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Resumo: O trabalho toma como ponto de partida a repetição de um real clínico que se manifesta pela 

presença de um mesmo elemento: a devastação mãe-filha e busca interrogar sua relação com o 

trauma, abordando-o tanto em referência à investigação clínica, como aos textos de Freud e Lacan. 
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the trauma, approaching it making reference to clinical investigation and to Freud and Lacan´s texts as 

well. 
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Partimos da pergunta se a devastação poderia ser considerada traumática e, por meio, 

tanto da investigação clínica, como dos textos de Freud e Lacan, formulamos uma hipótese de trabalho 

para ser aqui discutida em nosso Núcleo de Pesquisa, qual seja: é o encontro com a falta de 

significante que definiria A Mulher ou, em outros termos, a descoberta de que A Mulher não existe, 

cujo matema é também o S(A/), que seria traumático para todo sujeito, especialmente para o sujeito 

feminino? A devastação decorre da inexistência desse significante d’A mulher e pode tomar a forma de 

um gozo sem limites.  

O termo devastação, em francês, ravage, conserva duas direções de sentido. Ou está 

associado à ideia de ruína, destruição, ou a de um corpo arrebatado na vertente de um êxtase, de uma 

felicidade suprema, que é lançado fora do tempo e do espaço. No dicionário, seu sentido remete a uma 

destruição sem limites, a algo avassalador. Devastar é arruinar, tornar deserto; mas também pode 

indicar arrebatamento, deslumbramento, encantamento, para os quais o termo francês mais usado é 

ravissement. 

 

O que é devastação no sentido da psicanálise? 

 

Graciela Bessa, em seu livro Feminino: um conjunto aberto ao infinito (2012), afirma que 

encontramos, na teoria lacaniana, três momentos em que a devastação aparece ligada à sexualidade 

feminina. Em O Seminário, livro 17: o avesso da psicanálise (LACAN, 1969-1970/1992) ela surge 

ligada ao desejo da mãe e, independentemente de ser menino ou menina, o desejo da mãe sempre 

causa estragos (podendo a criança estar submetida ao pior desse desejo). Em “O aturdito” 

(1972/2003), publicado em Outros escritos (2003), Lacan retorna ao tema da devastação, como 

veremos a seguir, e em O Seminário, livro 23: o sinthoma (1975-1976/2007), ao fazer referência à 

devastação, no campo amoroso, Lacan afirma que um homem pode ser pior que uma aflição, pode ser 

uma devastação para uma mulher.1  

Num sentido análogo à devastação mãe-filha, Freud (1931-1933/1976) já havia identificado 

essa mesma questão, mais no final de sua obra, nomeando-a sob outros termos: catástrofe, estrago. 

Vejamos como essa teorização sobre a devastação elucida o tema do trauma. 

A citação extraída do Seminário 17 é a que, inicialmente, nos colocou a trabalho: 
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O papel da mãe é o desejo da mãe. É capital. O desejo da mãe não é algo que se possa 

suportar assim, que lhes seja indiferente. Carreia sempre estragos. Um grande crocodilo em 

cuja boca vocês estão — a mãe é isso. Não se sabe o que lhe pode dar na telha, de estalo 

fechar a bocarra. O desejo da mãe é isso (LACAN, 1969-1970/1992, p.118). 

 

E Lacan prossegue afirmando que, no entanto, há algo de tranquilizador nessa história. “Há 

um rolo, de pedra, é claro, que lá está em potência, no nível da bocarra, e isso retém, isso emperra. É 

o que se chama falo. É o rolo que os põe a salvo se, de repente, aquilo se fecha” (LACAN, 1969-

1970/1992, p.118). 

Esta citação torna-se mais clara se recorrermos a Lacan quando ele aborda o complexo de 

Édipo, a partir da fórmula da metáfora paterna, em que fica evidente a presença da mãe na questão da 

feminilidade da mulher. 

 

Nome do Pai Desejo da Mãe ( A )

Desejo da Mãe significado ao sujeito ( FALO )
NP.

 

 

A partir da combinatória presença/ausência da mãe é que se instala um x no campo da 

criança, independentemente de ser menino ou menina, surgindo uma pergunta sobre o que satisfaz 

essa mãe para além dela. Lacan afirma sobre o que mais importa aos destinos da criança, que “não é 

um mais ou um menos de real que tenha ou não tenha sido dado ao sujeito, mas é aquilo pelo qual o 

sujeito almejou e identificou o desejo do Outro que é o desejo da mãe” (LACAN, 1958/1998, p.283). 

Se pensarmos que essa fórmula refere-se à constituição de um sujeito como desejante, 

algo deve suceder para que esse desejo, obsceno e voraz, impossível de se suportar como tal, se 

articule ao significante. Essa operação só é possível se operar aí o significante do Nome-do-Pai.  

Assim, teremos duas vertentes do desejo da mãe: aquele que é articulado à castração 

materna e que gera angústia (che vuoi?) e aquele que, graças à metáfora, substitui esse enigma opaco 

pelo Nome-do-Pai, gerando um efeito de significação. 

É assim, então, que podemos falar do falo como significante do gozo (fálico), já que ambos 

(falo e gozo) se encontram coordenados pelo Nome-do-Pai. Miller (1994), em “Clinica del superyo”, 

localiza o Nome-do-Pai com uma função coordenada ao desejo, e ao supereu como função coordenada 

ao gozo. Não se trata aqui do supereu freudiano, herdeiro do complexo de Édipo, mas do supereu 

lacaniano, aquele que ordena gozar. Supereu materno, cuja lei insensata está muito mais ligada ao 

desejo da mãe que ao pai, ou seja, “antes que o desejo seja metaforizado e apreendido pelo Nome-do-

Pai”. 
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Acreditamos que é aqui, precisamente, o ponto em que podemos localizar a devastação: 

não como um conceito, e sim como efeito da incidência traumatizante desse gozo puro, sem medida, 

não limitado pelo falo. Gozo que está sempre presente e que o sintoma não consegue metaforizar. 

 

A devastação na menina 

 

No texto “O aturdito” (1972/2003), publicado em Outros escritos (2003), Lacan retoma o 

termo devastação para afirmar que a menina parece esperar algo da mãe que não se situa 

inteiramente sob o signo da castração, ou seja, que não se situa sob o significante do falo. Segundo 

Lacan: 

 

Por essa razão, a elucubração freudiana do complexo de Édipo, que faz da mulher peixe na 

água, pela castração ser nela ponto de partida (Freud dixit), contrasta dolorosamente com a 

realidade de devastação que constitui, na mulher, em sua maioria, a relação com sua mãe, de 

quem, como mulher, ela realmente parece esperar mais substância que do pai — o que não 

combina com ele ser segundo, nessa devastação (LACAN, 1972/2003, p.465). 

 

O texto “O aturdito” (1972/2003) é contemporâneo às elaborações de Lacan sobre as 

fórmulas da sexuação e sobre o gozo feminino. Ali, onde se poderia encontrar a referência de um 

homem devastador para uma mulher, o que se descobre é a referência ao Édipo freudiano. Ao mesmo 

tempo em que Freud considera que “a mulher, no Édipo, se move como peixe n’água”, isto é, em seu 

ambiente natural, Lacan afirma que isso “contrasta dolorosamente” com a referência de que, para “a 

maioria das mulheres, a relação com a mãe é devastadora”. É da relação com a mãe como mulher que 

a filha espera encontrar algo com mais “substância”, que vai para além do falo, ou seja, a sexualidade 

feminina implica necessariamente diferenciar uma mãe da mulher. 

Vimos, anteriormente, que ter de enfrentar o enigma do desejo e o mistério do gozo da 

mãe gera muita angústia na criança, sobretudo ao se confrontar com a especificidade da anatomia 

feminina. Embora não haja propriamente falta no corpo da mulher, a particularidade de sua anatomia 

faz com que, no inconsciente da menina e do menino, a anatomia feminina inscreva-se no registro de 

uma falta. Não é tanto a questão anatômica, mas como ela está subjetivada como falta da mãe, no 

tocante ao desejo e ao gozo.  

Aprendemos com a psicanálise que, quando falamos menino-menina, não queremos dizer, 

necessariamente, que estamos nos referindo às posições masculina e feminina, pois, na realidade, 

essas posições estão ligadas ao significante, não tendo nada a ver com a identidade sexual anatômica.  
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Se, para Freud, a anatomia é o destino, para Lacan a anatomia é um efeito do discurso. 

Mesmo tendo claro que a anatomia não é o destino, isso não deixa de ter consequências sobre o 

sujeito. Vejamos como um e outro responderam a essas questões. 

Freud considerou que, nos meninos, embora o pênis seja apenas um suporte imaginário 

para o falo, ele é bastante consistente para o homem ter esse representante de seu sexo no 

inconsciente, e, desse modo, poder subjetivar seu sexo com “eu tenho”. Isso é o que possibilita ao 

menino desligar-se, mesmo que não completamente, desse gozo materno.  

E como pensar então na modalidade dessa relação ao desejo da mãe quando o sujeito em 

questão é uma menina? 

Pelas mesmas razões anatômicas, porém, inversamente, isto é, de “não ter” o pênis, 

possibilitando que a saída histérica seja a mais frequente na mulher. “Ter ou não ter” foi o modo como 

Freud tentou responder ao enigma da sexualidade feminina. Porém, Lacan, ao inventar as fórmulas da 

sexuação, avança sobre o ponto deixado em aberto por Freud, esclarecendo sobre as raízes lógicas do 

desmedido que uma mulher espera da sua mãe. 

Em seu O Seminário, livro 20: mais, ainda (1972-1973/1985), Lacan apresenta suas 

fórmulas da sexuação e explicita a diferença sexual a partir da lógica, fazendo do falo uma função e 

mostrando como homens e mulheres cumprem ou não a função fálica. “Quem quer que seja ser falante 

se inscreve de um lado ou de outro” (LACAN, 1972-1973/1985, p.85). Os sujeitos que se posicionam 

do lado dos homens estão confrontados com uma exceção, que, por sua vez, possibilita um conjunto 

fechado. Isso quer dizer que todos aqueles que ali se encontram estão inscritos na lógica fálica.  

Do lado das mulheres, isso não é possível. Elas não estão confrontadas a uma exceção e 

sim a uma inexistência, e, consequentemente, do lado feminino, não se pode construir o conjunto de 

todas as mulheres. A ausência de exceção constitui a mulher fora do universal, em que cada uma é 

uma. Portanto, o feminino é elucidado pelo viés de um gozo que tem relação com o ilimitado, isto é, o 

gozo do corpo não se encontra limitado pelo falo. A devastação pode, a partir dessa leitura de Lacan 

com respeito ao gozo feminino, ser lida como uma dificuldade estrutural própria à inexistência do todo-

feminino, ligado ao S(A/). 

Segundo Recalde (2012), partimos da histeria para entendermos o caminho que a menina 

percorre ao “tornar-se mulher”. Segundo a autora, a histérica conta com dois caminhos: ou bem 

aparece como a que “tem”, ou bem ostenta o que lhe falta e, por isso, “é”. Já a pergunta sobre a 

feminilidade encontra, com Lacan, uma saída pela via significante que lhe permite abordar o não-todo.  

Quando se tem a referência ao falo, podemos localizar aí a saída histérica que, como 

qualquer homem, está submetida sob a égide do falo (lado esquerdo das fórmulas da sexuação). Mas 

também poderá se desdobrar, já que tem por um lado relação com o falo, mas por outro lado, está 

ligada a esse gozo que escapa ao Nome-do-Pai. 
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Desdobramento que lhe permite, assim: articular-se, por um lado, ao falo, mas também se 

conectar a essa dimensão mais além do falo, onde poderíamos localizar o lado feminino.  

Na clínica, deparamo-nos com os diferentes modos de o sujeito feminino se posicionar em 

relação à falta: algumas se sacrificam ostentado a falta, outras se localizam como excepcionais, outras 

se comportam como se tivessem o falo, enfim, diferentes modalidades de situar-se frente a esse gozo 

mais além do falo, cujo efeito pode ser devastador  

Portanto, o termo devastação, empregado por Lacan para designar a relação entre mãe e 

filha, refere-se também ao que está para além da reivindicação fálica dirigida à mãe, ou seja, ao 

encontro da menina com o Outro materno, enquanto Outro do gozo. A impossibilidade de dar um 

contorno ao excesso é a devastação.  

 

Devastação, trauma e lalíngua 

 

Marie-Hélène Brousse (2004) afirma que, nos casos clínicos de devastação que lhe servem 

como referência, a função paterna demonstra não operar nenhum apaziguamento, portanto, o pai se 

manifesta a serviço do capricho materno e não como agente de sua privação. O traço que caracteriza o 

pai é sempre a impotência. 

A hipótese de Marie-Hélène Brousse (2004) é a de especificar o tipo de emergência singular 

da linguagem no sujeito, ou seja, o modo como a mãe inscreveu a criança num universo simbólico e 

discursivo, em que cada história de vida é um desdobramento. Para Brousse, a devastação se situa no 

campo da relação entre o sujeito e a mãe, o Outro da linguagem e a relação com a fala. 

Uma das marcas dessa “aventura primordial do que se passou em torno do desejo infantil” 

é a marca deixada pelo fato de a mãe ser a detentora dos poderes da palavra. O primeiro dito da vida 

da criança é o da mãe, e não o da criança. 

 

A mãe que decreta, legifera e sentencia sobre tudo o que tem a ver com a existência da criança 

e é assim que as palavras da mãe adquirem um sentido de profundas consequências para o seu 

destino, [...]. Na memória reencontramos a voz, às vezes devastadora e persecutória das 

palavras, dos imperativos e dos comentários inesquecíveis desse Outro materno primordial que 

se apresentara investido de uma obscura autoridade (ZALCBERG, 2007, p.33).  

 

Essa emergência da linguagem pode se dar, segundo Marie-Hélène Brousse, sob a forma do 

insulto, sob a forma de recusa e, ainda, sob a forma do imperativo do silêncio. O ponto comum dessas 

emergências é a conexão dessas experiências de fala com o sexual como traumático, isto é, a 
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experiência pulsional do sujeito, ainda que tenham destinos estruturais diferentes e constituírem 

sintomas bem distintos. 

Segundo Brousse: 

 

Em todas essas ocorrências, a fala do Outro materno está associada à descoberta de uma 

experiência de gozo. Mas — segunda característica — essa emergência que tem como pano de 

fundo um gozo sexual traumático, ou seja, de inscrição do corpo por um significante se realiza 

no momento em que surge a diferença dos sexos, no seio da função fálica, sob a forma de um 

enigma. Enfim, essa emergência consagra a crença inabalável na onipotência de um Outro não 

castrado, de uma mãe escapando à falta da castração e que apresenta ao sujeito uma 

alternativa mortal: ou o dejeto ou a reintegração pela genitora do seu produto (BROUSSE, 

2004, p.211). 

 

Foi dito anteriormente que o desejo da mãe não é totalmente recoberto pela significação 

fálica, através do Nome-do-Pai. Existe sempre um resto que escapa ao falo. A devastação pode então 

aparecer no ponto do gozo enigmático percebido na mãe pela menina, gozo esse desconhecido, 

feminino e não limitado pelo falo.  

Desde Freud, é possível situar a mulher segundo duas vertentes: a primeira, que aponta a 

mulher como um ser portador da falta fálica, de um menos de gozar, derivado do complexo de 

castração, e a segunda vertente, que aponta para um excesso traduzido pelo desejo insaciável da 

mulher de possuir um pênis. Lacan, ao dizer que a mediação fálica não drena todo gozo de uma 

mulher, coloca-o na via do suplemento, do não-todo subordinado à logica do todo, do completo. O 

suplemento aponta para “um a mais”, sem que o todo esteja aí implicado. 

Desse modo, a teoria sobre a devastação e a sexualidade feminina da qual ela decorre nos 

ensina que a sexualidade é traumática porque o discurso sempre falta para falar sobre o gozo. É a 

entrada na linguagem que é traumática porque o sujeito se depara com a falta de significante no Outro 

para dizer seu ser de gozo. O S(A/) é o próprio matema do trauma. 

De acordo com Lacadée (2010), Lacan criou o neologismo “troumatisme” que serve para 

designar o verdadeiro valor do trauma psíquico, seja o encontro de um buraco na linguagem, de uma 

falta de saber no Outro sobre o gozo sexual do sujeito. O “troumatisme” é um outro nome do axioma 

lacaniano: “não há relação sexual”. O real faz uma ruptura no tecido simbólico da significação e uma 

ruptura imaginária, um lugar vazio de sentido. O traumatismo produz a desarticulação da cadeia 

significante, dos significantes S1 e S2. 

A partir daí se podem conceber a força e a imensidão do que uma mulher espera da sua 

mãe. Trata-se de algo que a mãe não lhe pode dar, nem a existência enquanto mulher, nem o ser de 
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mulher, tampouco a “substância feminina”. A mãe não lhe pode dar não porque ela não queira, mas 

porque se trata de algo da ordem do impossível, no sentido daquilo que não cessa de não se inscrever 

para a mulher. Considerando-se que a relação de devastação é uma suplência à relação sexual que 

não existe, sendo, assim, o sujeito é desapossado do seu lugar, 

 

[...] esse lugar que não existe mas pode ser declinado como fala, e o sujeito é então reduzido 

ao “silêncio”; com corpo, e o sujeito não passa de um “corpo em excesso”, ou de uma carne 

desfalicizada que é um “buraco negro”; como errância, fenômeno de despersonalização, de 

autodesaparição (BROUSSE, 2004, p.215). 

 

A devastação se faz presente em sua articulação com o desejo da mãe enquanto mulher e 

ao modo como o sujeito criança pode encarnar o objeto do gozo materno. 
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1 Essa vertente da devastação não será explorada neste trabalho. 


