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Considerações sobre a homossexualidade feminina1

Walkíria Helena Grant

RRRRResumoesumoesumoesumoesumo

Entre o homem e a mulher existe o amor, sintoma especialmente valorizado, uma vez que
está estreitamente implicado na formação de laços sociais. Este amor, que produz a
fiapagem básica do tecido social, é pautado na estrutura do desejo heterossexual, ou
seja, aquela em que um parceiro, ocupando a posição fálica, possa vir a desejar outro
que seja pura alteridade – Outro. A homossexualidade, especialmente a feminina, fenô-
meno freqüente no mundo atual, coloca-nos uma questão: como articular a dialética do
amor, desejo e gozo no quadro da homossexualidade feminina? Qual o seu lugar no
interjogo das forças sociais de nossa sociedade? Em uma busca de explorar estas ques-
tões, recuperamos os estudos de Freud sobre a sexualidade feminina, cotejamos com os
avanços de Lacan – especialmente os matemas de sexuação – e incluímos recortes clínicos
para explorar estas questões.

UnitermosUnitermosUnitermosUnitermosUnitermos

Homossexualidade; feminilidade; amor; gozo; psicanálise.

E
ntre o homem e a mulher existe o amor, sintoma especialmente valoriza-

do, uma vez que está estreitamente implicado na formação de laços so-

ciais. Este amor, que produz a fiapagem básica do tecido social, é pauta-

do na estrutura do desejo heterossexual, ou seja, aquela em que um parceiro,

ocupando a posição fálica, possa vir a desejar outro que seja pura alteridade –

Outro2. A homossexualidade, especialmente a feminina, fenômeno freqüente

no mundo atual, e que implica em um laço entre dois sujeitos do mesmo sexo,

coloca-nos uma questão sobre esta união: como articular a dialética do amor,

desejo e gozo no quadro da homossexualidade feminina? Qual o seu lugar no

interjogo das forças sociais de nossa sociedade?

Na nossa cultura, a escolha de uma parceira de gozo mulher feita por

uma outra mulher, especialmente em certas famílias é uma opção bastante

difícil e freqüentemente associada com o desmantelamento de um sonho fa-

miliar, cujo cenário era o de um casamento tradicional, ou seja, a união entre
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um homem e uma mulher, que seriam felizes para sempre. Mas, não poucas
vezes, esta opção é levada a ato e os tormentos para o sujeito se presentificam
– assumir o fato perante a família? No círculo de amigos? No circuito profissio-
nal? Ou seria melhor fingir que são duas amigas morando juntas? Este tor-
mento do sujeito, ligado à elisão do casamento imaginado pela família, leva-
nos a pensar o caminho percorrido até uma identidade homossexual.

Desde Freud, sabemos que a realidade do sexo não corresponde, neces-
sariamente, ao real do sexo anatômico. Ser homem, ou mulher, é algo marcado
para além da materialidade do órgão genital externo – ter um pênis, ou uma
vagina. Este “além do real do sexo anatômico”, em Psicanálise nos é dado
pelos impasses apresentados pela linguagem, ou seja, apontados pela leitura
possível de ser feita do sexo de um determinado sujeito.

Morel (1996) nos fala de três tempos de sexuação, ou seja, da conjuga-
ção de fatores que contribuem para a determinação da identidade sexual de
um sujeito: a diferença natural entre os sexos, o discurso social e a escolha do
sexo pelo sujeito. O primeiro tempo é dado pela diferença sexual anatômica
mostrada pelo corpo. Este só adquire significação com o advento do “segundo
tempo”, ou seja, pela intervenção do significante. O segundo tempo é dado
pela interpretação que as pessoas, que estão ao redor do bebê, fazem do seu
sexo – é o discurso do Outro dizendo se é um menino ou uma menina. Sabe-
mos que o discurso, comandado pelo desejo, é atravessado por “erros” e per-
mite, inclusive, que a leitura do sexo de um sujeito resulte contrária àquela
dada pela anatomia. O discurso social comum atribui ao menino, além de um
pênis, atributos de virilidade, liderança, “machismo”. À menina, mais além da
marca do real do corpo, são atribuídos traços de beleza, doçura, privação, “fe-
minilidade”. Porque fala, o ser humano está submetido à lei do significante e
este tem o poder de interpretar a realidade comandada por fatores de ordem
que escapam à lógica racional. O sexo deixa de ser natureza e passa a ser
atravessado pela ordem interpretativa da linguagem.

O terceiro tempo de sexuação implicará o sujeito propriamente dito, sua
possibilidade de aceitar ou não o discurso sexual proferido pela comunidade.
Este tempo introduz a “escolha” do sujeito, sua “responsabilidade” no modo
de gozar do falo, na relação com o outro sexo. Para exemplificar, trago um caso
em que fui consultada por peritos do Instituto de Criminalística do Estado de
São Paulo: tais peritos queriam elementos para pensar sobre um caso de suicí-
dio. Apresentaram-me fotos de um homem jovem, recém-casado, enforcado.
Ele, em um ato enigmático para todos que o cercavam, enforcara-se; estava
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apenas de cueca, com o pênis para fora e com uma sandália muito alta, femini-
na, cor-de-rosa... Neste momento, apenas destaco uma frase sobre minha lei-
tura do caso: “eu, que nasci com o corpo de um homem, cresci ouvindo que
sou homem, mesmo assim, gozo como uma mulher”. A saída desesperada para
dizer esta verdade foi com aquele ato, sem volta; esta fora sua “escolha” de
vida, e de morte. Ter um corpo de homem e gozar como uma mulher; nem a
esposa, nem os amigos, nada sabiam sobre isto...

Ser homem ou mulher é o resultado final de uma interconjugação de fato-
res em que o próprio sujeito assume parte da responsabilidade por sua posição
predominante de gozo e, conseqüentemente, pela escolha da parceria sexual.

Desde muito cedo somos mergulhados, via contos de fada, em histórias
de amor que terminam com um “foram felizes para sempre”. Em um
contraponto, na vida real, sabemos que a relação a dois é marcada pelo confli-
to, pela diferença. Lacan nos diz que “não há relação sexual”, ou seja, o que
nos retorna, na vida real, é sempre o fracasso em fazer relação. Ocorre que o
ser humano é comandado por dois registros, como já o destacamos mais aci-
ma: o do real da carne e o do significante no que é capaz de dizer do real do
corpo. Algo escapa deste real, não todo o corpo é passível de significação;
desta operação de leitura sempre haverá um resto que faz sofrer!

Retomando a afirmação que fizemos mais acima, do amor como sinto-
ma, neste ponto esclarecemos que seu sentido está relacionado à tentativa de
suprir a não-relação, tamponar o resto, driblar a angústia relacionada à castra-
ção. Esta operação nunca é bem sucedida, visto que este real retorna, demons-
trando-nos que o amor é um sintoma que, como toda metáfora, está ali para
falar de outra coisa, e que também nos faz sofrer.

Gozo fálico e outro gozo

A linguagem impõe um único significado para o gozo3 do ser humano: o
fálico4. Dito de outro modo, o sentido que buscamos naquilo que falamos, a
significação a ser desvendada, por exemplo, em um sonho, é de ordem fálica.
Lacan vai nos falar da existência de um Outro gozo5, mas este está fora da
linguagem, é silencioso... Alguns sujeitos falantes inscrever-se-ão do lado da
função fálica – todo inscrito na função fálica – e, neste caso, poderemos falar
de uma posição masculina. Ressalto que, no caso dos homens, podemos falar
de um universal, isto é, todos os homens inscrevem-se na função fálica. Ou-



Psychê — Ano VI — nº 9 — São Paulo — 2002 —  p. 137-150

140 | Walkíria Helena Grant

tros seres humanos inscrever-se-ão do lado do não-todo fálico, do lado da
castração, e poderemos falar da posição feminina. Neste caso, trata-se de uma
outra lógica, a da existência do não-toda, proposição revolucionária de Lacan à
proposição aristotélica. Em decorrência destas colocações, podemos falar da
duplicidade feminina, pois que ela apresenta uma divisão interna: parte inse-
re-se do lado fálico – condição para que possa falar, que possa pertencer a uma
cultura – e parte insere-se do lado do gozo do Outro – no qual reina a ausência
do simbólico. Temos, então, que a diferença sexual é dada pela existência de
um único significante fálico e duas maneiras de inscrições: ter o falo ou não ter
o falo; não castrado ou castrado. A “escolha” prevalente de uma destas posi-
ções de gozo inscreverá o sujeito do lado homem, ou do lado mulher, indepen-
dentemente da marca do corpo real, e isto acarretará conseqüências na vida
de um sujeito.

Considerações sobre o gozo feminino

Uma mulher está não-toda inscrita no gozo fálico, parte do seu gozo vai
mais além... Para explorarmos tal colocação, buscaremos ter como referência
as fórmulas quânticas de sexuação apresentadas por Lacan no Seminário Mais,

Ainda (1975, p. 73),6 que reproduzimos logo abaixo, a fim de que possamos
discutir o bi-gozo feminino.

Observemos que do lugar onde se inscreve “A Mulher” – La Femme –,
partem duas flechas: uma que busca no campo masculino o significante fálico;
e outra, que se dirige para dentro do próprio campo feminino, rumo ao
significante do Outro barrado S(A)7. Por isto, dizemos que A Mulher se duplica
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pois, como ser falante, parte dela se relaciona com o gozo fálico, com Φ; mas
ela também tem relação com o significante A como barrado. “A mulher é aqui-

lo que tem relação com esse Outro”, nos diz Lacan. A mulher tem relação com
o significante desse Outro (Autre) barrado, S (A), ou seja, com um significante
que não pertence ao Outro; que é, portanto, fora do simbólico e, com isto,
queremos dizer que é da ordem do real. É neste sentido que dizemos que na
mulher o gozo a ultrapassa; é um mais-de-gozar, um excesso de gozo que foge
a qualquer significação. Dizendo de outra maneira, falar da duplicidade femi-
nina é ter como parâmetro uma divisão interna do sujeito feminino: parte se
inscreve do lado masculino, em que o significado do gozo é fálico e lhe confere
uma identidade; parte um gozo feminino, um excesso de gozo fora da signifi-
cação. Este mais-de-gozar que caracteriza o gozo feminino, por ser fora do
simbólico, não lhe confere identidade – é a clínica da falta de identidade, da
loucura, do silêncio, do ser um nada, do não ter qualquer valor... Uma das
saídas possíveis que uma mulher pode ter, desta falta estrutural de significante
que a nomeie, que a localize em uma cadeia simbólica, é ficar cativa de uma
relação amorosa que esboce a possibilidade de uma resposta para sua identi-
dade: “Você é aquela que eu amo”. Neste sentido, podemos pontuar a super-
valorização do amor para a mulher, pois que ele permite uma suplência de
nomeação, ali onde é pura falta.

A parceria com outra mulher

Lacan afirma que um homem, para uma mulher, é uma devastação –
mesmo termo que utiliza para caracterizar a relação da mãe com sua filha. O
uso do termo “devastação”, em Lacan, deve ser entendido no sentido forte do
termo, como sendo o de destruição de um lugar, destruição do lugar onde um
sujeito pode fazer valer seu desejo como único, sua marca pessoal. Uma mãe é
uma devastação para a filha e, com isto, gostaria de marcar a freqüência que
temos observado, em relatos de casos de homossexualidade feminina, de mães
que, por estrutura de personalidade, acentuam o lugar devastador, que é aquele
de ser o primeiro objeto de demanda de uma criança. Sabemos que a demanda
será necessariamente não satisfeita, o que colocará a mãe como objeto
decepcionante, o que não a impede de introduzir o(a) filho(a) no discurso do
amor: “é assim que eu quero que sejas para que te ame”.

Em relatos de casos de homossexualidade feminina, temos observado
relações com figuras maternas marcadas pela tirania. Uma das conseqüências
possíveis é o sujeito ficar cativo desse Outro tirânico, identificado ao seu obje-
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to de gozo e, como conseqüência, construir situações de relacionamentos amo-
rosos pautados neste modelo, no qual a tônica seja a de viver um gozo maso-
quista, ou uma frigidez. Em outros casos, observamos tentativas desesperadas
de se fazer amar por uma mulher mais velha, em uma estratégia de reescrever
a relação tida com a figura materna. Se a relação com a figura materna foi
devastadora, observamos figuras paternas “decepcionantes”, incapazes de se
colocarem como objeto do desejo dessas filhas.

Mas, o que é uma mulher para outra mulher? Para Freud, diríamos que é
um substituto materno e que seria uma saída possível frente “à inveja do pê-
nis”. Não temos, no caso clássico de Freud – o da jovem homossexual – alguém
que faz uma regressão edípica, voltando-se para a figura materna, após uma
“decepção amorosa com o pai”? E, desde este lugar, passa à busca de mostrar
a ele que é possível amar uma outra mulher mesmo não tendo o falo?

Já enfatizamos acima, que o gozo duplica-se na mulher; entre Φ8 e S(A),
divide-a e causa seu desejo. Como falar deste desejo, no âmbito de uma rela-
ção entre duas mulheres? Cativa de uma palavra de amor que a nomeie, que
lhe atribua um lugar no mundo simbólico, poderia esta palavra vir de outra
mulher? Como uma mulher se arranja entre esta divisão de gozo e um amor
impossível de tamponar a falta, que retorna sempre em outro desejo, na rela-
ção de homossexualidade feminina?

O homem, como podemos observar na direção da flecha desenhada nas
fórmulas de sexuação reproduzidas acima, dirige-se para o lado da mulher, em
uma busca do objeto de seu desejo, ali escrito como “a”9. Ele, como sujeito do
desejo, busca A mulher, uma ou umas, que possam se colocar na posição de
objeto do seu desejo. Este pode ser o caminho por excelência do amor, sintoma
que encobre a falta e pode propiciar uma estabilização afetiva, particularmen-
te para os homens.

É outro o caso das mulheres, uma vez que para elas, falta-lhes o impos-
sível, o que é da ordem do real. Na vertente fálica do seu modo de gozo, uma
mulher pode encontrar em um (ou mais de um) homem, o pênis falicizado que
possa responder ao impossível da satisfação do desejo. Ocorre que parte dela
excede a este gozo e podemos escutar nas histéricas sua queixa constante,
algo da ordem de uma insatisfação como marca pessoal. Flaubert (1970) ex-
plorou de maneira apaixonada essa “insatisfação” feminina na literatura, por
meio da figura inesquecível de Emma Bovary.

 Mas, estamos buscando pensar a relação entre duas mulheres, e isto
nos leva ao fato de que a parceira-mulher pode também ser investida da ima-
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gem fálica e deste lugar ser idealizada na relação amorosa. Diferentemente do
homem, que tem localizado o significante do desejo feminino no pênis, a parcei-
ra mulher é toda revestida da imagem fálica: deseja-se a imagem da parceira por
inteiro, que acaba por assumir o papel de fetiche. Quanto ao gozo, a homosse-
xual mulher é extremamente dedicada ao gozo de sua parceira e é freqüente
trazer este aspecto em análise como básico a sustentar seu relacionamento. À
diferença do gozo fálico, que é localizado, recortado em conseqüência do proces-
so de castração, o Outro gozo é abrangente, infinito, indizível. A homossexual
mulher é servente do gozo d’A Outra e, neste aspecto, rivaliza com o homem,
desafia-o. A sua maneira de lidar com a “inveja do pênis” é mostrar ao homem,
muitas vezes testemunha invisível, que mesmo não tendo o falo, é capaz de
provocar o gozo, ou mais-de-gozo em sua parceira. Mais do que isto, ela busca
fazer gozar a parceira, melhor do que o homem o faria.

Acredito ser válido, neste momento, trazer um recorte de caso clínico
para ilustrar o que foi dito acima: uma profissional bem sucedida, mantendo
um relacionamento homossexual, caracterizou-se durante um longo tempo do
trabalho analítico, por falar de um gozo que se relacionava a saber fazer a
companheira gozar – fazendo-a ter vários orgasmos –; a dizer que a compa-
nheira, sempre, saía das relações sexuais extremamente satisfeita. Em um certo
momento de seu trabalho, recorda-se de uma carta escrita pela mãe – marcada
por ser tirânica – que encontrou dentro de um velho caderno, no qual ela dizia
sentir-se uma privada ao receber o esperma do marido. Ele não sabia fazê-la
gozar. O sujeito em questão, ao contrário, sabia fazer sua parceira gozar. Re-
corda-se várias vezes de imaginar o rosto do seu pai no quarto, como um fan-
tasma, enquanto tinha relações com sua companheira. Um giro teve que haver
para que pudesse se perguntar sobre seu gozo e, só então, poder nomear uma
quase incapacidade de viver um orgasmo: “Não sei se alguma vez tive, talvez
tenha tido; isto até agora não era importante para mim”. Seu gozo era o de ser
instrumento do gozo da parceira e sua frigidez não havia se tornado sintoma
até aquele momento. Como pensar este “pai que não sabe fazer gozar” e que
se faz presente em uma relação de parceria amorosa entre duas mulheres?

Soler (1995, p. 180), ressalta a dimensão do desafio que há na mulher
homossexual, encarnado na figura edípica. O pai, objeto incestuoso, é também
a figura a ser desafiada. Este é o “homem escondido, testemunha invisível”
que atesta os cuidados que tem com sua companheira. No caso relatado, evo-
camos a testemunha imaginária de um pai, como se ela pudesse dar-lhe a ver
o que é amar, o que é saber fazer gozar uma mulher.
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A figura do homem é, pois, fundamental na homossexualidade feminina,
e este é mais um elemento que denota como o desejo bifurca-se entre dois
objetos: o do objeto incestuoso, o pai, e Outro, a companheira.

Lacan (1989, p. 712), falando da estrutura subjetiva da mulher, oferece-
nos a imagem de um véu onde se esconderia um homem invisível, na qualidade
de ser um homem castrado, um amante morto, Cristo. É desde este lugar, deste
ponto atrás do véu, que uma mulher pode-se falar como tendo um inconsciente
com sua dupla possibilidade de gozo: fálico e mais-de-gozar. Em outras pala-
vras, o gozo feminino parte deste ponto, uma marca mítica, deixada pela inci-
dência do Nome-do-Pai10: castração simbólica, possibilidade de inserção na lin-
guagem, na Lei, na cultura. É desde este ponto, atrás do véu, marca do surgimento
do sujeito dividido, que uma mulher pode amar o Outro, conforme a forma
erotomaníaca: o amor vem do Outro; deste homem-marca mítico.

Neste sentido, uma mulher precisa de um “Pai”, esta testemunha invisí-
vel e causa da fundação de seu inconsciente, para gozar e amar um Outro. É
interessante que, no caso da parceira – uma mulher – esta é, por excelência,
aquela que poderíamos denominar Outro, aquela que tem relação com o Ou-
tro, como nos diz Lacan. Uma conclusão imediata é a de que uma mulher

homossexual é heterossexual, pois se dedica ao Outro sexo. Neste sentido,
Soler (1995) comenta a frase de Lacan: “é heterossexual tudo que ama as

mulheres”... Tudo que ama as mulheres, ama o Outro; e tudo que ama as
mulheres, ama-as como sujeito, vindo do “Um” fálico do sujeito.

A mulher lésbica ama sua parceira via modalidade de gozo fálico, mas
também não só fálico. Na frente do véu, encontra-se com uma imagem fálica
que evoca seu desejo, porém esta imagem excede a um significante localizado
como o falo de um homem; toda a companheira é falicizada, o que acreditamos
abrir caminho para um gozo-a-mais – o Outro gozo.

Talvez este caminho indique algo da dificuldade que encontramos na
clínica, de promover deslocamentos em um sujeito histérico ao passar por
momentos homossexuais e em mulheres homossexuais: elas vivem um gozo
que escapa ao recorte imposto pela castração.

Em vários momentos do texto, acredito que o leitor buscou pontos que
sustentassem uma diferença que pudesse dizer da histeria e da homossexua-
lidade feminina. Na literatura analítica temos de um lado Dora, uma histérica
tratada por Freud, cujo pivô da interrupção do trabalho analítico foi a não possi-
bilidade que Freud teve, naquele momento, em escutar a importância que outra
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mulher – a Senhora K – havia tomado em sua vida. Lacan, juntando-se à
autocrítica que Freud faz em 1923, denominará homossexualidade este desejo
de Dora pela Senhora K. Hoje, sabemos a importância que assume, na clínica da
histeria, a figura da Outra mulher. Na impossibilidade de responder à questão “o
que é uma mulher?”, a histérica acaba fazendo desvios de identificação, na ten-
tativa de obter uma resposta. No caso de Dora, podemos acompanhá-la em uma
identificação com um homem – o Senhor K – para, desta posição, interrogar a
feminilidade representada pela Senhora K. Na histeria, a tônica da relação com o
Outro, é um “fazer-se desejar”, mesmo que eventualmente percorra caminhos
homossexuais em uma busca de responder à questão sobre “o que é uma mu-
lher”. É como se a histérica estivesse fazendo um trabalho de pesquisa, no intui-
to de responder à questão sobre “o que é uma mulher” e, neste percurso, preci-
sasse identificar-se com um homem para, desta posição, decifrar como uma
mulher precisa ser, para fazer-se desejar por um homem.

No caso da homossexualidade feminina, o que se destaca é o buscar ser a
causa do gozo de uma mulher, que seria correlato à posição de um homem.
Ressaltamos também a importância do desafiar uma figura de homem, colocan-
do-a como testemunha invisível, a quem se pode dar a ver “como é amar, como
é fazer gozar” uma mulher. A histérica pode percorrer caminhos homossexuais,
mas seu gozo não se fixa em uma mulher. A homossexual é histérica, no sentido
de que também busca fazer uma pesquisa, inconsciente, de como deve ser para
fazer-se desejar. Mas, não é só isto! Diria que ela excede a histeria e apresenta
um ponto de contato com a perversão: um saber fazer o outro gozar.

Uma homossexual, portanto, tem como características importantes a
supervalorização do amor e do gozo – idealiza sua parceira e entrega-se aos
cuidados de fazê-la gozar. Quanto ao desejo, arriscamos dizer que ele se entor-
pece na relação amorosa, devido à aproximação da companheira à figura de
fetiche e, por isso mesmo, a direção de um tratamento de homossexualidade
feminina deve buscar aprofundar a divisão do sujeito, a fazer vacilar o saber
sobre o objeto de gozo que se tem e, na ruptura entre saber e gozo, saber fazer
deste vazio um caminho por excelência para a criação do novo...

Safo de Lesbos

A homossexualidade feminina tem como sinônimo lesbianismo, cuja re-
ferência é a ilha de Lesbos, onde nasceu Safo – “a única mulher dentre os mais
importantes poetas da Grécia arcaica” (Krauz, Prefácio, in: Safo, 1992). Este
autor nos conta que pouco restou da produção de Safo e uma razão importante
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a ser considerada é que seus poemas líricos tinham um conteúdo marcada-
mente erótico, pouco aceito pela Igreja Católica, que acabou sendo a grande
guardiã dos escritos arcaicos. Foi a partir do final do final do século XX que
papiros descobertos nas areias quentes do Nilo permitiram que chegassem até
nós algumas linhas de seus poemas. O estilo de vida das mulheres em Lesbos
era caracterizado pela liberdade: podiam circular pelas ruas, participar de even-
tos sociais; enquanto que na Grécia, as mulheres eram confinadas ao espaço
privado. Safo pertencia a uma família onde reinava o luxo e o conforto; pôde
dedicar-se à musiké, isto é, à arte de bem-viver, à dança, à música e à poesia.
Devido a eventos políticos ocorridos na ilha de Lesbos, Safo acabou indo viver
na Sicília, lugar em que era vetado às mulheres solteiras sair à noite. Safo se
casa com Alceu, outro poeta lírico, “embora possa se pensar que tivesse prefe-

rido ficar solteira” (Krauz, p. 12). Anos mais tarde retorna a Lesbos, onde
reúne à sua volta um círculo de jovens mulheres, ensinando-lhes poesia, mú-
sica e dança. Fruto destas relações, Safo (1992, p. 81) nos falará de suas pai-
xões por meio de seus versos, e “Recordações” permite-nos uma aproximação
da beleza com que ela ia cristalizando seu amo(do)r.

Recordações

Morta, morta, eis o meu desejo!
Ela, os olhos em lágrimas,

Partia de mim. E disse “Que sorte,
Safo, tão cruel! Deixo-te, juro,

Sem o querer.”

“Adeus – lhe disse eu. – Serena
parte e de mim não te esqueças.
Quanto me prendias sabe-lo tu!

Olha, cara, recordar-te vou
O que já olvidaste: pensa

No tempo doce por nós vivido.

Quantas coroas de violetas,
Açafrão e rosas não te pus

Na cabeça tão perto da minha!

E também grinaldas de flores
Em trança, tão primaveris!,
Teu colo rodeado delicado!
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De uma erva de rara essência
O corpo (que aroma!) te ungi

E teus longos cabelos perfumei!

E terna a meu lado deitada
Em um leito macio, como tu em mim

Não mitigavas tua sede e fome!”

É com rara elegância que Safo imortaliza nestes versos seu amor por
uma mulher, e a dor imposta pela separação...

Efeitos sociais da homossexualidade feminina

Freud, no texto O mal-estar na cultura, faz um registro do aspecto de
discórdia, de oposição das mulheres em relação à corrente cultural. Por outro
lado, “foram estas mesmas mulheres que originalmente estabeleceram o fun-

damento da cultura com as exigências de seu amor” (1930, p. 3041). Ocorre
que as mulheres representam os interesses da família e da vida sexual e, em
contrapartida, temos os homens voltados para os interesses da cultura, que
implica em certo desvio de libido, necessária para a construção de uma rede
de relações mais extensa e mesmo de produções decorrentes de aspectos
sublimatórios da libido.

Poderíamos então dizer, a partir do texto acima relatado, que a libido pro-
veniente do lado mulher contribui para uma diminuição do esfacelamento fami-
liar, uma vez que ela busca uma conjunção amorosa, uma tentativa constante de
restabelecer os laços familiares, o que tem conseqüências para a cultura.

Lacan (1989, p. 715) busca situar os efeitos sociais da homossexualida-
de feminina em relação ao mito da horda primitiva proposto por Freud. Em
Totem e tabu, Freud (1913, p. 1838) hipotetizou um agrupamento de homos-
sexuais masculinos, que seriam os filhos expulsos da horda primitiva pelo pai
e que, em um dado momento, reuniram-se para matar o pai. Esse assassinato
seria seguido de dissolução da horda primitiva e outro filho, que viesse a to-
mar o lugar de líder seria o próximo candidato a ser morto. No limite, este
mecanismo teria como conseqüência a degradação da vida comunitária.

Lacan (1989) retoma o movimento das Preciosas do século XVII como o
Eros da homossexualidade feminina, e questiona se a informação que esse
movimento transmite não poderia ser tomado como contrário à entropia so-
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cial. Ou seja, coloca em questão a possibilidade de pensarmos os efeitos da
homossexualidade feminina como contrários àqueles da homossexualidade
masculina, que levava à degradação da vida comunitária.

Molière, em Preciosas ridículas, nos traz a fala de Cathos, uma preciosa
parisiense que, defrontada com a possibilidade de um casamento, fala ao tio:
“No que a mim se refere, meu tio, só lhe posso dizer que considero o casamen-

to coisa inteiramente chocante. Como suportar a idéia de dormir com um ho-

mem verdadeiramente nu?” (1957, p. 14). As duas mulheres, personagens
desta comédia, Magdelon e Cathos, nos falam todo o tempo do valor das apa-
rências, da necessidade dos contatos sociais, de serem objetos de galanteios,
desde que provenientes de homens com ótima aparência e ocupando posições
de valor nos círculos sociais, mesmo que ao abrirem a boca fossem absoluta-
mente ridículos. Valorizavam os contatos sociais, as aparências, o amor como
galanteio, desde que não houvesse proposta de casamento. Assim, Molière
nos fala de um movimento de mulheres que promovia a união social, o Eros do
amor, o relacionamento com o Outro, rejeitando o sexo.

A homossexualidade feminina, à diferença da masculina, é conduzida
pela ética do “Um Fálico” e do “Outro”, ou seja, ela tem condições efetivas, do
seu lugar de sujeito desejante, de se interessar pelo Outro; ser mais hospita-
leira, promover laços sociais.

Se a homossexualidade feminina oferece condições contrárias à promo-
ção de uma desordem social, à degradação comunitária, é importante subli-
nhar que o amor, na homossexualidade feminina, só é possível a partir de uma
presença masculina – causa da fundação do seu inconsciente –, mesmo que
esta reste como sendo a de um “homem invisível”, criador de um caminho no
qual é possível, para um sujeito desejante, trilhar o circuito do gozo e do amor.

Notas

1. Este trabalho é uma versão modificada do que foi apresentado em 1998, no VIII Encontro

Internacional do Campo Freudiano, em Barcelona.

2. Outro – grafado com “O’’ maiúscula “designa um lugar simbólico – o significante, a lei, a

linguagem, o inconsciente, ou, ainda, Deus – que determina o sujeito, ora de maneira

externa a ele, ora de maneira intrasubjetiva em sua relação com o desejo” (Roudinesco e
Plon, 1998). No nosso texto enfatizamos o Outro como aquele que marca um campo que é
pura alteridade, diferença. Outro/outro: de um lado o terceiro que escapa à consciência (Ou-
tro), de outro, temos o que é do campo imaginário, da semelhança, da dualidade (outro).
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3. Em Lacan encontramos uma diferenciação entre prazer e gozo. Zizek (2001, p. 10) nos diz
que o prazer está ligado à repetição de experiências primeiras de satisfação que ocorreram
na vida infantil. O gozo está para além do princípio do prazer e sempre indica processos de
transgressão de limites, que tocam o sofrimento e a morte: “O caminho em direção à morte
não é outra coisa que aquilo que chamamos de gozo”.

4. Gozo fálico é aquele cuja energia dissipada ao exterior é regulada pela barreira imposta
pelo falo, ou seja, o gozo fálico é limitado, submetido à castração.

5. Outro gozo ou gozo do Outro corresponderia a um estado hipotético em que a tensão seria
totalmente descarregada, ou seja, não haveria qualquer limite. O gozo feminino é caracte-
risticamente sem limite, uma vez que “a mulher” está algo fora do simbólico, não-toda
submetida à castração.

6. Optamos por trazer a versão destas fórmulas a partir do texto original, uma vez que existe
equívoco na versão da edição brasileira: La femme : A mulher ≠ A de Autre (Outro).

7. S(A) ou Significante que falta no Outro: este S(A) seria uma maneira de grafar que no
Outro, o lugar do tesouro dos significantes, se inscreve uma falta, a do último significante.
Com isto Lacan aponta a rede simbólica como estruturalmente limitada, a dizer o todo e,
com este manejo, podemos pensar a importância do real, daquilo que é da ordem do impos-
sível de simbolizar, na direção do tratamento.

8. Φ: Falo simbólico – significante do desejo, ou seja, aquilo que, do objeto do desejo, pode ser
nomeado.

9. Objeto pequeno “a” – conceito criado por Lacan para indicar o objeto causa do desejo, e não
objeto do desejo, já que o desejo não tem objeto, pois que este desliza em uma cadeia
metonímica. “Todos os objetos investidos pelo desejo serão modulações de um único objeto
cujo estatuto é o de uma fantasia fundamental” (Zizek, 2001, p. 10).

10. Nome-do-Pai é um termo criado por Lacan para ressaltar que a função paterna é, primor-
dialmente, aquela capaz de nomear um filho, ou seja, uma função essencialmente simbóli-
ca. Neste sentido, o Édipo freudiano pode ser pensado como uma passagem da natureza
para a cultura, possibilitada pela intervenção do nome-do-pai que, por meio do ato de
nomear, encarna a lei, o limite e o acesso ao universo da cultura.

Referências Bibliográficas

FREUD, S. (1905) Analisis fragmentario de una histeria. In:  Obras completas. 3. ed.
Trad. Luis Lopes-Ballesteros y de Torres. Madrid: Biblioteca Nueva, 1973. p. 933-1002.

 (1913) Totem y tabu. In:  Obras completas. 3. ed. Trad. Luis Lopes-Ballesteros
y de Torres. Madrid: Biblioteca Nueva, 1973. cap.IV.

 (1920) Sobre la psicogénesis de un caso de homossexualidad femenina. In: 
Obras completas. 3. ed. Trad. Luis Lopes-Ballesteros y de Torres. Madrid: Biblioteca Nueva,
1973. p. 2545- 2562..

 (1930) El mal estar en la cultura. In: Obras completas. 3. ed. Trad. Luis Lopes-
Ballesteros y de Torres. Madrid: Biblioteca Nueva, 1973. p. 3017-3067.

LACAN, J. Le Seminaire XX: encore. Paris: Seuil, 1975.



Psychê — Ano VI — nº 9 — São Paulo — 2002 —  p. 137-150

150 | Walkíria Helena Grant

 (1960) Ideas directivas para un congreso sobre la sexualidad femenina. In: Escri-

tos. [Écrits]. Trad. Tomás Segovia. México: Siglo Veintiuno Editores, 1989. p. 704-715.

MOLIÉRE, J-B P. As preciosas ridículas [Les Précieuses Ridicules]. Trad. D. Miércio Táti. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1957. 53p.

MOREL, G. Anatomia analítica. In: FORBES, J. (org.). Psicanálise: problemas ao feminino.

Campinas: Papirus, 1996. p. 119-170.

ROUDINESCO; PLON. Dicionário de psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

SAFO. Safo de Lesbos. Tradução direta do grego de Pedro Alvim. São Paulo: Ars Poética, 1992.

SOLER, C. Variáveis do fim de análise. [Les variables de la fin de la cure]. Trad. Angelina
Harari. Campinas: Papirus, 1995. 212p.

ZIZEK, S. A fuga para o real. Folha de São Paulo, 8 abr./2001. Mais! (478): 8-12.

Considerations about feminine homoseConsiderations about feminine homoseConsiderations about feminine homoseConsiderations about feminine homoseConsiderations about feminine homosexualityxualityxualityxualityxuality

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

Between man and woman there is love, a symptom particularly valued since it is closely
involved in the formation of social bonds. This love, which produces the basic threading of
the social fabric, is based on the structure of heterosexual wish, in other words, that in
which a partner occupying the phalic position may desire another who is pure difference -
Other. Homosexuality, feminine in particular, a frequent phenomenon in the present world,
begs the question: how to articulate the dialectic of love, desire and jouissace in the
framework of feminine homosexuality? What is its place in the interplay of social forces in
our society? To explore these questions, we retrieved the studies of Freud about feminine
homosexuality, expanded these with the advances of Lacan – particularly the matheme of
sexuation -, and included clinical cuttings to explore these questions.
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Homosexuality; femininity; love; jouissance; psychoanalysis.
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