, 3:16). É interessante notar a posição de submissão,  dada à 

mulher capturada pela fala do Outro, que ratifica sua condição de resignação quanto ao 

próprio sofrimento. São traços de sofrimento carregadas pelas mulheres que vêm da fala do 

Outro como imperativo. Mulher tem que sofrer?  

Assim, por vezes passa-se a repetir tais marcas desde muito cedo, reiterando tal 

realidade ao longo de uma vida. Embora sofram de diferentes formas, é comum 

compartilharem suas queixas. Por exemplo, muitas mulheres sofrem durante e depois do ciclo 

menstrual, nas gestações principalmente naquelas de alto risco, nas dores vividas ao se 

relacionarem sexualmente com seus parceiros.  Há nisso algo no cumprimento de realizar o 

imperativo ratificando a ideia de que assim são as “coisas de mulher”, o que abre a 

possibilidade de inúmeras reflexões acerca desse assunto. 

O nosso questionamento, neste caso, nos leva a pensar sobre o que dá suporte à 

contingência de mulheres que permanecem nessa condição, encontrando uma atração pelo 

sofrimento. Socialmente, aceitamos com certa facilidade a correspondência entre a posição de 

mulher e sua condição de mãe, na construção de uma família –  casada, com filhos –, como se 

nisso houvesse a garantia de que ela esteja, de fato, ocupando a posição de mulher, no sentido 

de viver sua feminilidade satisfatoriamente. Muitas vezes, é como se fosse assim, mas a não 
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correspondência dessas posições – mulher e mãe – jamais poderiam passar despercebida em 

uma análise.  

A discussão aqui encaminhada envolve questões concernentes tanto às contingências 

existentes na relação entre mãe e filha e na diferenciação entre a mãe e a mulher,  como 

também aos caminhos que uma mulher percorre para poder acessar ao feminino, focando mais 

precisamente nos embaraços e impedimentos colocados por sua forma de sofrimento singular, 

concebidos neste trabalho como os sintomas que são frutos dessas vivências.  

Nessa situação, surgiram perguntas sobre de que ordem de “sofrimento” estaria em 

questão?  

Do ponto de vista da definição do próprio vocábulo “sofrer”, encontramos no 

Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (Cunha, 1982:731) “suportar, aguentar, 

padecer”. Segundo Perissé (2010:79), supõe-se que já existia no “latim vulgar a expressão 

Sufferère, que derivou do latim clássico suférre, formado de sub- (‘sob’, ‘embaixo’) e ferre 

(‘levar’, ‘conduzir’), o sofredor sente a dor sobre si, a ideia de estar sob a cruz levando-a é 

imagem recorrente: cada um tem de carregar sua própria cruz. Estar submetido ao sofrimento 

é sentir-se por baixo, empurrado para o chão”. E, interessantemente, o Dicionário etimológico 

social – 33 afirma a origem do vocábulo “sofrimento” como derivado do latim sufférre, 

revelando-nos, ainda, que o respectivo termo era usado pelos antigos romanos para designar 

quem estava “sob ferros”, acorrentado, submetido à força (escravo ou prisioneiro).  

É possível pensar, que o próprio termo, na sua condição etimológica,  oferece  a pista 

de que aquele que sofre está submetido a uma passividade como coisa, ou “ferramenta”, e 

padece de todos os infortúnios capazes de “ferir” (machucar) seu corpo e  sua alma, 

submetida a forças internas desconhecidas, numa espécie de passividade,  tornando-se refém 

de sua condição de prisioneiro, escravo do Outro.  

Trata-se de um sofrimento da ordem do padecimento, ou seja, de um tipo específico de 

sofrimento sacrificial. Segundo Houaiss4, etimologicamente o vocábulo padecer vem do latim 

patescere, pati que também se refere a sofrer, aguentar e suportar. Em português, o referido 

vocábulo tem várias definições, a saber: 1) sofrer (mal físico ou moral); 2) ter resistência, 

aguentar, suportar fome, sede, necessidade; 3) conceder permissão, admitir, consentir, 

comportar e tolerar; e 4) ser injustiçado ou condenado à morte.  
																																																								
3 Disponível em:  www.upassos.com . Acessado em  22/10/14 
4 Disponível em: www.houaiss.uol.com.br . Acesso em 23/03/15 
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Assim, não é de qualquer tipo de sofrimento que constitui padecimento, mas, sim,  um 

sofrimento que pode ser compreendido como um conjunto de sinalizadores de um momento 

inaugural, em que o aparelho psíquico encontra-se em vias de se engajar e de se fixar no 

movimento de desinvestimento ligado a um gozo nocivo,  que implica sacrifício, submissão 

que se refaz retirando o prazer da dor e disposição à morte.  

Como desdobramento da contingência clínica da qual surgem estas questões mais do 

universo das mulheres se impôs. Então, de que padecem  algumas mulheres?  

A pertinência da psicanálise para tanto se revela em sua proposta de escuta das 

diversas modalidades desses padecimentos, contribuíndo de maneira significativa para a 

compreensão dos aspectos emblemáticos, e de difícil entendimento, uma vez que se apresenta 

como um valioso recurso de leitura das operações de produção do sujeito do inconsciente 

como efeito de linguagem na dinâmica dos sofrimentos psíquicos como sintomas, à medida 

que lança luz para o deslindamento das questões, da particular aliança do sofrimento com o 

gozo que é infligida a algumas mulheres.  

  Nessa perspectiva, os sofrimentos aceitos sem nenhum questionamento, sem um 

trabalho de implicação daquele que sofre são concebidos como sendo uma das formas pelas 

quais o sujeito busca completar-se pagando um custo alto a ter que confrontar-se com a 

castração. Obturando, assim, a angústia que surge como resultado lógico do seu encontro com 

o desejo do Outro, desejo que, enquanto tal, é marcado pela impossibilidade da existência de 

um objeto que o satisfaça por completo.  

Isto posto, nos leva a pensar que o sofrimento, quanto às suas formas de expressão, 

torna-se companheiro daquele que sofre, pois, ao localizá-lo no próprio corpo e ao nomeá-lo, 

o sofredor realiza a passagem do sofrimento a sintoma. Dessa forma, a relação com o 

sofrimento muda da condição de insuportável para o (in)suportável, valendo-nos da 

preposição “in” da língua portuguesa5. Ou, mais ainda: insuportável em suportável.  

Para a psicanálise, o sintoma não remete a uma doença que tenha substrato patológico, 

ideia que se distancia do campo da medicina. Existem os sintomas que transformam o 

sofrimento em adoecimento, ou sintomas de conversão, por exemplo, em que uma parte do 

corpo é simbolicamente afetada, podendo o sujeito ficar cego ou sem andar, em vez de 

encarar os sentimentos dolorosos de sua história. Desse modo, fazer uma leitura do 
																																																								
5 Prefixo latino que quer dizer: negação; privação, como também movimento para dentro (Paschoalin, 
1996:154). 
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sofrimento pela via do sintoma não é suficiente, pois este apenas nos mostra a ponta do 

iceberg.  É preciso interrogar, investigar o que estaria dando suporte ao sofrimento. O sintoma 

ao mesmo tempo que incomoda, fazendo o sujeito pagar com o próprio corpo através das 

doenças, por outro lado proporciona uma satisfação  ou seja há um ganho permanecer nessa 

posição de sofredora, ao invés de se lançar ou querer saber sobre Isso. Portanto, para a 

psicanálise o sintoma não é uma doença, e, sim, a verdade do sujeito do inconsciente. 

Assim, neste trabalho serão apresentados três casos clínicos abordando as intervenções 

e limitações do sintoma – sofrimento, que fizeram-se notar ao longo do tratamento 

considerando uma modificação na economia de gozo, mas não sem antes ter atravessado um 

longo caminho de depuração no tratamento analítico, no qual mostrou-se fundamental a 

persistente aposta do estatuto do sintoma “sofrimento-padecimento” passar para uma nova 

relação.  

Foi o caso de Sofia, uma mulher que  quando iniciou sua análise estava com 58 anos, 

encaminhada pela sua médica do “grupo de fibromialgia” por dores na coluna  que se 

alastravam por todo corpo e que não melhoravam. Sofrendo há anos de problemas gástricos, 

submetida a uma cirurgia que, no seu entender, só contribuiu para o agravamento de seus 

problemas de saúde. Como se não bastassem, também sofria por viver  no vestíbulo da morte 

anunciada de sua mãe, morte que não se concretizava. Deixando-a numa angustiada espera. 

Sem tempo para cuidar da própria saúde, optou em colocar sua vida em suspenso, tendo em 

vista a sua dedicação exclusiva com os cuidados de sua mãe, que naquele momento, 

encontrava-se em estado terminal.  

Era uma dona de casa de voz pequena, de  tranquilidade aparente, sempre chupando  

balas como forma de aliviar sua tensão, deixando escapar, aqui e acolá, traços de protesto 

contra sua sina. Para o propósito deste relato, optei por adotar-lhe o nome de Sofia que me 

pareceu pertinente pois no próprio pseudônimo carregava traços que revelava sua condição de 

sofredora. A própria sonoridade do nome remete a “sou fria” que ela declarava explicitamente 

pela sua falta de interesse por sexo, embora tivesse se casado duas vezes e fosse mãe de três  

filhos. Sofia também combinava simultaneamente a posição de vítima com a de mártir, Sofia 

sofria. E por último, numa evocação do linguajar caipira, também lembrava a expressão de 

filiação “sou fia”– “sou fia de fulano de tal”. A opção pelo nome Sofia, de pronto, sinalizava a  

ligação marcante que ela mantinha com a mãe, ou seja  uma mulher plantada a serviço do 

Outro materno.  
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Com referência à sua saúde, queixava-se de suas doenças, entretanto, recusava-se a 

procurar ajuda, Justificando que durante muito tempo foi frequentadora dos consultórios 

médicos em busca de acabar com seus mal-estares, mas cansou da falta de respostas e 

resolveu abandoná-los, levando uma vida de sofrimento e muita dor.  

Ao escutá-la era visível perceber a relação simbiótica que instalara entre elas. Desde 

muito pequena sofria de um vazio que depois ela veio a nomear como a falta que sentia de um 

pai que ela não conheceu e a vontade de ter um irmão, e  fazia questão de ressaltar a condição 

que este fosse do sexo masculino. Questionada sobre este assunto, lembrou-se  que  desde 

muito pequena  ouvia de sua avó a seguinte fala: “Bom é ser homem, mulher sofre demais”.  

Esta fala lhe acompanhou por toda sua vida.  

Sofia foi criada por mulheres de personalidades fortes assumindo a dupla função na 

criação dos filhos, repetindo a história das mulheres de sua  família, que também foram mães 

solteiras. Curiosamente, Sofia nunca deixou a casa de sua mãe, nos relacionamentos amorosos 

foram seus dois maridos que se juntaram a ela que já vivia na companhia de sua mãe e de sua 

avó. Eram parceiros sintomáticos uma vez que ela não se interessava por eles, estes ocupavam 

uma posição de menos valia, e nesse sentido, apenas reforçava o laço estreito entre mãe e 

filha.  

O segundo caso clínico  batizei-a de Piedade, que expressava no próprio nome a sua 

condição de sofredora. Quando Piedade iniciou sua análise, estava com 40 anos. Na época, 

havia interrompido um tratamento terapêutico de três anos por conta própria alegando que não 

via avanços significativos. Piedade por ser evangélica possuía valores morais muito rígidos. 

Mulher magra de poucas palavras, com uma voz infantilizada e um olhar triste que 

denunciava seu sofrimento, como quem  carregasse  todos os males do mundo. 

Alguns fatores determinaram sua busca de ajuda. A crise que se instalou em seu 

casamento, pelos graves reverses financeiros advindos da demissão de seu esposo, alterando 

de forma brusca o padrão familiar da família. E por esta razão nos últimos anos, viu sua saúde 

piorar, em função da falta de dinheiro e das brigas constantes com o marido, a quem 

responsabilizava  pela mudança. Nesse contexto, resolveram montar um negócio próprio e a 

falta de experiência fez com que o pequeno comércio não prosperasse caminhando em direção 

de uma falência.  

Com histórico de tentativas de suicídio, ao ser interrogada sobre estas ameaças de 

acabar com a própria vida, Piedade não conseguia explicar bem o que acontecia. Contudo, 
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confessou que quando contrariada era tomada por uma explosão de raiva, perdia o controle e, 

ao retornar a si, sentia dores por todo o corpo, necessitando de recolher-se por alguns dias 

para se restabelecer. A tentativa mais recente de acabar com a própria vida, ocorrera quando  

seu marido ventilou a ideia de separação. Embora o responsabilizasse pelo fracasso do seu 

casamento, e boa parte do seu sofrimento,  contudo não queria separar-se. Disse-me: 

“Casamento é coisa séria, foi um juramento perante a Deus e tem que ser para a vida toda”, 

justificando sua posição de forma radical.   

Sofrendo há anos com problemas digestivos, o que lhe rendia atenção e cuidados, já 

que suas filhas ficavam preocupadas com sua saúde. Como Sofia ela também cansou da 

peregrinação nos consultórios médicos alegando que eles não descobriam a causa dos seus 

mal-estares, e assim resolveu abandonar os tratamentos inclusive o psiquiátrico, fazendo com 

que seus sintomas retornassem com grande força.  

Piedade na função de empresária, demonstrava muita dificuldade de delegar tarefas 

aos empregados e assim acabava realizando uma dupla jornada. Desta forma, a dificuldade de 

se posicionar, causava-lhe sofrimento, tanto físico como emocional, uma vez que ninguém 

conseguia realizar as tarefas com perfeição. Há um dado curioso com Piedade: quando estava  

muito nervosa, ao invés de se impor, mastigava balas bem duras como forma de aliviar sua 

tensão. 

Para reforçar sua condição de sofredora, Piedade ainda desenvolvia um trabalho junto 

na comunidade carente de sua Igreja que a deixava constantemente próxima do sofrimento 

alheio que ela vivia como se fosse dela. Piedade não se cansava de responsabilizar sua mãe   

pelos seus impedimentos e fracassos com quem mantinha uma relação de amor e ódio. 

Quanto ao marido,  ocupava a posição de um mero empregado desqualificando-o em suas 

ações. Uma forma de atingi-lo na sua incapacidade era a comparação que fazia com o seu pai, 

já falecido, que ela continuava a cultuar como a única figura masculina que admirava. 

No terceiro  e último caso, batizei-a com o nome de Socorro. Uma jovem de 30 anos, 

apesar de Formada, aparentava ter menos de 15 anos. Esta fora levada num primeiro momento 

ao consultório pelos seus pais, após mais uma tentativa de suicídio. No primeiro encontro, 

curiosamente somente o seu pai falou. Sua mãe ficou a maior parte do tempo calada, enquanto 

ela permaneceu em silêncio e, ocasionalmente levantava o rosto com um olhar de quem pedia 

Socorro!  

No decorrer do tratamento, com muita dificuldade, Socorro foi trocando seu choro 
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pela fala e passou a contar sobre os tratamentos que havia sido submetida. Há 01 ano trás, 

procurou ajuda de uma psiquiatra, fazendo o uso de medicação muito forte. Reconheceu 

alguma melhora, todavia, abandonou o tratamento quando a profissional que  lhe atendia foi 

transferida para outra unidade, recusando-se dar continuidade com outra profissional e  tal 

atitude contribuiu para que seus sintomas retornassem com mais força.  

Contou-me que tentou se segurar sozinha, entretanto, reconheceu que sua saúde piorou 

nos últimos 06 meses pela falta de uso da medicação. Ultimamente encontrava-se muito 

angustiada e nessas horas era tomada por pensamentos ruins e uma forma de aliviar sua 

angústia, era fazer uso de algum objeto para se machucar. Certa vez, cortou os pulsos, numa 

outra ocasião, ingeriu uma grande quantidade de remédios, e mais recentemente utilizou um 

peso de segurar a porta, com o objetivo de se ferir. Relatou que quando estava em tratamento 

com a psiquiatra, pelas suas tentativas de suicídio esta sugeriu interná-la o que ela recusou 

terminantemente e, para isso, teve que assinar um termo se responsabilizando pelos seus atos, 

mas que estava difícil barrar esses pensamentos.  

Ao lhe perguntar o motivo de tanto sofrimento, chorando um choro doído, disse-me 

com grande dificuldade de se expressar, que estava “pressionada”. Segundo suas palavras 

sentia-se como um “peso morto”, um verdadeiro “cocô”, por depender economicamente e 

contribuindo para  as dificuldades de relacionamento com seus pais. Mais especificamente da 

relação de amor e ódio entre ela e sua mãe, que no seu entender, esta só tinha olhos para 

criticá-la.   

Socorro mencionou que foi criada junto com uma prima, que sempre foi a melhor em 

tudo, elogiada pela sua mãe e toda família. Atualmente sua prima é uma pessoa bem-sucedida 

tanto no campo pessoal quanto no profissional continuando como um modelo a ser seguido. E 

assim percebia que ela não era a filha que os pais gostariam que ela fosse. Começou a refletir 

que esta situação a incomodava muito desde a infância. Nessas horas que queixava-se da falta 

de apoio de sua mãe,  esperava uma palavra de incentivo por parte dela, no entanto, tal gesto 

era raro acontecer.  

Em seguida disse-me: “Ela era muito distante, fria, pouco expressiva, mas que a 

família toda era muito seca, e indiferente, à exceção do seu irmão, dois anos mais novo, a 

quem ela o protegia da rigidez da figura paterna. Ao comentar sobre o relacionamento com 

seu pai, descreveu como uma pessoa severa, a quem temia e com quem tinha dificuldade de 

dialogar. A conversa entre eles era sempre  intermediada pela sua mãe. Embora nada lhe 



_____________________________________________________________________________________________________	
DEL	CORSO,	Maria	das	Graças	Ramos.	De	que	padecem	as	mulheres?	O	(in)suportável	do	
sofrimento.	 Biblioteca	 Virtual	 do	 Instituto	 Vox	 de	 Pesquisa	 em	 Psicanálise.	 São	
Paulo,	2016.	
	

_____________________________________________________________________________________________________	
www.voxinstituto.com.br	

	
10	

faltasse, disse que, no fundo, sentia-se incomodada por viver financeiramente dependente 

dele. Por esse motivo, procurava ocupar pouco  espaço e causar menos despesa possível. Tal  

condição a incomodava bastante, entretanto, não encontrava forças para romper com essa 

situação. Assim, só restava adoecer.  

Como não trabalhava sua vida restringia-se a permanecer em casa até porque tinha 

medo de sair sozinha, medo de dirigir, o que a forçava a viver uma vida limitada, restringindo 

a frequentar a academia do condomínio em que residia,  em busca de um corpo perfeito. Por 

esta razão, vivia constantemente de dieta. Embora apresentasse uma aparência normal, 

chamava atenção seu grau elevado de insatisfação com o próprio corpo. Sentia-se gorda, 

achava seu quadril muito largo e queria ser mais alta. Uma vez que não conseguia resultados 

esperados, tomou a decisão de submeter-se a algumas intervenções  cirúrgicas, começando 

pela mudança do nariz, aumento dos seios e uma lipoescultura. Ao ser interrogada se ela 

gostava de alguma parte do seu corpo, Socorro pensou e disse-me que gostava do seu cabelo,  

porém, segurando uma mecha acrescentou que ultimamente  este vinha caindo muito. Diante 

do quadro de insatisfação só restava-lhe adoecer.  

Além da insônia e enxaqueca, Sofria com dores na coluna, diagnosticada como hérnia 

de disco, sendo que o médico chegou a lhe dizer que sua coluna era frágil como  a de uma 

velha. E fez o seguinte comentário: “Você herdou o material ruim dos seus pais”. Não poderia 

deixar passar a oportunidade de interrogá-la com a intenção de fazê-la refletir sobre sua parte 

nisso.  

Socorro pedia ajuda, encontrava-se fragilizada, insatisfeita como também não sabia o 

que queria. Além de sua dependência familiar, começou um namoro com um homem 10 anos 

mais velho que ela, o que foi mais uma decepção para seus pais que o qualificava como um 

aproveitador, por ele pertencer a uma classe economicamente inferior. Seu namorado, agia 

como um fiel escudeiro, entrou em sua vida por inteiro, tomando conta até dos seus 

pensamentos. Lembro-me que no começo do tratamento ele queria participar da sessão, em 

outro momento, Socorro comentou que ao fazer compras numa loja, precisava fazer um 

cadastro, e esqueceu a própria idade, e teve que perguntar para o namorado: “Eu tenho 29 ou 

30 anos?”. Diante desses exemplos Socorro, deixava ver sua posição de alienação e 

dependência.  

Considerando o arcabouço até aqui descrito do material apresentado, mediante as 

histórias dessas mulheres que se apresentam de forma particular com o sofrimento, o que as 
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levou a procurarem uma análise, foram o mal estar que instalaram em suas vidas, o 

insuportável de dores emudecidas, decorrentes das feridas mortificantes originárias do 

encontro primordial com o Outro. Ao escutá-las o que ficou evidente foi a relação que estas 

mulheres na posição de filhas – meninas, mantinham com suas mães. Mesmo casadas, duas 

delas nem sequer deixaram as casas de suas mães. Nos três casos, o que ficou sublinhado e 

evidente foi a relação radicalmente alienante entre mãe e filha, marcada pela impossibilidade 

de separação. Com isso, permaneceram aprisionadas nas teias do gozo materno, sendo-lhes, 

portanto, inviabilizadas as dimensões da falta e do desejo.  

Esses casos nos mostram filhas que, quando crianças, buscaram em suas mães as 

respostas ao dilema de encontrar e ocupar um lugar próprio, mas não tiveram sucesso. Todo 

ser falante se constitui a partir do Outro6. O primeiro lugar do ser exige o momento de 

alienação no desejo do Outro para que, posteriormente, num segundo tempo, chamado de 

separação, cada um possa encontrar um lugar no mundo simbólico e seguir seu caminho, ou 

seja, ex-sistir.  

No momento em que a criança se depara com a falta no Outro  – o Outro aqui 

designando o lugar da fala, lugar do tesouro dos significantes,  e também lugar marcado pela 

falta, que oferece para a criança um lugar na ordem simbólica geracional  –, poderá então, 

engendrar a possibilidade  do futuro sujeito, ou seja, separar-se e constituir-se como tal, como 

sujeito do desejo. Então, para que a criança se separe do Outro materno, é preciso que, 

primeiro, ela tenha ocupado um lugar de alienação no desejo da mãe. Sabemos, porém, que, 

quando isso não ocorre, é a própria ex-sistência da criança que fica em suspenso. É o que 

acontece quando uma filha procura sua imagem no olhar da mãe e não a encontra.   

Contudo, quando esse primeiro tempo  na constituição do sujeito – o da  alienação – 

fica em suspenso, e esta transmissão fracassa, o corpo da filha permanece desfalicizado. 

Podemos localizar  algumas mulheres retidas como filhas, o que consiste em uma perda 

corporal não simbolizável pelo significante fálico, que testemunha uma não inscrição no 

desejo do Outro, mas apenas em seu gozo. Desta forma, o que tais mães não transmitiram às 

suas filhas foi a falta que toca o corpo materno, ou seja, o acessório indispensável para o 

percurso da filha tornar-se uma mulher.  

																																																								
6 O Outro pode assumir várias formas: a tesouraria ou depositário de todos os significantes; a língua 
do Outro materno; o Outro como demanda, desejo ou gozo; o inconsciente; Deus (Fink, 1998:210). 
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Podemos pensar, então, que a falta de um lugar no desejo do Outro tem um efeito 

devastador, pois a ausência de uma inscrição no desejo da mãe deixa essas filhas em um 

limbo, em um não-lugar. Capturadas no lugar de filhas, transformadas em nada, seres em 

suspensão, carentes de consistências viviam no desamparo e na doença, à espera de alguém 

que as salvassem. Para estas mulheres desde sempre destituídas deste lugar de ser objeto do 

desejo do Outro, sobra  permanecer como objeto de gozo e,  assim, só lhes restam a 

petrificação  na doença, na melancolia, a privação de si mesmas e a impossibilidade de se 

tornarem mulher. 

A maternidade é geralmente pensada a partir do registro fálico onde a mãe é definida 

como aquela que tem o falo através de seu bebê. Contudo, a relação mãe e filha nos dá a ver 

aquilo que do real não se deixa encobrir pelo simbólico, ou seja,  permite-nos ver que há algo 

que, em sendo da ordem mais radical e não simbolizável, permanecerá vigorando. Mas o que 

é  que não é resultante de uma operação de desejo? E mais,  em que extensão esse algo pode 

estar implicado nesta ordem do gozo  impossível? Sendo a mãe o primeiro Outro ao qual a 

criança se encontra ligada visceralmente, e considerando tratar-se de mãe marcada pela 

castração desejante, inscrita na ordem geracional, ou seja, uma mãe que teve um pai, será ela 

que determinará as condições do sujeito, como desdobramento da alienação primordial do eu 

da qual, num segundo tempo, é preciso separar-se.  

De fato, constatamos que muitos relacionamentos fracassam porque em alguns casais 

a mulher não consegue se desidentificar do lugar de mãe. Podemos nos perguntar por que é 

tão capturante ocupar este lugar. Será que se tenta por esta via efetivar uma identidade sexual? 

Se assim for, teríamos, então, uma equivalência: seria como se a mãe fosse igual à mulher. 

Nessa equação, todo problema de gênero estaria imaginariamente colocado, o que visaria 

conquistar um valor de verdade nesta pseudoidentidade. 

Tal questão faz pensar em Sofia e Piedade, pois cada uma delas parece ter ficado 

retida neste  ponto, o que se considerava como doenças eram tentativas de se defenderem da 

captura das teias do Outro materno, mas as tentativas não se completaram. É possível, então, 

dizer que essas  mulheres padeciam do esforço por se manterem coladas a uma posição de 

renúncia como forma de não desaparecerem totalmente.  

O argumento aqui apresentado é o de que o manto de sofrimento e dor que as 

envolvia, localizaria o (in) suportável do sofrimento, deixando-as presas ao lugar de resto do 

desejo do Outro, numa espécie de compromisso, aliança com o gozo nocivo, que  consumia 
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cada uma delas, dia  após dia,  à espera de um significante que pudesse nomeá-las mas que, 

entretanto, nunca viria. 

Vale lembrar que as elaborações de Freud e Lacan enfatizam a especificidade e a 

merecida importância da relação da menina com a mãe na constituição do caminho  ao 

feminino, e nos fazem compreender como a inscrição da feminilidade não é um conceito, é 

uma posição outra que se coloca  como uma lógica suplementar àquela regida pela lógica 

Édipo – Castração. Sendo assim, a feminilidade não coincide com a mulher. Uma mulher é 

como uma máscara7 encobrindo o que é da ordem do feminino – o real. Por essa razão, não 

existe um representante do sexo feminino, cabendo contarmos as mulheres uma a uma. As 

mulheres não fazem conjunto, o que nos impõe falar de “Cada Uma Mulher”.  

Nesse sentido, a  consequência a ser tirada é a de que cabe a cada mulher inventar, 

criar para si uma máscara, uma identidade feminina. Desse modo, a feminilidade como 

máscara será o artifício para driblar a angústia, para que possa suplementar  ao faltar a falta – 

uma outra  ex-periência, ou seja,  a feminilidade como máscara é um fazer ante o Real.  

Nessa perspectiva, é possível situar dois desdobramentos da função do desejo materno, 

a saber,  por um lado o da transmissão da falta, contemplada pela própria condição do 

significante “gozo fálico”, e, por outro o da transmissão dos inefáveis aspectos do feminino 

que passa ao largo do falo, o que Lacan chamou de gozo feminino.  

As  novas proposições de Lacan para a questão relativa à mulher avançam a discussão 

e promovem uma releitura do Complexo de Édipo. Ao mesmo tempo, Lacan detecta uma  

limitação em  Freud, quando este trata a sexualidade feminina com a mesma medida com que 

trata a sexualidade masculina, ou seja, a castração. A castração implica o acesso do sujeito à 

função fálica, porém, com Lacan se torna possível dizer que o feminino se inscreve segundo 

uma outra referência.  

Sendo assim, cabe ressaltar que a castração e a função fálica não são suficientes para 

explicar o feminino. Apesar de também acessar a função fálica (como os homens), a mulher 

não é toda fálica, abrindo-se, então, a possibilidade de haver um gozo suplementar. Se Freud 

deixou em seu legado a pergunta sobre o inefável do feminino, Lacan buscou meios para tecer 

considerações sobre esse continente obscuro, que, diferentemente da sexuação forjada pelo 

Édipo, constitui o feminino propriamente dito. 
																																																								
7 Rivière (2005)  
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Ao longo do trabalho analítico, Sofia, Piedade e Socorro puderam visitar seus modos 

de desejo e de gozo, portanto, tornando-se possível situar o quanto elas se encontravam numa 

certa posição de filhas, a despeito de quaisquer outras contingências de suas vidas.  Embora 

tenham alcançado o que seria imaginariamente adequado no âmbito social, tais realizações 

foram realmente efetivas para mantê-las no reino do padecimento e do sacrifício, onde 

subtraíam  de si mesmas qualquer naco de prazer. Tais vivências funcionavam  em prol da 

manutenção do status quo ante, situação em que se atribuíam um peso a ser carregado e, com 

isso, vinha a imposição de dificuldades para viver e construir suas próprias maneiras de se 

tornarem mulheres.  

No caso de Sofia, tudo leva a crer que o equacionamento do complexo de Édipo que 

lhe havia sido possível dificultou, ou até mesmo impediu, seu acesso ao lugar a partir do qual 

ela poderia desfrutar do amor de um homem, mesmo tendo contraído matrimônio duas vezes. 

Por efeito do trabalho analítico, Sofia começou a observar a vaidade de sua vizinha que, 

mesmo se ocupando do marido doente, não descuidava de sua aparência feminina. Desse 

modo, buscava se identificar com uma mulher que desempenhasse outro modelo, diferente do 

de sua mãe.  

Ainda no campo dessas reflexões em torno do feminino, vale lembrar o caso de 

Piedade, cujo discurso apontava para uma insatisfação sempre crescente, enfatizando 

insistentemente o quanto sua mãe não havia sido capaz de adorná-la com o que seria 

específico para o corpo de uma menina. As dificuldades quando o marido a procurava 

sexualmente, as fugas e as mentiras nestas ocasiões, são exemplos disso. Disse certa vez:  “O 

sexo não faz o menor sentido, saio dessas relações enojada, porque já sei tudo o que vai 

acontecer, nada muda”. O que Piedade esperava que mudasse?  

Não temos resposta, mas podemos conjecturar que no material formado pelos 

enunciados do Outro teria havido uma falha, por meio da qual só seria possível entrever a 

imagem horrível da carne bruta, desprovida de adornos, despojada de outro contorno que 

pudesse lhe dar margem ao feminino. Nesse contexto, Piedade, exausta de tanto procurar 

dissimular de si mesma a sua faceta de mulher, pela dificuldade de sustentar e lidar com sua 

relação amorosa, tinha seu sofrimento intensificado, ativando o conflito relativo ao seu corpo 

de mulher. 

No caso clínico de Socorro, essa menina-mulher se debatia à espera de um significante 

que não lhe foi transmitido por sua mãe, deixando-a capturada pelas teias imaginárias, 
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fazendo-se ausente de si mesma, à mercê do gozo do Outro e, uma vez  engendrado no 

dispositivo de uma análise, incluiu por esta razão, fazer de seu sintoma uma pergunta, o que 

antes atuava como forma de apelo ao Outro.  

É importante pensar que os homens escolhidos por elas não passavam de parceiros 

sintomáticos por ocuparem uma posição que não interferiam no pacto que mãe e filha 

mantinham. Eram homens esvaziados de qualquer atributo fálico, considerados por elas como 

incompetentes como fica evidente no caso de Sofia e Piedade. 

 Estas mulheres haviam buscado tratamentos e intervenções cirúrgicas junto aos 

profissionais de saúde, na esperança ilusória de encontrar um saber pronto, ou a receita de 

uma medicação milagrosa que pudesse erradicar a dor de existir. Nessa empreitada, não 

mediram esforços. Estavam dispostas a submeter seus corpos a sacrifícios, já castigados e 

doloridos por tantas intervenções, eram corpos oferecidos como objeto de gozo do Outro. 

Como no caso da Socorro que havia submetido a inúmeras cirurgias plásticas, seios, nariz, 

com a intenção de apaziguar seu mal-estar, sem se dar conta que a causa da seu sofrimento 

estava em outro lugar. Assim, estas mulheres padeciam.  

A partir dos impasses que a clínica impõe à escuta do sofrimento como sintoma e que 

Isso envolve, é possível perceber como  a marca do sujeito imprime o recurso para 

persistirmos no caminho da aposta de que se possa transpor os avatares do gozo radical e 

siderante. A constituição de tal gozo, sua inserção na trama simbólica, os jogos 

identificatórios dos quais a posição do sujeito se desdobra e é refém, confluem para a 

exigência de admitir  um núcleo duro de Real. E o que fazer-com-isso? Eis a questão que uma 

análise pode  enfrentar, apontada como uma construção que permitiria  acessar ao gozo 

feminino, o que arrancaria do padecimento gozoso tão recorrente na história de qualquer um.

  

 Nesse sentido, o desdobramento seria fazer do (in) suportável do sofrimento 

envolvido nesse padecimento uma questão que possa ser tomada como apelo quando 

endereçada a um analista, numa situação de análise. Cabe ao analista conduzir tal operação 

para a possibilidade desse encaminhamento, por envolver um discurso que não negligencia o 

núcleo duro envolvido na operação do gozo mais radical.  

Desse modo, a psicanálise nos auxilia e possibilita  abordar os adoecimentos sob a 

égide da trajetória de vida de cada um,  das marcas de suas primeiras relações com o Outro 

materno e até mesmo daquelas  que permaneceram cristalizadas. Assim, os sintomas que o 
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analisante traz como queixa que o incomoda e  o adoece ironicamente é um bem precioso,  

pois ao mesmo tempo que o faz sofrer, rende-lhe uma forma de satisfação substitutiva, pelos 

ganhos secundários do sintoma, porém na perspectiva de uma análise tornar-se precisamente 

o recurso.  

Sofia, Piedade e Socorro se viam à mercê de todo tipo de experiência e angústia dos 

excessos de gozo, que  retornavam sobre elas evocando a castração.  

Sob a ótica da psicanálise, frente à indagação contida no título deste trabalho:  “De 

que padecem as mulheres? O (in) suportável do sofrimento”, vimos que não há nada  que 

possa ser respondido  de maneira universal e linear aos embaraços das mulheres, mas que há 

sim um caminho a ser percorrido com vistas à seara do singular para esta questão onde não há 

remédio, só desejo.  

A partir dos casos clínicos trazidos à discussão para a presente reflexão se fez digno de 

nota como aquelas mulheres consideradas adulta se refugiavam na posição de filha-menina, 

resguardando-se do feminino,  agarrando-se ao sintoma e à fantasia materna,  posto que, a 

fantasia inconsciente tampona o que é da ordem do feminino, ou seja,  tampona o furo 

estrutural, dando  a ilusão de que a completude é possível, e por isso mesmo, deflagra  a 

emergência do Real, por meio da dor, do sofrimento  e do sacrifício. 

A propósito, é premente admitir que as mulheres só poderão apropriar-se de seu saber-

fazer-com-sua-feminilidade na medida em que consigam separar-se da demanda 

reivindicativa e dolorosa em relação à mãe porque porta a possibilidade desta filha constituir-

se como uma mulher e, assim, dar tratamento ao impossível.  Trata-se, portanto, de um saber-

fazer próprio, inventado e criado por ela mesma. É um saber-fazer diante do Real, da 

castração, do impossível que nos remete a algo que não para de não se escrever (Lacan, 

1972-1973:127).  

Lacan tece considerações dizendo que “fazer desejar” é uma operação impossível, e eu 

acrescento:  impossível, porém, necessária. Isso obviamente reafirma a ideia de que a 

experiência do processo analítico tenha condições de promover a oportunidade que permitiria 

às mulheres deslindar os caminhos em torno do “vazio” da própria estrutura, criando uma 

borda para que o vazio não permaneça um buraco aberto, a sugar as mulheres para seu 

interior. Nesta borda, repleta de possibilidades, o novo poderá advir.  Se o significante fálico 

instaura uma borda e uma falta simbolizável, a borda agora em questão refere-se ao próprio 

Real da estrutura. 
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Mas não cabe negar este vislumbre aos homens, já que, em que pese as idiossincrasias 

de cada mulher nesta seara, é necessário repetir que o gozo feminino é uma perspectiva aberta 

a qualquer um que  se demonstre disposto a percorrer o caminho, e a pagar o preço dIsso. 

Nesta perspectiva, sublinha-se que, em sua vertente mais enigmática, o inconsciente é 

feminino. 

Voltando para o ponto de onde partimos, o padecimento das mulheres, segundo a 

posição assumida neste trabalho é a de que se trata da contingência de elas estarem mais 

dispostas a uma condição  que, de fato,  diz respeito a qualquer gênero. É inegável que por 

vezes muitas mulheres tentaram escapar da trabalhosa empreitada, porém profícua, de 

transformar o insuportável  em  (in) suportável do sofrimento. Todavia, ao tentarem esquivar-

se de tal percurso, o preço a ser pago é o de se instalar no  campo do sacrifício e do 

padecimento, esconderijo do gozo absoluto. 

Assim, cada mulher terá que abandonar a ideia de esperar por esse significante que a 

nomeei e inventar sua forma feminina de ser. Caso contrário, corre o risco de viver 

aprisionada como a escultura  Maman 8  de Louise Bourgeois, que através da figura da aranha 

representa uma mãe dominadora e devoradora quando filhas permanecem capturadas como 

objeto de gozo do Outro materno, vivendo uma vida de sacrifícios e devoção, ao sustentarem 

algo para suas mães.  

Dessa forma, acolher a experiência de cada analisante é escutá-lo em seu desamparo, e 

essa relação se dá com o ato de tecer palavras, em prol da produção do efeito “sujeito”, 

levando à possibilidade  de criar, inventar saídas para as dores das quais padecem. 
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Resumo  

 

O presente artigo é um desdobramento da pesquisa para obtenção do título de doutora, 

que objetivou problematizar o porquê algumas mulheres vivem plantadas na dor e nas 

doenças numa forma especifica de padecimento, estabelecendo, assim,  um laço mortífero  

com a vida. A partir do referencial psicanalítico, foi possível interrogar quais os subsídios  

psíquicos deram suporte a tal contingência. A hipótese é de que essas mulheres haviam 

permanecidas presas como objeto de gozo do desejo do Outro materno, e a suas 

consequências.  

 

Palavras-chave: Sofrimento. Mãe. Mulher. Feminino. Psicanálise.  


