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O que fazem as mães? (Mães Lacanianas) 
Marcus André Vieira e Romildo do Rêgo Barros 

 

III – A mãe da devastação  

Recapitulação 

Marcus: Primeiro um breve retrospecto. Existe uma avenida principal, que é o Édipo, e 
com relação a essa essa avenida principal, a mãe, segundo o Lacan da “Questão 
preliminar” ou do Seminário 5 é DM, a mãe é seu desejo. Esse desejo é em si 
submetido ao Nome-do-Pai. O desejo é regulado, naturalmente regulado, por isso 
dizemos “desejo da mãe”, pois essa mãe, clássica é submetida à crença de que alguém 
em algum lugar tem a chave de uma suposta ordem regendo nosso mundo. 

Isso posto, vamos destacar que existe, nos termos de Marie-Hélène Brousse1, uma 
área obscura do desejo da mãe, não saturada pelo Nome-do-Pai, uma área que não é 
recoberta pelo Édipo. Ela tende a ser tomada como prévia ao Édipo, primitiva. Essa 
área é concomitante com o Édipo, não é prévia, mas se apresenta como se fosse. Esse 
é o paradoxo. 

De todo modo, com paradoxo e tudo, essa área não saturada pelo Nome-do-Pai é 
conhecida, intuitivamente conhecida e também encenada. É como se o desejo da mãe 
portasse um elemento excessivo, como se a mãe tivesse um gozo a mais. A referência 
que Marie-Hélène Brousse utiliza, e que podemos ter em mente, é Hamlet. A mãe de 
Hamlet, justamente com algo a mais e que na peça se revela como Claudius, a relação 
com Claudius, tio de Hamlet.  

Esse gozo a mais pode aparecer como enigmático, como invasivo, como ancestral, 
primitivo e se apresentar ainda de várias outras formas. Hoje percorreremos uma das 
maneiras de nomear essa presença de gozo a mais, que chamaremos de devastação. 

Para nós a questão é pensar como esse gozo a mais se articula com a constituição do 
sujeito. Quando falamos em sujeito no Édipo estamos nos referindo ao filho. Ele se 
constitui a partir desse teatro com mãe e pai. 

Ainda na recapitulação, é importante primeiramente marcar uma diferença: o fato de 
que há um sujeito tomado pelo Édipo, definido a partir dessa articulação edípica, e que 
ao mesmo tempo deixa um resto. A articulação fálica edípica não recobre, não define 
integralmente o ser do sujeito, criança, em questão. E isso de modo geral. Mas, 
evidentemente, define menos integralmente as meninas do que os meninos.  

Aqueles que sairão do Édipo como meninos têm seu ser definido por uma identificação 
viril que corresponde a uma aproximação do pai como aquele que tem a insígnia fálica. 
Isso faz sentido, isso “monta” alguém que está no campo do “ter”, no mínimo a 
certeza de que é alguém. E aqueles que saem “menina” de certa maneira também se 
articulam ao falo, mas alguma coisa fica não saturada por essa identificação. Até por 
isso, ela buscará ser mãe.  
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Isso se diz de várias maneiras na clínica e na teoria também. Freud dizia que a menina 
nunca sai do Édipo. Já Lacan diz que a menina nunca entra integralmente no Édipo e 
por isso resta sempre alguma coisa. É o retorno desse resto que será questão.   

Da última vez vimos o que seria esse gozo que excede o falo como resto. Quando 
passamos para a segunda geração, a mãe presentificará para a criança como gozo 
extra, isso que resta do ser dela não tomado pela identificação fálica. 

Vale ressaltar que identificação não significa que ela é homem, mas que ela se 
relaciona com o falo. O modo mais clássico de realizar essa identificação fálica para 
uma mulher é ser o falo de um homem.  Um exemplo recorrendo ao Cisne Negro2. A 
protagonista é escolhida pelo diretor para ser o cisne ideal de sua montagem do lago 
dos cisnes. A bailarina é o falo do diretor. Então, evidentemente, tanto homens quanto 
mulheres se inserem na identificação fálica. Tomamos a ideia da bailarina como um 
exemplo bem acabado de identificação fálica, mas no lugar do ser falo e não tanto do 
ter falo. Costuma ser assim, mas ali ela tem que realizar a fantasia dele, em que deve 
ser tanto o cisne branco quanto o negro, aí as coisas andam mal. Um tanto da fantasia 
do autor deve necessariamente passar para a realidade para que possa haver criação, 
mas alguma coisa de sua singularidade deve permanecer recoberta para que possa 
haver identificação, esse é o resto, objeto “a”. 

Vimos a possibilidade de a criança se identificar com o resto não saturado pelo falo, 
como um objeto que resta, um objeto que é produção como dejeto dessa 
identificação. Quando ela se pergunta: “O que sou?” A resposta será “uma bailarina” e 
tudo o que, nela, não for bailarina será o resto de seu gozo. A reação a esse resto será 
sempre extremamente ambígua, pois ele é tudo o que não se quer ser e tudo o que 
concentra mais singularidade e essência. É possível que o filho encontre o seu lugar 
capturado como objeto a pela fantasia materna, o que indica Lacan em “Nota sobre a 
criança”3. 

Penisneid 

Tudo isso posto, o objeto resto é coordenado ao falo, ele faz parte do jogo fálico. O 
objeto a é a sobra do Édipo, ele não existe sem uma referência à castração. Não é tão 
claro e definido no ensino de Lacan, e é um trabalho de Jacques-Alain Miller4 mostrar 
como é quase impossível pensar o objeto a sem relação com a castração. Assumiremos 
isso como um dado e não entraremos nesse debate. O objeto a é efeito da castração. 

Tentaremos entrar, hoje, em uma zona não saturada que escapa da apreensão tanto 
do falo, quanto da sua contrapartida objetal, que é o objeto a, ou seja, entramos no 
que se chama de devastação. Antes de falarmos da devastação, porém, preciso 
mostrar o quanto essa área fálica e seu resto, essa dialética entre falo e resto já 
responde por muito do que se nomeia como a especificidade da identificação da 
mulher. É exatamente o que Freud delimitou com a famosa inveja do pênis. É 
importante porque, lacanianos que somos, tendemos às vezes a tomar por devastação 
o que ainda está inserido na dalética do ter ou ser o falo, apenas em uma vertente 
feminina.  

Essa é uma zona difícil de mexer, de chegar e muito do que a gente tende a chamar 
lacanianamente de devastação já estava incluído na idéia de um falo ou identificação 
fálica diferente. Então, o que Freud5 vai marcar nesse ponto é que é uma 
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reivindicação. Por exemplo, a inveja já dá conta de uma série de dificuldades porque 
falta um significante articulando a identificação entre mãe e filha.  

Pode haver a dialética de a menina ser o fetiche da mãe, a idéia de “se minha mãe tem 
é porque sou, o falo”. Em vez de ser o falo do pai, a menina pode tentar completar a 
castração da mãe pelo imaginário sendo ela, o falo. Ela pode ainda, ao contrário, 
recusar essa falicização e tentar arrancar da mãe isso que seria o falo imaginário para 
poder localizá-lo em outro lugar. Isso fala de uma relação tensa mãe e filha, que já se 
encaminha sem precisarmos fazer referência à outra coisa que não ao falo e ao objeto 
a. 

Esse campo, do penisneid, da inveja do pênis, que é o da reveindicação fálica, não 
precisa se desenrolar apenas na violência ou na rivalidade fálica. Marie-Hélène 
Brousse6 destaca, por exemplo, como o querer encontrar o objeto precioso da mãe, 
em todas as gavetas, nos esconderijos, se interessar por objetos que seriam aqueles 
que completariam a mãe no imaginário do falo, suas jóis, por exemplo, como estes 
movimentos também estão coordenados ao falo. O mesmo poderia ser dito sobre a 
necessidade da mãe de encontrar os segredos da filha, sendo o mais famosos os do 
“querido diário” que ela sempre acaba por encontrar. 

Há ainda o tema da cicatriz, que não vou desenvolver, apenas indicar, tal como faz 
Marie-Hélène Brousse: na cicatriz, entendida como marca de uma perda, localizo a 
minha falta e, nesse jogo da cicatriz enviada e reenviada entre mãe e filha, uma série 
de tensões podem se estabelecer. A marca da perda e a disputa sobre quem perdeu, 
onde perdeu, quem perdeu mais, quem perdeu menos são modalidades do que na 
clínica pode se representar dessa relação tensa de um falo que não está estabilizado 
na relação mãe e filha. 

Essa tensão na relação mãe-filha, na identificação da filha com a mãe por uma 
dificuldade de estabilização do lugar e da função fálica é retomado, resumido e 
relançado por Lacan na mesma passagem do “Aturdito” em que ele traz o tema da 
devastação7. Primeiramente ele retoma Freud: 

A elucubração freudiana do complexo de Édipo faz da mulher um peixe dentro d’água, já 
que a castração está nela desde o início (Freud dixit)”. 

A seguir ele se distingue de Freud: 

Eu não imporia às mulheres a obrigação de medir pelo calçador da castração a cinta 
encantadora que elas não elevam ao significante.  

Deixemos a “cinta encantadora” de lado. O fato é que isso que as mulheres teriam, 
não pode ser acessado pela castração e por isso mesmo não se sabe bem o que é: gozo 
excessivo? Primitivo? Inferior? Menos? Maior? É o mesmo tipo de questão que se 
colocará a criança com relação à mãe e muito especialmente pela menina com relação 
a ela. Como dirá Lacan:  

Como mulher ela realmente parece esperar mais substância da mãe que do pai.  

O que eu acabamos de ver contrasta com o que eu disse pouco tempo atrás. Eu disse 
que uma série de violências mãe e filha podem ser localizadas pela teorização 
freudiana do Édipo. É verdade. Lacan credita ao penisneid uma parte da tensão na 
relação com a mãe, mas ela não seria o problema, pois na castração a mulher seria 
peixe na água. A dificuldade tem mais a ver com o que essa relação com a mãe tem de 
“realidade de devastação”.8  



 4 

Esta citação é a chave sobre a devastação e ele continua a seguir: 

Neste ponto, baixo minhas cartas para expor o modo quântico pelo qual a outra metade 
(...) produz-se por uma função que a satisfaz (...). De dois modos depende o sujeito aqui se 

propor, ser dito mulher9. 

Neste momento Lacan faz referência às fórmulas da sexuação e abre a linha feminina 
dessas fórmulas. Ele está falando da área feminina, do que ele chamou de nãotodo. A 
articulação teórica que estamos avançando é o todo, que é o Édipo fálico e o nãotodo 
é a área onde está situada a devastação. Mas, o que é a devastação? 

Devastação 

Vale, mais uma vez, um pequeno recuo para podermos avançar a seguir. 
Primeiramente, ao falarmos em devastação, tenhamos em mente que estaremos 
falando de uma situação edípica. Existe a idéia de que nem tudo é essa mãe, porque 
ela designa no próprio discurso dela um furo, o nome de alguma coisa que está em 
outro lugar e que interessa a ela no seu ser. Chamamos de Nome-do-Pai essa marca de 
uma falta no discurso da mãe, ou a presença de um vazio em seus cuidados, que são 
também seu discurso.  

Isso posto, é preciso um pouco mais para que a função fálica, que é a estabilização 
deste furo, que permitirá à criança respirar, se estabilize. Isso envolve a apresentação 
do falo, por parte do sujeito que estava ausente, o Pai. É a chegada em cena e a 
apresentação de alguma coisa que dá nome e endereço ao que era puro vazio 
deslocalizado e instável. Lembrem-se que no personagem Esteban, de “Tudo sobre 
minha mãe”, foi justamente isso que faltou e que por isso foi necessário construir o 
lugar do falo maneira bem alternativa.  

Foi o que vimos em nosso segundo encontro. Nesse ponto por alguma razão, uma 
dificuldade própria, lembrando que estamos falando de alguém do sexo feminino, a 
mãe pode não se localizar como objeto de troca. Que ela seja objeto de troca faz dela 
uma mulher como as outras. É o que acontece quando aquele que imaginariamente 
tem o falo se apresenta. Se ele tem o falo, ele tem a mãe como objeto e pode trocar 
por outro. Antes mesmo de a criança poder ser tomada como objeto de troca, a mãe é 
inserida como objeto.  

Por isso Freud10 disse que a mulher, para entrar na castração, precisa de um 
sobrenome. Ela foi anexada ao continente daquele individuo e pode ser trocada por 
outro.  Então, a mulher sendo inserida como objeto de troca supõe que haja o jogo em 
que ela se faz barrar no seu próprio discurso e se faz dominar por aquele que 
apresenta as insígnias dessa barra. No que ela é um objeto dele, ela pode, a princípio, 
ser cedida, trocada.  

Romildo: Marcus vai introduzir a noção de devastação e talvez fosse bom lembrarmos 
que nas nossas discussões houve um precedente quando dissemos que pelo menos 
miticamente existe uma demanda materna dirigida a um objeto real. Em O Seminário 4 
Lacan diz que existe uma enganação na relação dos dois, mãe e criança. De tal maneira 
que a criança responde a essa demanda do objeto real com a oferta do objeto fálico, 
imaginário.  

Essa torção é fundamental para falarmos do estatuto do objeto de troca. Se podemos 
aplicar essas categorias da economia, eu diria que a mãe pede um objeto de uso e a 
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criança responde com um objeto de troca. Ou seja, cada criança funda o capitalismo, 
nas suas histórias aparentemente tão privadas. 

A hipótese de Marie-Hélène Brousse é a de que pode acontecer para uma menina que 
a mãe não tenha sido tornada objeto de troca. Esse comércio das trocas é um 
comércio humano. Nessa situação a mãe é mãe, ela é barrada, tem o Nome-do-Pai, 
tem o Édipo, ou seja, não estamos na psicose, mas a mãe, não sendo objeto de troca, 
algo se apresenta do ilimitado de seu desejo, algo de um para-além como objeto fálico 
do pai. Isso é que vai dar no que estamos chamando de devastação.11 

De certa forma, Lacan lembra que sempre haverá um tanto de devastação no ar, pois 
aquela que será menina, não ordena seu sexo, e a função de sua “cinta encantadora”, 
integralmente pelo falo.  

A devastação é um conceito ou uma figura clínica? Marie-Hélène nomeia alguns 
elementos, vamos acrescentar alguns outros e constituir uma lista para tentar situar e 
organizar clinicamente a devastação.  

Percorreremos a lista que contém marcações importantes:  
1. A presença desde cedo do enigma quanto ao Desejo da mãe. O que essa 

mulher queria?   

2. A seguir, um enigma quanto à distinção sexual. O que é a diferença? Porque é 

exatamente no ponto da diferença sexual e da identificação de si na partilha dos sexos, 

que a menina precisaria de um recurso a identificação imaginária com a mãe, com o pai, 

com o jogo de sedução com o pai. Neste momento as coisas se embolam. O desejo da 

mãe vai aparecer aqui como enigma.  

3. A resposta primeira é: a mãe fálica. Não a mãe fálica do Almodóvar
12

, mas a 

idéia de uma mãe que pode tudo. Isso leva ao fetichismo fálico que nessas condições 

tem ao menos dois aspectos: o do supérfluo e o do dejeto.  

4. Falo supérfluo: ser o falo da mãe ou tentar arrancá-lo dela. Ele fracassa, pois 

se faltou a mãe como objeto, se ela está além do bem e do mal, “ser o falo da mãe” será 

imediatamente vivido como ser um falo supérfluo.  

5. Dejeto: Estávamos falando da situação clássica edípica funcional. Existirá 

reivindicação, que se apresentará como: ela tem, eu arranco dela para ter ou ela tem 

porque eu sou.  Observamos algo assim na relação mãe e filha. Agora, no campo da 

devastação vamos encontrar isso de outra maneira. Ela tem, eu sou, mas eu sou 

supérfluo. A coisa não satura. Ou ela tem, eu tiro, mas no que eu tiro já é dejeto. 

Podemos encontrar essa série de dificuldades que é buscar alguma coisa da mãe e a cada 

coisa que se obtém, se extrai, um elogio que seja já é dejeto. Ou quando eu consigo 

qualquer coisa não era bem isso. O jogo fálico com a mãe não compensa, não satura. 

6. Outro ponto é o insulto. O falicismo não funcional, não saturado, o enigma 
sobre o desejo tem o insulto como marca dessa relação, valendo para os dois lados. 
Diante de um real inapreensível, invasivo e devastador, o insulto é uma forma de 
localizar sem passar pelo falo. É um desespero e é um desespero que acomete o 
psicótico. Aquele som ser um insulto é uma forma básica de se dar consistência a ele. 
Mas a que preço e de que maneira! 

 7. O insulto pode ser da mãe para a filha. “Você não presta!”. Foi porque isso 
deu um mínimo de consistência horrorosa em certo momento que dura e faz sofrer, 
por anos. E pode ser o contrário também, a filha xingando a mãe. É sempre uma 
maneira de situar o desejo dela.      
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8. Próximo ponto, a recusa. A idéia de “Isso não é minha filha” ou “isso não é 
minha mãe”. E o isso valendo pelo insulto. Como localização fálica de um gozo que não 
é total.   

9. O último de nossa lista é o imperativo do silêncio. “Não fale comigo!”. É o 
silêncio mediando uma relação impossível de ser mediada. 

A idéia geral é que em todos os casos, em pelo menos um momento, essa zona 
materna não saturada pelo nome do pai se apresentará como desejo de morte. Em 
algum momento nas análises aparece “ela queria a minha morte”. Parece terrível! E de 
fato é.  

Vale lembrar Deborah acaba de lembrar uma frase do filme Sonata de Outono13: “O 
seu prazer se faz com o meu sofrimento?”. Transformando isso em uma afirmativa: “O 
seu prazer se faz com o meu sofrimento, com a minha perda, com a minha morte”.  

Arrebatamento 

Para concluir, alguma luz de esperança? O que fazer? Para aonde isso se encaminha na 
análise? Para aonde a gente vai?  Qual é o encaminhamento disso? Nós definimos a 
devastação como alguma coisa que não é a falicização. Esse é o problema.  De certa 
maneira interpretação e deciframento é exatamente o ponto em que o sintoma, 
entendido como sintoma clássico, e que se presta à interpretação, devastação não é. 
Devastação não é sintoma, não é algo que se interpreta, que cede à interpretação do 
inconsciente, não é algo que por associação e posterior corte produz efeitos sobre esse 
lugar de gozo.  

Romildo: A partir do que  Marcus André estava dizendo, podemos ver que existem duas 
oposições: devastação e Édipo e devastação e sintoma. A oposição entre devastação e 
sintoma é fundamental. Podemos partir do esquema ortodoxo freudiano e pensar que 
a raiz da devastação está na ausência de falicização do corpo da menina. É uma 
afirmação de Freud: “a menina não tem aquilo que completaria a mãe. Não tem, e não 
vai ter nunca. Ninguém tem, mas a menina, além disso, no dizer de Freud, não tem o 
representante anatômico dessa falta da mãe.  

A gente viu que nessa dialética da demanda e da oferta da criança, pensando no caso 
Hans, que existe o sintoma da criança montado em resposta a essa impossibilidade. É 
impossível se atender à demanda materna. Como o desejo da mãe é já de saída 
relativizado pelo desejo do pai, é possível responder ao desejo da mãe sem que seja na 
dimensão do real. 

Há um exemplo que eu gosto de citar, que é o da Esfinge. Os homens passavam no 
desfiladeiro onde a Esfinge estava e ela lançava uma charada: se o viajante não 
decifrasse, era devorado. Se alguém não conseguisse responder no plano do 
significante, pagava com o real. O único que conseguiu decifrar a charada foi Édipo. 
Édipo nos transmite dessa forma a idéia de que é possível a produção de um sintoma, 
que tem um fundo de enganação, de mudança de registro entre a demanda e a oferta. 

A devastação poderia ser pensada como sinal da impossibilidade da produção de 
sintoma. Alguma coisa acontece que impede essa torção do real para o imaginário.  

Marcus: Vanya está destacando uma frase do texto da Marie-Hélène Brousse, que 
resumiria o que Romildo falou agora: 
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A devastação em um sujeito feminino é a consequência do arrebatamento determinado 
pela ausência do significante da mulher, ausência entrevista pelo sujeito no momento do 
contato com que sua mãe não se deixava reduzir ao desejo e ao significante fálico, mas 

sublinhavam a ausência de limite14. 

Romildo: Não se pode esquecer que a produção de um sintoma reduz o espaço, o sem 
limite é o antônimo do sintoma. A produção de um sintoma, lembrando de Hans, é a 
limitação do desejo materno. 

Marcus: Apareceu um ponto na frase que Vanya trouxe que é o tema do 
arrebatamento. O ponto central mais clínico dessa história é a questão de como ter um 
corpo. E falicização, que envolve também a bailarina, é ganhar um corpo. Se ganha um 
regime de vida. Não existe corpo antes. Só se tem um corpo porque tem uma série de 
pontos de identificação, de cuidado, com uma orientação. É isso que o Édipo dá. Serei 
bailarina ou serei futuro presidente da nação. Isso tudo “dá” corpo.  

Toda a questão do ponto de vista da devastação é a dissolução do corpo. A devastação 
sempre vai se encontrar em um ponto de dissolução do corpo ou que o corpo está 
tocado do ponto de vista de sua dissolução. Isso faz parte da definição de devastação. 
Não é apenas onde não se faz sintoma, mas onde o corpo está em questão.  Isso dá 
uma orientação, apesar de ser negativo, que dá caminho para uma positivação do 
trabalho. E nesse âmbito a constituição do corpo em torno do jogo de semblantes é 
fundamental. Porque o semblante fálico não vai estruturar. Vamos chamar de um jogo 
de semblantes.  

O exemplo paradigmático é a roupa. A roupa é aquilo que vai dar corpo e não “eu 
tenho um corpo porque sou filho de fulano e a roupa é secundária”. Podemos ver isso 
claramente na identificação masculina e a feminina. Estamos tomados no falo, mas 
mesmo aí a gente vê uma diferença de como a roupa constitui um corpo. As mulheres 
sabem disso que faz parte da constituição do corpo. Os homens a princípio não, 
porque eles acreditam no falo. Se eu tenho o falo, por que eu preciso de corpo? Isso já 
é o meu corpo. Se eu tenho falo, por que eu não posso mostrar por aí? Um menininho 
correndo pelado é algo que a gente cansa de ver. A menininha correndo pelada a 
gente vê menos.  

Estamos pegando algumas indicações para situar essa área nebulosa da devastação. 
Na área nebulosa da devastação não é brincadeira o fato de que a roupa constitui um 
corpo.  

Romildo: Em O Seminário 2015, Lacan fala que quando o periquito de Picasso ficava 
mordendo a gola dele era uma prova de que o periquito o amava, porque ele estava 
buscando o essencial do homem, a sua roupa. Ele também fala que o periquito sabia 
que era o hábito fazia o monge e não o contrário. 

Marcus: O arrebatamento será o nome clínico do momento em que se perdeu um 
corpo. Seja porque as roupas caíram ou porque alguém as levou, ou levou seu ser. E o 
exemplo paradigmático é de Lol V. Stein16. Destaca-se a cena do baile de debutantes. 
Ela está no seu baile, tudo perfeito para ela se tornar mulher e vem Anne-Marie 
Stretter e leva seu pretende.  

Nesse momento dissolução de si, surto psicótico ou pseudo-psicótico. Ela fica 
internada em casa, vira uma espécie de nada. Ela só se reconstitui como alguém 
quando faz um complexo jogo de cenas e olhares. Tem um casal no motel, ela vê os 
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dois pela janela, um deles vê que ela está vendo e nessa história ela consegue voltar a 
ter corpo.  

É um jogo de semblantes, que talvez seja melhor traduzirmos como aparências. Um 
jogo de aparências que era da debutante cai e ela passa a ser nada. É preciso outro 
jogo de aparências com um casal para que ela possa voltar a ter corpo. A partir daí a 
gente consegue ver como o arrebatamento é uma das manifestações da devastação.  

É melhor usarmos a devastação como o nome dessa área e não exatamente alguma 
coisa que acontece. Porque senão vai ficar muito parecido com sintoma: “Eu me 
devastei!”, “Estou devastada”. Isso pode até aparecer e ser sintoma, mas vamos, por 
definição, chamar de devastação um campo com relação ao qual é necessário que as 
associações levem à produção de uma aparência que sustenta alguma coisa de si mais 
do que à interpretação das aparências.  

Romildo: Há uma coisa que me parece importante aceitar, que é a dificuldade de definir 
a devastação.17 Jacques-Alain Miller, no texto “A partilha sexual”, diz que a devastação 
não pode ser classificada. E é muito difícil para nós definirmos alguma coisa que não 
pode ser classificada.  Em geral, nós definimos classificações. O conceito de devastação 
é ele próprio devastado. Fica difícil marcar os limites conceituais da devastação.  

Marcus: Uma direção que fica, para seguirmos com o debate, é trabalhar com as 
aparências, pensar como elas podem constituir um lugar para o gozo poder ser 
localizar e um ser se define; e como isso se faz e desfaz na vida e como uma análise 
pode ser um lugar para que isso se faça. Um exemplo disso é o passe da Dominique 
Laurent18. Ela tinha um pai fracassado, o olhar de um pai, um pai em que ela se 
atormenta por muito tempo diante desse olhar, buscando ser aquela menina que 
permite que o trabalho dele não fosse um fracasso. 

Ela tem que salvar a todos e se torna médica. Isso tinha a ver com o desejo do pai, ele 
queria ser médico e ela virou médica. Depois aparece a mãe melancólica grave, 
psicótica. E aquele campo da melancolia da mãe como um pano de fundo onde todo 
um trabalho com o pai se dava e ela não tinha conseguido até então fazer alguma coisa 
com isso. O que ela faz com isso não é o mesmo tipo de trabalho que ela faz com o pai. 
O que ela faz é conseguir sintetizar essa mãe como Dama da noite. Uma série de 
associações se condensa e se aninham nesse semblante de Dama da noite. É uma 
maneira de construir um lugar. Essa construção se articula no trabalho com o pai que 
vai dar no Rei Sol. Nessa montagem que ela sai da análise. 

O principal é que com a mãe ela pôde encontrar um lugar para aquele gozo que não 
era dizível e que a deixava devastada e anoréxica mesmo salvando todo mundo. 
Encontrando esse lugar alguma coisa se apazigua, cristaliza com a nomeação Dama da 
noite.  

Lol e o nãotodo 

Deborah Uhr: Vocês organizaram a apresentação pensando no Édipo e depois falando de 
uma particularidade do Édipo. 

Marcus: Já vou corrigindo. Não é uma particularidade do Édipo. O ser humano precisa 
de aparências para se organizar na vida e uma aparência privilegiada é a aparência 
fálica, uma coisa poderosa e que lá está.  Essa aparência organiza um pouco o 
universal. Quando esse universal não dá conta é possível pensar outras organizações 
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de gente que acontecem sem ser pela aparência fálica, por exemplo, a psicose. 
Estamos falando de uma coisa que não fica apenas com a aparência fálica. Então, 
refazendo a frase: O semblante, a aparência fálica é um caso particular da lei geral dos 
semblantes.  

Deborah: Para que haja devastação tem que ter havido outro modo de organização 
desse semblante que não pelo falo? 

Marcus: Afirmar que teria que ter havido outra forma de organização já é organização 
demais. É uma área onde variam semblantes, aparências que vem se articulam com o 
falo e saem. É muito mais no fracasso do falo, e elas fracassam, do que elas 
acontecem.  

Na sua frase eu estou entendendo que semblante já é em si organizador ou localizador 
de gozo. Eu estou falando de diferenças a serem feitas nesse ambiente que seriam: 
semblantes mais ou menos organizadores, funcionando com mais ou menos sucesso. 
Nesse caso quase todos fracassam, mas alguns podem ser menos mal fracassados. 

Romildo: No caso de Lol V. Stein o que se desorganiza é o conjunto da montagem de 
semblantes. É o arrebatamento. Uma das origens da palavra ravage no francês é ravi: 
os santos, por exemplo, que entram em êxtase, se diz que estão ravis. Quando se 
encontra um amigo se diz “estou ravi de ver você”, o que quer dizer “estou encantado 
de ver você”.  

O caso de Lol V. Stein é precioso porque é o conjunto da vida dela que se desfaz com 
esse desastre amoroso. Me parece que há uma ruptura na possibilidade de produzir 
semblantes.  

Marcus: Imaginem a cena de Lol V. Stein de braços dados com o rapaz, todos vestidos 
de gala, entra uma mulher e ele fica tomado por uma paixão.  Isso é a paixão dele, não 
é arrebatamento. É paixão a primeira vista, ele vai em direção a ela e eles dançam. 
Essa é a cena. Essa cena desmonta completamente todo o ser de Lol. Ela não vai lá 
disputar, ela não vai fazer nada. Eles são o homem e a mulher. O jogo de aparências 
homem e mulher são eles, não é mais ela e ele. Não tem a idéia de que o verdadeiro 
amor está em algum lugar, que seria o falo. A identificação fálica seria pensar que o 
nosso amor é mais verdadeiro ou eles têm o amor verdadeiro e eu vou buscar o meu 
amor verdadeiro. Tudo isso é possível e nada disso destrói alguém, só dói. 

Romildo:  Para termos noção da radicalidade que é a devastação, essa cena, que não é 
de amor, nem de ódio, e nem de inveja, nos mostra que nenhuma solução especular é 
suficiente para essas duas mulheres. 

Existe uma regressão para aquém da relação especular, que faz normalmente com que 
os corpos possam se comparar, e se acharem melhores, piores, maiores, menores, etc. 
Em um certo sentido, é a própria fundação do corpo. O corpo, no registro do 
imaginário, é impensável antes de haver uma relação a três.   

Flávia Hasky: Gostaria que vocês juntassem ou separassem a devastação de uma mulher 
com um homem e a devastação entre mãe e filha. 

Marcus: Hoje nós ficamos mais com a devastação entre mãe e filha porque é o nosso 
tema. Mas também nessa citação de Lacan é muito particular e precisa, a devastação 
aparece na diferença entre todo e nãotodo, entre o que vai ser o campo do gozo fálico 
e outro gozo. É nesse lugar que a gente vai localizar a devastação. 
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A partir daí a relação homem e mulher, e um parceiro devastação pode ser encontrado 
e localizado. Pela nossa definição vai ser toda vez em que essa zona de um gozo 
obscuro, não saturado pelo Nome-do-Pai se apresentar. E no caso da relação homem e 
mulher vai ser nela, esse sujeito impulsiona nela um abismo infinito de um gozo sem 
rumo, provoca isso nela. É a devastação de si por si mesma. Já no jogo da menina com 
a mãe a devastação fica mais pelo gozo assombroso da mãe, mais do que dela mesmo. 
Talvez uma situação complemente a outra.     

Devastação é o nosso nome para o nãotodo. Se a gente for usar devastação como 
conceito é melhor usar nãotodo. Devastação deixa a gente preso a uma situação 
clínica, o que é bom. Nãotodo não é algo que a gente vê por aí. Devastação é algo que 
a gente ainda consegue dizer e apontar “isso é uma devastação”.  

Como hoje nós tentamos buscar o conceito devastação a sua pergunta cabe. Mas não 
se poderia falar de devastação mãe e filho ou pai e filho? Por que só as mulheres 
podem ser devastadas? Os homens não podem ser devastados? Claro que podem. Mas 
se a gente está falando de se perder em um campo não regulado pelo falo a ponto de 
não conseguir voltar, se isso é devastação, então vamos encontrar em todos os 
lugares. 

Talvez fosse melhor, como Romildo falou, dizer que a gente não sabe muito bem e não 
romper com a idéia de que devastação também é uma situação clínica. O melhor é 
deixar perto com mãe e filha, homem e mulher. 

Romildo: Como o conceito é muito difícil de delimitar é bom ficar nos casos que são 
considerados. Lembrei-me de uma afirmação de Freud que é a seguinte: “a relação 
mãe e filho é a única relação não narcísica que existe”. Uma afirmação muito forte que 
ele não explica, só afirma. E como ele era filho de mamãe ele devia saber o que estava 
dizendo.  

Pergunta: Como assim não narcísica?  

A mãe do Dia das Mães 

Romildo: Se você ama alguém você se ama nele. E Freud diz que o único caso em que 
isso não acontece é no amor de uma mãe por um filho homem. Ou seja, o amor dela 
pelo filho não passa por ela, o que tem tudo a ver com a lógica freudiana da dialética 
das faltas. 

Marcus: Fica uma relação que parece um casamento perfeito, no nosso sentido, porque 
o infinito do gozo dela, que poderia ser um enigma insuportável pra uma menina, para 
o menino não tem resposta. Pois o desejo dela é eu. Ele está solidamente como falo 
dela. 

Romildo: Como objeto enganador. 

Marcus: Exatamente. E funciona muito bem, não se devasta porque tem um objeto. Não 
haveria devastação dele. Haveria devastação dela se ele não se prestasse tão bem ao 
jogo do falo.  

Pergunta: Ela não se ama nele? 

Marcus: É o Freud. É amor incondicional, a gente tatua no braço. 

Romildo: É a mãe de Dia das mães.  



 11 

José Alberto está perguntando se no filme A Malvada, Bette Davis, que tem uma 
relação insatisfeita com o personagem, seria um exemplo de devastação. Acredito que 
sim. Seria o caso da devastação de uma mulher pelo homem. Lacan diz que a mulher 
dá alma, corpo, ela é capaz de dar tudo.  

Marcus: Talvez não fique tão claro, mas estamos assumindo como óbvio que o falo e o 
gozo fálico são sempre limitados. Nunca infinito. A área do gozo fálico, a zona da 
castração é a área onde não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. 
Isso é o lado masculino das formas da sexuação. Quem acredita nisso piamente é 
masculino. Quando isso se atrela ao seu ser estamos falando do lado masculino.  

Na hora em que se diz: “eu não acredito nisso”, o que te limita? Se o seu ser não está 
marcado por começo, meio e fim, o que é um fim? Não é fácil imaginar isso 
logicamente, mas dá para imaginar várias situações onde parece que alguma coisa não 
tem fim. Essas situações são situações de um gozo não fálico.  

Romildo: Talvez a partir daí seja possível fazer um paralelo entre devastação e 
erotomania feminina. 

Pergunta: A devastação seria constituinte?  

Marcus: Se Lacan afirma que menina espera mais substância da mãe do que do pai, isso 
significa que essa zona turbulenta da devastação poderia tomar parte, de algum modo, 
na constituição de si? É algo relativamente surpreendente porque, a princípio, toda 
substância vem do falo. É isso que Freud diz. Toda substância corporal vem do Édipo, 
desse jogo pai e mãe, mãe submetida, pai, insígnia. Isso é que dá corpo. Dá um corpo 
tal como a gente conhece, como a gente tende a chamar que é corpo. “Meu corpo tem 
um segredo.” “Meu corpo tem eu lá dentro.” O corpo é um templo, é uma casinha com 
uma chama dentro. Isso tudo é a constituição fálica do corpo. 

Mas talvez haja outras constituições corporais não fálicas. Se as houver não são como 
templo. O corpo, por exemplo, é uma espécie de grande máquina que se está o tempo 
todo reconstruindo ou é teleguiada, como nos psicóticos. Mas já não é a nossa 
experiência de corpo. Pode ter uma organização de corpo que não passe nem um 
pouco pela noção de templo? Talvez a gente vá perguntando isso na psicose.  

No caso que estamos tratando não é isto. Ela ganha a substância que ela pode ganhar 
do pai, ela tem, mas sobra, falta, não é saturada. E aí ela fica insistindo com a mãe, 
buscando essa substância. Mas não quer dizer que ela ganha.  

A resposta seria não. Quem dá substância é o pai e vai ter busca de outra substância 
em outro lugar. O que estamos dizendo é que talvez seja possível nesse outro lugar 
constituir algo de uma outra montagem que apóie o tanto de substância que já foi, ou 
que não entre em conflito, que não caia essa identificação fálica que leve a 
devastação. Tem algo a ser contado, como fez Dominique Laurent com a Dama da 
noite e o Rei Sol. O Rei Sol é a série fálica e Dama da noite é esse agenciamento de 
aparências instituindo uma localização e os dois se articulando de algum jeito.  

Pergunta: A fantasia seria a montagem e por isso o parceiro entra nesse lugar. Freud diz 
que o parceiro homem está sempre nesse lugar da mãe para a mulher. A gente não 
fala da separação, o parceiro vem nesse lugar. Homem e mulher vêm como resposta a 
essa separação mãe e filha.  

Ana Martha Maia: Se a mulher acha que não encontrou na mãe e vai encontrar no 
homem ela vai se estrepar de novo.  
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Marcus: Eu não saberia entrar nesse ponto. Mas a fantasia não faz parte dessa 
montagem. À montagem da Lol não chamaremos de fantasia. 

Romildo: Pelo contrário, me parece que a devastação é um fracasso da fantasia.  

Marcus: A fantasia dá um lugar para o sujeito e para o resto, aquele resto que faz parte 
da castração. A fantasia seria a bailarina e a monstra que mata. A fantasia é o fato de 
quem tem alguém tentando me matar. Esse alguém sou eu quando tenho ódio ou 
quando sou sexualmente ativa, fazendo referência ao Cisne Negro. A fantasia é o filme. 
O filme que dá lugar ao resto de gozo não saturado pelo ideal da bailarina. E isso tudo 
tem a ver com o falo. 

Romildo: A fantasia é um enquadramento, como está no Seminário 10. Você tem o 
universo e aí você coloca uma janela e aquilo passou a ser a realidade.  

Penso que no caso da devastação existe uma dissolução da fantasia. E na dissolução da 
fantasia é o enquadramento imaginário do sujeito que se dissolve.  

Marcus: Situando no filme, a fantasia é do diretor. Tem um lado branco e um lado negro 
que vivem afastados e ele quer fazer outra coisa, mais pessoal, que é juntar. Viver essa 
fantasia é a própria cena. A fantasia é a cena do espetáculo. Mas a bailarina, que não 
estava como a fantasia tão amarrada, entra na fantasia dele. Só que a fantasia dele é 
justamente aproximar os dois e aí isso acontece na realidade. Se ela estivesse tão 
alicerçada na fantasia quanto ele, ela nunca aproximaria tanto assim os dois extremos.  

Deborah: Devastação não é sintoma? Mas se a devastação toma o sujeito, ele pode se 
manter nessa posição devastada como uma certa solução? 

Marcus: Há uma adesividade na devastação. O ilimitado desse gozo é aspirante. 
Tendemos a pensar em uma posição subjetiva, mas não é. É muito mais você ser 
aspirado em alguma coisa sem volta, assim como o viciado em heroína do que alguém 
que escolhe aquele lugar.  

Romildo: O sintoma neurótico prevê a torção da demanda de objeto real respondida 
com objeto imaginário. É a partir daí que os neuróticos fazem sintoma. Na devastação 
a suposta demanda incide sobre o real do sujeito. É muito mais um estado, uma 
afetação do que um sintoma. Até porque pelo ponto de vista da psicanálise o sintoma 
é visto como resposta do sujeito. A devastação é vista como alguma coisa que o sujeito 
sofre. Ele é acometido de devastação. É diferente de produzir um sintoma.  
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