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A maternidade além do gozo fálico1

Julieta Jerusalinsky*

A relação mãe-bebê não está dada: ela não é natural, não é dual e é profundamente

assimétrica, já que mãe e bebê partem de condições psíquicas extremamente diferentes no

estabelecimento de um laço que depende de complexas operações psíquicas para se

produzir. Uma das operações psíquicas centrais para que uma mãe acolha o recém-nascido

como seu bebê é justamente a equação simbólica pênis-falo-bebê situada por Freud.2

Cotidianamente testemunhamos na clínica desenlaces que oscilam da exaltação da

realização fálica na maternidade à angústia pela sua insuficiência. Nesta oscilação retorna

a equivalência pênis-falo-bebê. Seja pela via positiva (sim bebê fálico = sim pênis) ou

negativa (não bebê fálico = não pênis), coloca-se em cena a realização ou insuficiência do

falicismo materno.3

Não há dúvida de que a maternidade articula um gozo fálico – pela equação pênis-

falo-bebê –, mas não compareceria nela também um gozo Outro, um gozo não-todo fálico?

Esta é a questão com a qual propomos trabalhar neste artigo. Fomos levados até ela

pelo trabalho clínico com bebês, crianças e seus pais, assim como pela escuta psicanalítica

de mulheres.

Consideramos que os cuidados maternos implicam um atrelamento ao gozo fálico da

mãe com o bebê, no entanto, não é sempre desde a medida fálica que uma mãe se refere ao

1 O presente artigo é elaborado a partir da tese de doutorado: A criação da criança – letra e gozo nos
primórdios do psiquismo, defendida na PUC-SP em junho de 2009, contando com a orientação do Prof. Dr.
Manoel Tosta Berlinck.
  psicanalista, mestre e doutora em psicologia clínica pela PUC-SP; membro da Associação Psicanalítica de
Porto Alegre – APPOA - e do Centro Lydia Coriat; professora de pós-graduação na COGEAE-PUC-SP;
autora do livro Enquanto o futuro não vem – a psicanálise na clínica interdisciplinar com bebês, Salvador,
Ágalma, 2002.
2 Sigmund Freud (1924b). A dissolução do complexo de Édipo, p. 223.
3 desdobramento em relação à maternidade elaborado a partir das proposições de Gerard Pommier (1985). A
exceção feminina, p. 21.



bebê ao dirigir-lhe seus cuidados, assim como não está sempre a demandar que o bebê lhe

dê mostras de realizações fálicas.

Indo além do cenário fálico pode ser elaborado outro caminho possível da

maternidade. Ele implica a incidência de um gozo Outro na maternidade e não só de modo

oposto ou disjunto a ela. Este caminho já não consiste mais em uma busca pela

complementaridade com o bebê, ele abre uma possibilidade de criação pela qual, diante da

falta, é possível criar de modo suplementar. Este é um desenlace possível, do lado materno,

ao situar a maternidade para além do gozo fálico. Tal é a questão que propomos percorrer.

Se o bebê que nasce é fruto real de um ato sexual, ele chega em um cenário

imaginário e em um contexto simbólico que é efeito da tramitação da sexualidade por parte

da mãe, de sua história libidinal, de sua resolução edípica. Portanto, não há

verdadeiramente agente da função materna sem referência ao nome-do-pai. Só assim o

filho é objeto de desejo e só assim, então, a mãe inscreve (escreve?) no corpo dele as

marcas do simbólico.4

Assim, é central para a constituição do bebê a forma pela qual a resolução edípica de

uma mulher-mãe se atualiza no laço conjugal e na experiência de maternidade, colocando

em cena seu saldo subjetivo diante da função paterna. Sabemos também que está longe de

ser indiferente, para o laço mãe-bebê, o lugar ocupado pelo pai do bebê. Tem efeitos

contundentes o modo pelo qual o pai sustenta o laço com sua mulher e o restabelece a

partir do nascimento do filho,5 assim como sua implicação direta nos cuidados dirigidos ao

bebê. Afinal, o exercício da função materna não prescinde da rede familiar e social para

dar lugar ao recém-nascido.

No entanto, a função paterna inscrita na mãe, sua fantasia inconsciente e sua resposta

sintomática diante da falta e da diferença sexual têm um papel decisivo no modo como o

4 Alfredo Jerusalinsky. Psicanálise do autismo, p. 32.
5 Por exemplo, identificando-se ao bebê ou rivalizando com este, considerando sua mulher, a partir de então,
apenas como mãe ou convocando-a novamente para o lugar de mulher.



bebê é recebido, alocado simbólica e imaginariamente. Consequentemente, o primeiro pai

que conta decisivamente na vida de um bebê é aquele inscrito, pela função paterna, na

mãe. Isto evidencia que a função paterna não se apóia em tradicionalismos sociais,

operando em uma grande diversidade de configurações familiares, na medida em que a

posição desejante da mãe já, de início, situa a relação mãe-bebê fora de uma mítica relação

a dois.

Neste sentido, cabe considerar como a modificação da inserção social das mulheres

vem produzindo uma diversificação em seus modos de acesso à realização fálica, fazendo

da maternidade uma escolha possível entre tantas outras. Mas, a promessa "um dia poderás

ter um bebê" ainda comparece para a menina diante da diferença anatômica entre os sexos

e, posteriormente, pode ser retomada como um dos caminhos a percorrer – ainda que o

gozo fálico possa articular-se em relação a diferentes objetos apontados como causa do

desejo e possíveis ideais de realização.

Se em torno do bebê mantém-se a fantasia de que este venha a arrolhar a falta da

mãe,6 de que seja resposta para uma falta, a clínica nos revela como a maternidade – ao

deslizar entre os termos da equação simbólica pênis-falo-bebê –, ainda que possa propiciar

uma articulação simbólica em torno de uma nova experiência, relança a interrogação do

que é ser uma mulher. E, sobretudo: o que é possível fazer, na maternidade, a partir da

questão incessante produzida por esse inominado?

Consideramos que maternidade e feminilidade não se situam necessariamente em

posições opostas, como se a primeira correspondesse apenas a um gozo fálico e como se

somente a segunda fosse tributária de um gozo Outro – como tantas vezes se esquematiza

de modo reducionista após o ensino de Lacan.

O gozo materno não estaria necessariamente resumido ao fálico.  Movidos por esta

questão despertada pela clínica, fomos em busca de substratos teóricos que permitissem

6 Ver, a este respeito, Jacques Lacan (1972-1973a). O seminário. Livro 20. Mais ainda, p. 49.



avançar nesta proposição. Encontramos nada menos que a afirmação de Lacan de que é

preciso interrogar se a mediação fálica esgota tudo do pulsional que possa manifestar-se na

mulher e na maternidade ou se isso seria um ponto de desconhecimento e preconceito. 7

Freud situa três caminhos possíveis para uma menina diante da angústia de

castração:8 um caminho seria o do abandono da atividade fálica, não só em sua vida sexual,

mas também em outros campos, levando a um extremo empobrecimento psíquico e

revulsão geral dos investimentos na sexualidade; o segundo seria o de aferrar-se à

masculinização como portadora do falo; o terceiro seria o da feminilidade através da

equação pênis-falo-bebê.

Se os caminhos possíveis para a menina eram três, quais serão as saídas da mãe?

Consideramos que os caminhos possíveis para uma mãe no laço com o bebê retomam os

três caminhos da menina, diante da castração, situados por Freud.

Para Freud, a maternidade implicaria uma possibilidade de realização fálica para as

mulheres e, por meio da articulação da equação pênis-falo-bebê diante da castração, uma

passagem para a condição feminina. Ele aponta a maternidade como um caminho de

resolução possível para a inveja do pênis9 experimentada pela menina na fase fálica ao

afirmar que:

"(...) a renúncia ao pênis não é tolerada pela menina sem

alguma tentativa de compensação. Ela desliza – ao longo da linha

de uma equação simbólica, poder-se-ia dizer – do pênis para um

bebê".10

Tal deslizamento coincidiria com uma passagem à feminilidade, na medida em que a

7 Jacques Lacan (1960a). Ideas directivas para un congreso sobre sexualidad femenina, p. 709.
8 Sigmund Freud (1931). Sexualidade feminina, p. 264.
9 Sigmund Freud (1925a). Algumas consequências psíquicas da diferença anatômica entre os sexos, p. 313.
10 Sigmund Freud (1924b). A dissolução do complexo de Édipo, p. 223.



menina esperaria receber um bebê, enquanto falo, de um homem: o pai.

"O desejo que leva a menina a voltar-se para seu pai é, sem

dúvida, originalmente o desejo de possuir o pênis que a mãe lhe

recusou e que agora espera obter de seu pai. No entanto, a

situação feminina só se estabelece se o desejo do pênis for

substituído pelo desejo de um bebê, isto é, se um bebê assume o

lugar do pênis consoante com uma primitiva equivalência

simbólica."11

Assim, Freud aponta que o desejo de um bebê, em lugar da inveja do pênis, abre

caminho para a feminilidade da menina. Trata-se de uma questão paradoxal, pois, ao

mesmo tempo em que "esperar um bebê de um homem detentor do falo" implicaria uma

retomada de um gozo obtido através da passividade, e, portanto, de um gozo

correlacionado à feminilidade, por outro lado, a maternidade, por meio da equação

simbólica pênis-falo-bebê, implicaria uma possível realização fálica para uma mulher.

Falamos de "uma possível realização fálica" porque o fato de que na atualidade haja

mulheres "com liberdade de amar e trabalhar retraça os caminhos da circulação fálica em

nossa cultura".12 É preciso considerar o quanto, nos últimos cem anos, tem ocorrido uma

diversificação nos modos sociais de acesso ao gozo fálico para uma mulher, sendo a

realização profissional ou independência financeira termos que não estavam na equação

freudiana e que se apresentam como equivalentes fálicos contundentes na fala de muitas

pacientes – muitas das quais, para além da realização fálica em outros âmbitos, mantém, na

vida conjugal, um erotismo no qual visitam um gozo feminino.

11 Sigmund Freud (1933). Feminilidade, conferência 33: Novas conferências introdutórias sobre psicanálise,
p. 157-158.
12  Maria Rita Kehl. A mínima diferença: masculino e feminino na cultura, p. 65.



Se bem Freud tenha advertido essa condição de divisão em diferentes modos de

gozo própria da feminilidade, - localizando como decorrentes dessa atitude dividida13 uma

"bissexualidade" constituinte do psiquismo feminino14, e uma necessidade de mudança de

zona erógena e de objeto de amor – é Lacan que quem apontará como, diante da castração,

uma mulher "mais se desdobra do que se unifica"15 diante de diferentes modos de gozo.

Assim, se Freud, em seus tratamentos, mantinha certa ilusão na possibilidade de que uma

histérica se tornasse "toda mulher", Lacan, por sua vez sublinha como, para uma mulher, a

feminilidade corresponde a uma condição de não-toda16 no gozo fálico, com visitas a um

gozo Outro.

A sexuação, como operação simbólica que inscreve a economia de gozo do lado

masculino ou feminino, se estabelece em relação a um único significante: o falo. Não há

um significante que estabeleça de modo positivado o que é ser mulher. Desse modo a

castração não faz só a menina experimentar-se frustrada pela falta do pênis, mas, acima de

tudo, privada de um significante que lhe aponte o que é ser mulher.17

A feminilidade se coloca como exceção ao gozo fálico na medida em que circular

pelo feminino implica experimentar uma divisão perante diferentes modos de gozo: o gozo

fálico e, ainda, um gozo Outro. Desse modo, o significante fálico, mais do que um efeito de

castração, produz para uma mulher o efeito de uma divisão. Uma mulher é não-toda no

gozo fálico.

Se uma mulher está dividida perante diferentes modos de gozo, se ser mãe não

responde ao que é ser mulher, propomos também considerar que a maternidade não é só da

ordem do gozo fálico.

Esta é uma questão a considerar já que, depois de Lacan, tem sido corrente partir do

13 Sigmund Freud (1931). Sexualidade Feminina,p. 264.
14 Que pode ser lida, muito mais do que como uma questão orgânica, como essa divisão em diferentes modos
de gozo, tal como propõe Gerard Pommier (1985). A exceção feminina, p. 42.
15 Serge André (1986). O que quer uma mulher?, p. 222
16 Lacan (1972-1973). O seminário, livro 20, mais ainda.
17 Jacques Lacan (1969-1970). O seminário. Livro 17. O avesso da psicanálise, p. 146.



princípio de que, após a maternidade, uma mulher ficaria dividida entre um gozo fálico

atrelado à maternidade e um gozo Outro, próprio do feminino, que poderia ter lugar no

exercício sexual com um parteneire. É certo que a circulação pelo feminino implica uma

divisão de gozo; no entanto, não consideramos que a divisão psíquica entre gozo fálico e

gozo Outro corresponda, termo a termo, à divisão mãe/mulher. Situamos que a

maternidade implica, além do gozo fálico, um gozo Outro e que este gozo Outro tem

efeitos decisivos na constituição do bebê quanto à sua passagem do gozo do vivo à ordem

simbólica e, portanto, quanto à inscrição da letra, às inscrições constituintes do psiquismo.

O exercício da maternidade, pelo qual se articula o organismo vivo do bebê à ordem

simbólica, exige um artifício que opera tanto no sentido de uma mascarada quanto no de

oficiar uma arte, uma criação. Neste artifício está implicado o gozo Outro, próprio do

feminino, posto em cena na maternidade. Se cabe ao pai, enquanto função, a transmissão

do falo, a maternidade, além de uma transmissão, implica uma criação, uma transmutação,

uma invenção. Encontramos assim os efeitos constituintes para o bebê de um gozo Outro

materno.

Os cuidados maternos exigem da mãe uma identificação com o bebê. Como apontava

Winnicott, para além do falicismo, durante os primeiros tempos do cuidado do bebê, é

preciso que se estabeleça para a mãe uma situação desde a qual, em grande medida ela é o

bebê e o bebê é ela.18

Por meio da identificação transitivista com o gozo da passividade do bebê, a mãe

extrai um mais-de-gozar que não passa necessariamente pelo falicismo e que, no entanto,

tem uma dimensão estruturante para o bebê em sua constituição. Por meio dessa

identificação transitivista com um gozo da passividade a mãe aloca o gozo do vivo do

bebê, articulando-o a uma estrutura linguageira pela qual o bebê, em sua economia de

gozo, passa a não ter mais como prescindir do Outro encarnado. O organismo sofre os

18 Donald Winnicott (1987). Los bebés y sus madres, p. 23.



efeitos de sua desnaturalização desde que a ordem simbólica implantada pela mãe passe a

regular sua economia.19

É o bebê que experimenta uma dor e é a mãe que diz "ai", ela se vê afetada pelo que

afeta o bebê, oferecendo-lhe no "ai" que ela pronuncia quando ele cai uma possibilidade de

representação do afeto pelo qual o bebê pode vir a apropriar-se dessa dor, fazendo-a sua.

Apropriando-se de seu corpo ele chora. Logo, a mãe o consola, se separa.

Consideramos que a mãe não faz isso de modo abnegado, mas porque extrai daí um

mais-de-gozar, 20 um ganho de gozo. Portanto, diferentemente da tese proposta por Bergès

e Balbo,21 não consideramos que o gozo do transitivismo seja essencialmente masoquista.

Discordamos também das teses da mater-dolorosa, tal como a de Helen Deutsch,22 que

calcam o gozo materno necessariamente em um gozo masoquista.

Consideramos que o transitivismo opera por meio de uma identificação da mãe com

o gozo da passividade do bebê, por isso ela busca poupar-lhe o esforço que custa a

satisfação. Daí que a mãe cansada se detenha alguns instantes e se deleite em ver o bebê

dormindo em lugar de ir correndo para a cama devido ao seu próprio cansaço; ou que ceda

diante do pedido da criança de abocanhar seu último pedaço de sobremesa. "Desfruto duas

vezes mais ao vê-lo desfrutar disso" - esta afirmação, tão comum às mães, revela o mais-

de-gozar que obtêm por meio da identificação transitivista com o gozo da passividade do

bebê.

"A mulher permite ao gozo ousar a máscara da repetição.
Ela aqui se apresenta como o que é, como instituição da
mascarada. Ela ensina seu pequeno a se exibir. Ela conduz ao
mais-de-gozar porque mergulha suas raízes, ela, a mulher, como a

19 Ângela Vorcaro. Prefácio sobre o tempo, estímulo e estrutura, p. 15.
20 Jacques Lacan (1969-1970). O seminário. Livro 17. O avesso da psicanálise, p. 75.
21 Como apontam Jean Bergès e Gabriel Balbo (1998). Jogos de posições da mãe e da criança.
22Helene Deutsch (1929). O masoquismo “feminino” e sua relação com a frigidez, p. 12.



flor, no gozo mesmo. Os meios do gozo são abertos pelo seguinte
princípio – que ele tenha renunciado ao gozo fechado e alheio, à
mãe." .23

É preciso considerar até que ponto experimentar, na feminilidade, um gozo obtido

através de passividade não é o que lhe possibilita, enquanto mãe, agenciar o Gozo do Outro

para o bebê – e assim organizar seu Outro-erotismo – sem recair em uma posição

efetivamente perversa de apropriar-se do corpo do bebê. Em vez disso, atribui ao bebê um

gozo que ela busca preservar, evitando-lhe o esforço. Nessa atribuição, identifica-se com o

bebê em seu gozo com a passividade, ao mesmo tempo em que permite a ele gozar com a

suposta onipotência que ele produziria ao Outro (para ele encarnado pela mãe) ao se

oferecer como objeto que supostamente o completaria.

Por um lado, com tal máscara, investe falicamente o bebê – ensina-o a se exibir. Por

outro, ao ousar tal máscara (ousar vestir a máscara do Outro encarnado do bebê) ela

permite ao bebê vir a gozar de um Outro-erotismo. Ela o aliena, o refere ao Outro, o

conduz assim a um mais-de-gozar, sob a condição de que ele não fique alheio e fechado

nele mesmo como num autismo (ou seja, um autoerotismo não erótico).24

Mas se ela o impele a entrar nesse gozo do Outro, se ela ousa fazer-se de Outro do

bebê, ela não toma o bebê rasamente como seu objeto. Ela supõe o bebê como sujeito,

atribuindo-lhe um gozo advindo da passividade que ela mesma, desde a feminilidade,

soube experimentar – mergulhando suas raízes, ela, a mulher, como a flor, no gozo

mesmo.

Se a mãe diz "ai" quando o bebê cai, ela também diz "humm!" quando lhe oferece a

comidinha, e ali ela não só dá o alimento, mas permite ao bebê identificar-se a um gozo

que, de masoquista, não tem nada.

23 Lacan, Jacques (1969-1970). O seminário. Livro 17. O avesso da psicanálise, p. 73.
24 Pierre Fédida. Nome, figura e memória – a linguagem na situação psicanalítica, p. 104 e 158.



Isto leva a interrogar a tríade passivo-feminino-masoquista em relação à

feminilidade e à maternidade, considerando que, se bem o masoquismo tantas vezes

apareça na clinica com mulheres e mães, isto seria mais um efeito do golpe da castração

que as faz insistir em uma fantasia de aviltamento do que necesariamente um ponto de

chegada de um gozo da feminilidade ou da maternidade. Assim, ainda que a posição

psíquica da mater-dololorosa seja tantas vezes encontrada na clínica, não necessariamente

é através do masoquismo que opera a recuperação de um gozo da mãe na relação com o

bebê.

Se a feminilidade implica confrontar-se com a falta radical de um significante no

Outro que nomeie o que é ser mulher, isto pode abrir lugar para uma criação: a criação da

criança. Tal expressão deixa em relevo uma dimensão equívoca: por um lado a criança

seria objeto de uma criação e, por outro, sujeito que cria. É esta mesma dimensão equívoca

que está comportada nos jogos constituintes do sujeito, jogos que são precursores do Fort-

Da, jogos que são sustentados no laço mãe-bebê e nos quais mãe e bebê permanentemente

transitam nas posições de criador e criatura.

A mãe propõe um jogo ao bebê e, quando ele se oferece a esse jogo, rindo com ele,

ou seja, uma vez que o bebê engajou aí o seu gozo, a mãe passa a atribuir ao bebê o saber,

a autoria sobre esse jogo. Ele é quem "quer brincar, ele é quem sabe" afirma a mãe. Assim

ela sustenta para o bebê a inscrição de um litoral entre gozo e saber, este trânsito

permanente entre criador-criatura, ativo-passivo, sujeito-objeto que se apresentam nos

jogos primordiais da mãe com o bebê.

Assim, se a feminilidade implica confrontar-se com a falta radical de um

significante no Outro que nomeie o que é ser mulher, isto pode abrir lugar para uma

criação. Aí, em lugar do círculo infernal do gozo do Outro em que se busca uma



complementariedade diante da falta, abre-se lugar com um gozo Outro25 para criações

suplementares que, mesmo se servindo da função paterna, não se detém no complexo de

Édipo. Isto não é sem consequências para o filho. Se a maternidade pode dar lugar a um

ato criativo para uma mulher, por sua vez, a criança assim alocada na economia de gozo

materno tem aí uma brecha para vir a ser criadora no brincar. Quanto menos ela estiver

aprisionada nas fantasias do devorar e do ser devorada próprias da montagem do gozo do

Outro que busca uma complementaridade, mais ela poderá ter lugar para um brincar que

cria de modo suplementar.
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