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Crueldade entre mãe e filha1 

Ana Maria M. Colli  

 

 

É ilusório pensar que podemos dissociar totalmente a crueldade vivida da 

interpretação que estabelecemos a partir dela. Foi um desafio a ser aceito tentar investigar 

essa disposição latente em todos os indivíduos, decorrente de experiências de crueldade 

vividas precocemente, e por outro lado o exercício sob suas formas banalizadas, 

compreendendo sua significação pulsional e os riscos que, em extensão individual e 

coletiva, se constituem para a psicanálise. Esta pesquisa teve um caráter de persistência. 

Uma das autoras do livro Crueldade no Feminino, se autoriza a encarar a pulsão de 

pesquisa como um rebento sublimado da crueldade. 

O tema escolhido se relaciona com a crueldade entre mãe e filha. Para tanto, se 

impôs pensar e se aprofundar na crueldade originária. O objeto da pesquisa se manteve 

rebelde a um entendimento definitivo e isso me levou a movimentos insistentes de 

avanço, recuo e retorno. Mesmo assim a vivência é de estranhamento, algo continua 

irrepresentável. Insisto em achar um jeito de fazer algo com meu limite, para não correr 

o risco de ficar presa a um labirinto de não entendimento e de repetições vazias.  

Fiquei sob efeitos de transferência quando li o livro de Eliane Brum, Uma Duas. 

O romance mostra a relação entre duas mulheres, mãe e filha. Por parte da mãe há uma 

exigência de amor pleno. Apesar da certeza de uma reciprocidade em seu amor, ambas 

serão torturadas por mal-entendidos e isolamentos que as levarão ao sofrimento e solidão 

em proporções insuportáveis, atingindo-as no corpo. Elas só poderão viver separadas até 

o momento em que a mãe é encontrada desfalecida no chão de sua casa em estado 

desesperador. São obrigadas a se reencontrar neste tenso momento de vida. No livro, 

aparecem duas escritas: uma da filha, outra da mãe. 

                                                 
1 Este texto é a produção individual da presente autora resultante de sua participação na pesquisa sobre Crueldade coordenada 

pela psicanalista Daniele Sanches, iniciada em 2017 e finalizada em setembro de 2019, no Instituto Vox de Pesquisa em 
Psicanálise, em São Paulo -SP. A pesquisa sobre Crueldade é parte do projeto As vociferações e seus tratamentos possíveis, 
idealizado e dirigido pelo psicanalista Mauro Mendes Dias. Todos os vídeos do projeto assim como os textos produzidos pelo 
grupo de pesquisa estão disponíveis, respectivamente no link Instituto Vox TV e na Biblioteca virtual. Acesse o site:  
www.voxinstituto.com.br 
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Foi importante, também, o livro Crueldade no Feminino, organizado por Sophie 

de Mijolla-Mellor e outras psicanalistas. As autoras contrariam Freud, afirmando que a 

crueldade está mais do lado feminino que do masculino, e desenvolvem sua argumentação 

sobre o supereu feminino. 

 Veremos mais adiante de que maneira o corpo se põe em cena, em sacrifício, 

tanto no grito como no silêncio entre aquelas duas mulheres. O romance é forte no sentido 

do cru, do sangue, da escrita com sangue. Para começar a falar da crueldade, é preciso 

fazer uma aposta fundamental na própria estruturação do psiquismo humano. 

Esta estruturação está fundamentalmente vinculada à questão da fragilidade e do 

desamparo do ser humano. Diante desta dependência absoluta do outro é que a crueldade 

efetiva sua aparição. 

Freud sugeriu que o exercício da crueldade está no fundamento do jogo pulsional. 

Um jogo estrutural, específico, aconteceria entre mãe e filho em determinado momento: 

um apresenta a característica de estar no lugar de todo poder e o outro submete-se, 

reduzido ao lugar de presa. 

Uma voracidade materna originária está no fundamento da pulsionalidade, que 

sempre se confunde com insensibilidade, desumanidade. Não busca o sofrimento, mas é 

alheia à diferença do outro, o ignora. O amor materno é marcado pela possessão. 

Lembrando Clarice Lispector: “Quem já não desejou possuir um ser humano só para si?”. 

Toda dificuldade dessa noção sobre a crueldade advém precisamente de seu caráter 

arcaico, o que nos obriga a pensar o objetivo pulsional de maneira não especificada.  

Segundo Freud, a moção cruel provém da pulsão de domínio, ainda assim não são 

necessariamente ligadas uma à outra. O domínio sobre o objeto implica com efeito sua 

apassivação, mas não sua paixão no sentido de um sofrimento vivido. 

Annette Frejaville observa que é possível ser cruel, isto é, fazer sofrer o objeto, 

sem querer e até sem saber. 

Para situar a crueldade originária precisamos aceitar que faz parte da economia 

pulsional sermos ocupados pelo outro, o outro materno ou agente dos cuidados. Em 
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psicanálise, um acontecimento não tem que ser terrível, horroroso ou violento para ser 

traumático. 

Algo que não se espera e que surpreenda em sua vertente de estranheza pode ser 

um corpo estranho no coração do ser… pode ser algo cuja explicação não se realiza. O 

externo é ao mesmo tempo interno, donde o estranho é ao mesmo tempo íntimo. A tomada 

do eu pelo estrangeiro, pelo totalmente outro, é marca fundamental da vivência do 

mistério. Somos estranhos em nossa própria morada.  

Um sonho infantil pode nos dar a ideia da crueldade originária. Sophie de Mijolla-

Mellor nos descreve um deles. 

Eu tinha em meu prato um peixe particularmente apetitoso e bem 

dourado, um linguado grelhado, acho... Eu retirava 

deliciosamente os primeiros filés e os degustava com delícia. 

Depois, comecei a cavar o olho com a colherinha. E foi então que, 

para meu horror indizível, o peixe começou a se mexer! Ele estava 

vivo no prato! Eu estava petrificada pelo sentimento de uma culpa 

sem nome, por não ter me dado conta disso antes. (Mijolla-

Mellor, p. 13) 

Este sonho condensa o paradoxo da pulsão cruel, a qual reflete a ignorância da 

alteridade sensível do outro, que só é percebido como “presa”. Não existe o desejo de 

fazer sofrer nem o de gozar.  

Portanto, a crueldade possui uma dimensão arcaica que se confunde com a própria 

pulsão. O sonho do peixe, evocado acima, confirma que, como representação primária, a 

crueldade é inconsciente, mas se revela depois da queda, para além do poder que faz dela.  

A relação entre um adulto e uma criança é assimétrica, em que a criança é capaz 

de elaborar apenas parte da demanda solicitada pelo adulto. Neste excesso, muitas vezes 

transbordante, a capacidade de significação da criança é marcada por aspectos sexuais do 

adulto. O que transborda continuará a demandar significação, atuará como um corpo 

estranho. A extensão do narcisismo da mãe no infans é necessária para a sobrevivência 

deste. 
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 O destino da crueldade originária seria ir em direção ao desejo, portanto ao 

humano, mas isso pode não acontecer. 

 Seria importante que a mãe pudesse se surpreender e se satisfazer com seu filho 

ou filha para que a dimensão interpretativa conservasse sua dimensão de abertura para o 

desconhecido, para o novo. Tal conexão permitiria à criança deixar de ocupar o lugar de 

objeto. 

O grito ou o choro da criança, quando a mãe lhe responde com eficácia, constitui 

a matriz da troca humana e o ponto de partida da moralidade. A indiferença materna na 

melancolia descreve o grau máximo da crueldade, pode bem parecer o seu emblema.  

Também na psicose puerperal a criança chora e a mãe se torna indiferente ao 

choro, como se a criança não fosse dela. Em casos muito graves, a mãe pode vir a pôr em 

risco a vida da criança, já que, na desconexão entre mãe e filho, só há perturbação e 

incômodo. O recém-nascido, a priori inofensivo, torna-se ameaçador, exigente. A 

insaciabilidade da criança, no desamparo em que algumas mães se encontram, pode ser 

extremamente invasiva. 

A pulsão cruel só encontra o feminino na medida em que o sujeito, homem ou 

mulher, identifica sua natureza com uma mãe todo-poderosa, indiferente, num gesto 

igualmente dispensador de vida e de morte. Aqui é que se funda a vida psíquica em sua 

relação de objeto mais precoce, estabelecendo a raiz de futuras identificações. A vida 

pulsional do filho se confunde com o feminino da mãe, que tende a englobá-lo. Desta 

imagem arcaica do feminino, o filho ou filha deverá sair para não permanecer como terra 

colonizada por essa matriz original. 

Um lugar não encarado é a existência do poder e do ato maternos. São as mulheres 

que põem as crianças no mundo. A mãe que dá a vida também pode recusá-la, seja pelo 

aborto, seja pelo infanticídio. 

Será que o reconhecimento da agressão e da destruição, tão presentes em nossas 

vidas, se dá com tanta dificuldade por não termos o apoio de figuras fundamentais e nos 

encontrarmos sem o seu amparo narcísico ao conjunto da vida psíquica? Quanto tempo 

de trabalho psíquico é necessário para reconhecer a crueldade de uma mãe posta em 

prática contra um filho ou, principalmente, contra uma filha? 
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Desde muito cedo, quando crianças, ouvimos histórias infantis, contos de fada, 

através dos quais se transmite uma verdade e, ao mesmo tempo, “não toda”. Na história 

de João e Maria, por exemplo, a mãe foi substituída pela figura da madrasta. Conta-se 

que os dois foram abandonados na floresta pelo pai e pela madrasta, mas, na verdade, mãe 

e pai, juntos, à noite, tramaram o futuro de ambos, abandonando-os. 

 Universos íntimos justapostos (mãe/criança) podem evoluir a uma aproximação 

tamanha que se torne sem possibilidade de recuo por parte da criança. A filha é invadida 

em sua totalidade. Uma vida se ordena a partir de um encontro. Como é possível que esse 

real se inscreva possibilitando a ocorrência de uma escritura que o traduza? 

 “Não se pode compreender uma mulher, a não ser considerando a fase de sua 

ligação pré-edípica à mãe.” (Freud, 1931)  

 Em seu romance de estreia, Eliane Brum tenta transformar em palavras a relação 

intrínseca entre mãe e filha. A autora tece uma trama de ódios e afetos entre duas mulheres 

(des)unidas pela carne. Em uma passagem tem-se o seguinte relato da mãe: 

Quando ele saiu para trabalhar, e eu tive forças para me arrastar, 

peguei o pedaço de carne e afoguei na privada. Sim, eu fiz isso. E 

nunca me arrependi. [...] Fiz outras três vezes ainda. [...] O último 

eu mesma enterrei no quintal. [...] Eram crimes perfeitos, embora 

para mim nunca parecesse um crime.  

Se eu gerava, ainda que à força, podia muito bem matar. Sempre 

tive certeza disso [...]  

Então veio Laura. Mas eu não sabia que era Laura. [...] Mas na 

hora de ela nascer, ela não nascia. Comecei a ficar sem ar e 

arroxear. O ratinho cinzento (pai) teve de me levar ao hospital e 

foi lá que Laura nasceu sem emitir um único som.  

Quando voltamos para casa, o homenzinho disse que se eu a 

matasse seria presa, porque ela estava registrada. E naquela 

gravidez eu tinha saído de casa porque tive vontade de mostrar 

para as pessoas, não sei por quê. Queria que elas me vissem. Eu 

não tinha medo de ser presa porque sabia que não era errado. Era 

a minha filha, não era? Eu podia fazer com ela o que bem 

entendesse. Não era na barriga dela que ela tinha crescido nem 

era dele que ela tinha se alimentado. Quando o homenzinho foi 

para o trabalho me implorando para não fazer nada de mal, eu 

levei Laura até a privada para afogá-la. E quando enfiava a cabeça 

dela dentro da água, ela não berrou como os outros. Laura me 

olhou. E aí eu preciso confessar que senti uma coisa diferente. De 

algum modo aquele monstrinho sabia quem eu era. E eu não pude. 
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Queria mas não pude. Abracei-a com cuidado e fiquei lá no chão 

do banheiro, me balançando para frente e para trás. Foi lá que o 

pai de Laura nos encontrou e sua alegria quase me fez afogá-la de 

novo. Mas eu sabia que não conseguiria. Acho que era amor, mas 

eu só soube o nome muito tempo depois. [...] 

A verdade é que amei Laura. E a salvei de mim mesma por amor. 

Era isso o que eu fazia muito mais tarde, quando lhe dava o meu 

peito e quase fui parar na cadeia. Eu tentava compensar. [...] O 

que eu quero dizer é que não é porque a gente não saiba como 

fazer as coisas do jeito certo que a gente não ame. (Brum)  

 

A alienação, inerente ao amor entre mãe e filha, tem uma potência superior na 

medida em que, no começo, o recém-nascido não é sujeito, mas um objeto. Com o objeto 

real em mãos, a mãe vai muito além do que é exigido pelos cuidados. Ela pode se servir 

dele como uma propriedade, uma boneca erótica com a qual goza e faz gozar.  

Algumas crianças não conseguem se libertar da carga opressiva de sua filiação, o 

que se evidencia no relato da personagem Laura: 

E ela sente que nunca mais o grito cessará, que aquele grito é para 

sempre, é um grito para a toda vida e para além da vida. E gritos 

são coisas que não viram palavras, palavras que não podem ser 

ditas. Não há como escapar da carne da mãe. O útero é para 

sempre. [...] Para mim, tudo é literal. Como meus braços bordados 

pelas cicatrizes de todas as tentativas de separar do corpo de 

minha mãe. Só a dor de estar confundida com o corpo da mãe, de 

ser carne da mãe. [...] Nunca pude, porque arrasto comigo o corpo 

dela, que me engolfa e engole. [...] Sempre tive medo de escrever. 

Da hora de tornar meu sangue símbolo de sangue. Me constituo 

eu pelos cortes em mim. As palavras, não. O que elas farão de 

mim? Me matarão, as palavras?  

A dúvida que me envolve como um cobertor de medo enquanto 

minha mãe me vigia atrás da porta é se há vida depois das 

palavras. Ou há vida sem sangue. [...] Escrevo na esperança de 

que as palavras me libertem do sangue. Do corpo da mãe. (Brum) 

 

A vida pode se ordenar a partir de um encontro. Neste caso, a mãe foi afetada pelo 

olhar da filha e por isso permaneceu nesta zona, agitada por turbulências das quais ela 

jamais se desvencilhou (onisciência de um olhar que sabe). Ela prende sua filha nesta 

zona, fazendo com que não seja mais possível alterar o refrão. Mas que enigma é esse 

encontrado no olhar do outro?  
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Cada ser humano, um louco em potencial: quanto mais se entrega ao outro, menos 

se sabe que se está sob o jogo de uma maldição silenciosa. Como isso em si não se 

pronuncia, a função da palavra é a de evocar a coisa ausente. Assim o indizível se inscreve 

no sujeito pela linguagem.  

É preciso haver a linguagem em que a demanda se articule, permitindo que o corpo 

se corporize de maneira significante. 

Os poderes do verbo vão longe, chegando a regular o gozo e estabelecer a mãe 

como sua primeira representante, uma vez que ela é quem introduz o filho na demanda 

articulada ao impor a oferta em que ela se aliena: a dupla oferta da língua, ao demandar e 

também responder ao que é demandado pelo outro. E o outro, para a criança, é um 

significante “vivo”, que, com suas idas e vindas, pode ser pacificante, mas também 

traumático.  

Podemos nos perguntar o que está em jogo na projeção do olhar de uma mãe à sua 

filha. O que é suscetível de identidade para a filha evoca na mãe uma impossibilidade de 

resposta, uma ausência de reconhecimento, pelo simples fato de possuir o mesmo corpo. 

No processo identificatório, a menina busca o reconhecimento da mãe, que em parte não 

se realiza por uma diferença anatômica. Não há investimento libidinal no objeto pelo fato 

de se tratar do mesmo corpo. 

 A mãe se desdobra em duas funções distintas: a materna e a feminina. Esta é a 

chave para a compreensão da relação mãe/filha. Quando a mãe não abdica de nenhuma 

das duas funções, abre-se para a filha o caminho de sua própria feminilidade. Como na 

mãe o desejo inconsciente é de que se mantenha a relação com a filha o máximo possível, 

sem ruptura, esse desejo devorador pode ser exercido a ponto de eliminar a diferença do 

outro. Esse é o fundamento da crueldade. Apaga-se a diferença.  

O primeiro laço com a mãe, animado pelas pulsões, se estabelece pelo olhar e 

encontra em seu caminho um corpo semelhante ao seu. Aí começa a complicação para a 

filha. A mãe, enquanto mãe, quer o outro para si sem distinção; enquanto mulher, não há 

um universal da mulher, há uma mulher, uma a uma, cada uma singular em seu gozo 

próprio. O sem razão (sem porquê) do encontro toma um lugar sem significações a priori 

e sem referências estáveis. Portanto, enquanto mulher, ela não está na posição de captura 

do outro.  
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No caso da mãe de Laura é a onisciência de um saber que olha. Vejo tudo e sei 

tudo sobre você. Laura é marcada pela dimensão do saber absoluto do olhar. Não há a 

possibilidade de separação. A crueldade é a mãe tomar sua filha por inteiro. Há então uma 

naturalização no exercício da crueldade entre uma mãe e sua filha. Como objeto sempre 

presente, impedirá a representação de um objeto faltante que instaure o desejo. 

A mãe se instala nas associações livres como acusada: imperiosa, possessiva, 

obscena ou, ao contrário, indiferente, fria, mortífera, presente demais ou ausente demais, 

atenta ou distraída demais, quer cubra e/ou gere privações. Ela se apresenta como alguém 

que se preocupa ou se mostra negligente por suas recusas ou suas dádivas. Ela é, para o 

sujeito, uma imagem de suas primeiras angústias, é o lugar de um enigma insondável e 

de uma ameaça obscura.  

No ensino de Lacan explica-se que, no cerne do inconsciente, as falhas da mãe 

sempre têm lugar, chegando, às vezes, à devastação, quando se trata da filha. A 

devastação pode, então, aparecer no ponto do gozo enigmático (o qual é percebido na mãe 

pela menina), gozo esse desconhecido, feminino e não limitado pelo falo.  

É necessário concluir este texto, mas como? Não pode ser de qualquer maneira, é 

preciso que seja à minha maneira. Ocorre-me a possibilidade de finalizá-lo com ponto 

final, ponto e vírgula, reticências, etc... 

O meu final teria que se dar, então, por meio de um parêntesis vazio, uma vez que 

ele representa um vazio entre dois limites gráficos: (   ) – que, nesse caso, são as escritas 

da mãe e da filha Laura.  

Cada uma delas tem seu respectivo corpo, diferentes entre si, que margeiam e 

limitam um espaço entre elas. Para tal, é necessária uma crueldade de ambas para que a 

filha não seja devorada pela imensidão do gozo materno.  

A mãe teve sua existência sustentada pelo que viu no olhar de Laura quando esta 

era um bebê. Pelo olhar da filha foi que ela pôde se reencontrar com uma representação 

capenga de sua própria mãe, que não chegou a conhecer. Sua mãe havia morrido no seu 

nascimento. 
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Um desencontro voraz se estabeleceu entre elas. O amor dessa mãe se concretiza 

dentro de limites precários, que ela própria reconhece como tais. Ela precisava de Laura 

para que sua existência pudesse ser confirmada. Em uma passagem, a mãe escreve: 

Laura Laura Laura, se eu não puder olhar para você como vou 

saber que existo? Foi isso que aconteceu ali, na privada, quando 

você olhou para mim. Ninguém tinha olhado para mim antes. Não 

como você, Laura. E todos esses anos em que atormentei você e 

fiz quase tudo errado, o que eu queria era só que você continuasse 

me olhando para que eu pudesse saber que existia, que tinha um 

corpo e que podia viver. [...] 

Você nasceu quando olhou para mim e eu me vi no seu olhar. 

Desejei que você vivesse! (Brum) 

 

 A crueldade é ainda uma essência afirmativa, afirmação de vida, do sangue e da 

vontade. Nestes casos, fala-se em crueldade originária, ou seja, quando o laço de origem 

da relação mãe-bebê é marcado por isso, tal como foi o de Laura com sua mãe. A 

crueldade dita originária não é universal, mas sim uma condição particular de alguns 

sujeitos marcados por ela em sua relação de origem.  

Segundo o pensamento de Jacques Derrida, se há um discurso que pode 

reivindicar “a causa da crueldade psíquica como assunto próprio”, este se chama 

psicanálise. Para a psicanálise não existe álibi. 

A vida humana, a vida psíquica, seja a vida singular, seja a coletiva, pode ser 

marcada pela presença da crueldade. Todo trabalho envolvendo a subjetividade não deve 

ter qualquer álibi, para levar em consideração esta crueldade em toda sua imanência. 

Contudo precisamos da cena, do teatro, pois o encontro com a subjetividade pura é um 

encontro com a loucura. Na psicanálise, a crueldade passa por um trabalho de encontro 

de cenas que se forjam quando se abre a caixa de Pandora do inconsciente. Sem isso, todo 

o resto não passa de álibi.  
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