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A PSICANÁLISE 
E O FEMININO
ESCUTANDO E DANDO VOZ AO 
SOFRIMENTO DAS MULHERES1

NADIA REGINA LOUREIRO DE BARROS LIMA

RESUMO

Esse artigo propõe situar o olhar da 
Psicanálise, particularmente o de 
seu criador, em relação ao feminino. 
Contextualizando a Viena de Freud 
– sociedade tradicional e represso-
ra – e a Histeria, sintoma dessa so-
ciedade e palco adequado para o 
surgimento da Psicanálise, discute-
-se a psicossexualidade e a natureza 
mental do inconsciente, sob o olhar 

psicanalítico. Aborda-se 
a presença da tradição e o 
avanço na Psicanálise e de 
como, enquanto espaço de 
fala, escutou e deu voz ao 
sofrimento das mulheres, 
contribuindo para que es-
tas saíssem da condição de 
objeto e passassem a su-
jeito do discurso.

1 

Parte deste traba-

lho foi apresenta-
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Psicóloga (UFAL), Psicanalista GPAL (licenciada), Mestra em Sociologia (UFPE), 
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A VIENA DE FREUD: CONTEXTO 
HISTÓRICO DO SURGIMENTO DA 
PSICANÁLISE

Todos os clichês referentes às mulheres encontram-

-se nos diálogos e letras das árias de operetas que 

são cantaroladas por toda parte; [...] as mulheres 

são frívolas, infiéis [...]. As heroínas das operetas 

famosas [...] em nada se assemelham às vienenses 

de carne e osso. (BERTIN, 1990, pp: 50-51).

VIENA, CAPITAL DO IMPÉRIO E CENTRO 
CULTURAL EUROPEU

Apreender como a Psicanálise surgiu – novo 
campo do saber – implica situar o contexto his-
tórico europeu em fins do século XIX, por oca-
sião de sua emergência. O palco específico onde 
emergiu foi Viena, capital do Império Austro-
-Húngaro e centro cultural europeu, onde proli-
ferava a indústria do entretenimento, sendo ca-
racterizada como a capital da ópera, da dança, da 
valsa, que era, como afirma Mezan (2006, p. 38), 
uma “dança burguesa, a princípio considerada 
escandalosa [...] inebriante, romântica[...]”.

Nesse cenário social vienense, chamava aten-
ção um significativo contraste: por um lado, a 
moralidade sufocante da família burguesa, e, 
por outro, a licenciosidade nas ruas. Daí deri-
va uma constante ameaça que rondava a mente 
dos jovens: as doenças venéreas, conforme afir-
ma Zweig (1943, p. 77): 

Malgrado todos os meus esforços, não 

consigo recordar nem um companheiro 

da minha juventude que não tenha vin-

do até mim com uma aparência pálida 

e preocupada, um porque tinha ou te-

mia a doença (venérea) [...]. Os jovens 

daqueles tempos pretensamente morais 

eram muito mais românticos e muito 

mais imorais [...] deprimidos [...].

O que predominava, portanto, 
era um cenário de desejo sexual re-
calcado, que se refletia nas mentes 
das pessoas, conforme se constatou 
na futura clientela do emergente 
novo campo do saber, que iria es-
cutá-la, particularmente as mulhe-
res, para quem era dirigido o maior 
peso do recalcamento sexual. 

HISTERIA, SINTOMA DE UMA 
SOCIEDADE REPRESSORA E 
DECADENTE

[...] a servidão em que vivem as vie-

nenses cria um terreno particular-

mente favorável ao desenvolvimen-

to das neuroses. Não é por acaso que 

os suicídios ocorrem em tão grande 

número na capital da Áustria-Hun-

gria. (BERTIN, 1990, p. 91).
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Se a repressão e o recalcamento estavam 
presentes como um traço social comum à po-
pulação vienense, este se destacava de modo 
marcante em relação às mulheres que, reco-
lhidas no espaço privado do lar, não tinham 
voz, direitos, nem oportunidade de participar 
do espaço público. Nessa condição, eram do-
minadas pelo sofrimento, pela tristeza, e mui-
tas eram levadas à loucura. Muito compreen-
sível, portanto, que considerando a histeria 
como sintoma de uma sociedade repressora e 
decadente, Viena haja sido o palco adequado 
para o surgimento da Psicanálise.        

Esse quadro de sofrimento e loucura em 
Viena era de tal forma gritante que a impera-
triz Elizabeth/Sissi – aclamada na época como 
a mulher mais bela da Europa – presenteou 
Viena com um manicômio: uma homenagem 
de Viena à loucura. Atualmente reconhecida 
como histérica, narcisista e anoréxica, Eliza-
beth/Sissi era fascinada pela loucura e, con-
forme Bettelheim (1991,p.8), exaltava a morte 
e a loucura em comentários do tipo “A ideia 
da morte purifica”, “A loucura é mais real 
que a vida”. 

Apesar desse quadro desfavorável, algumas 
mulheres tiveram notório destaque, como 
Berthas von Suttner, primeira mulher a re-
ceber o Prêmio Nobel da Paz, em 1905. Mais 
tarde, já influenciadas pela Psicanálise, des-
tacaram-se, entre outras, Marie Bonaparte, 
Lou Andreas-Salomé, “Anna O.” (Bertha Pa-
ppenheim). A regra social predominante era 

a exclusão das mulheres em toda 
a esfera pública. A Educação, por 
exemplo, destinava-se apenas aos 
homens, e as mulheres, no máximo, 
seriam professoras primárias. 

Em 1919, no final da I Guerra 
Mundial, as mulheres adquiriram o 
direito de estudar em ginásios, junto 
com os homens, e tiveram acesso à 
Faculdade de Direito e Ciências Po-
líticas. Os homens, por sua vez, não 
queriam casar com mulheres ins-
truídas em cursos superiores. Res-
tava para elas o receio de seguirem 
uma vida profissional e permanece-
rem sem marido.

PSICANÁLISE E INCONSCIENTE: 
A SEXUALIDADE E AS 
PERTURBAÇÕES NEURÓTICAS

O SIGNIFICADO DA SEXU-
ALIDADE: PSICANÁLISE E 
PSICOSSEXUALIDADE

Entre os conceitos-chave que fun-
damentam o edifício teórico da Psi-
canálise, destacam-se os de sexua-
lidade e inconsciente. Em relação à 
sexualidade, seu sentido foi recon-
textualizado pelo discurso psicana-
lítico, à medida que parte da ideia de 
que o trabalho psíquico se alimenta 
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da energia sexual e, em decorrência disso, a 
origem do desejo sexual é psíquica.

Como herdeira do pensamento científi-
co do século XIX – razão/pensamento (ho-
mens) e natureza/corpo (mulheres) –, a 
visão de Freud vai ser influenciada por tal 
pressuposto. Ao mesmo tempo, em relação 
ao campo da ciência médica, a Psicanáli-
se como um novo campo do saber choca a 
sociedade médica vienense quando afirma 
que a histeria pode ser masculina e teoriza 
sobre a sexualidade infantil. 

Com a Psicanálise, aconteceu a desnatura-
lização do sexo e dos processos de sexuação 
humana, mostrando que o desejo sexual se 
origina da nossa inclusão na cultura, através 
da linguagem, que nos separa do objeto do 
prazer primordial. O sexo biológico é insufi-
ciente para determinar se nos identificamos 
como mulher ou homem, visto que a identi-
dade se constrói a partir dos lugares que ocu-
pamos no desejo de nossos pais e de nossas 
mães. Cada criança se estrutura ao atravessar 
o Complexo de Édipo. Em suma, a pulsão di-
fere do instinto animal.

A NATUREZA DA VIDA MENTAL INCONS-
CIENTE E AS LEIS QUE GOVERNAM SEU 
FUNCIONAMENTO

Se, em linhas gerais, a sexualidade huma-
na é recontextualizada pela Psicanálise, o 
que dizer em relação ao inconsciente?

É através das manifestações da 
vida mental inconsciente – sonhos 
(via régia para o inconsciente), atos 
falhos, chistes, sintomas, lapsos de 
fala e escuta... – inscritos na lin-
guagem do inconsciente, que este 
pode ser reconhecido no seu senti-
do subjetivo. Ao sistematizar essas 
manifestações, Freud permitiu o 
acesso ao conhecimento objetivo e, 
após postular a sua existência, bus-
cou determinar como funcionava. 

De modo diferente dos poetas – 
a quem Freud sempre admirou e 
afirmava que vieram antes –, pre-
cisava ele conhecer as leis do in-
consciente (que denominou de 
processo primário), sua coerên-
cia interna, o processo de trans-
formação, decifrando essas leis a 
que o pensamento está submetido, 
conforme explicita Mitchel (1979, 
p.29), quando afirma que o que in-
teressa nesse campo de saber “é 
o recalcamento dos pensamentos 
inconscientes e sua transformação 
em pensamentos “normais”, e que 
eles estão sempre lá, falando co-
nosco, a seu modo”.

No caso da histeria, seus sinto-
mas somáticos (paralisias, convul-
sões, etc.) eram expressões físicas de 
ideias mentais, representação alter-
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nativa de um desejo interdito que surgiu do in-
consciente, de onde foi banido.

 Nesse momento histórico (1880, 1890), a 
Psicanálise dava seus primeiros passos, es-
cutando as falas de mulheres adultas, que 
remetiam para a infância dessas meninas. O 
que se expressava, numa outra linguagem, 
era o desejo sexual recalcado, que alguma 
crise evocou/reevocou. No inconsciente psi-
canalítico, em suma, o que se destaca é a 
simbolização como inscrição na linguagem, e 
não o fato em si; apreender como funcionam 
os pensamentos, o recalque e liberação do 
recalcamento imposto.

A PSICANÁLISE E O FEMININO: 
ESCUTANDO E DANDO VOZ AO 
SOFRIMENTO DAS MULHERES

A Psicanálise deu voz ao sofrimento das mu-

lheres, trazendo à luz a infelicidade sexual e 

existencial das mulheres oitocentistas e contri-

buindo para demolir a convicção burguesa de 

que, conquistando um casamento, filhos e a se-

gurança de um lar, uma mulher não teria nada 

mais a querer na vida. (KEHL, 2001, p.14).

FREUD, A PSICANÁLISE E AS FEMINISTAS: 
TRADIÇÃO E AVANÇO.

A postura de Freud em relação ao femi-
nismo e às mulheres traz marcas paradoxais, 
pois, como lembra Mitchel (1979), se, por um 

lado, se interessava pelas reinvin-
dicações feministas e emancipa-
tórias – concordava, por exem-
plo, que a severidade da moral 
sexual as levava a protestar e que 
muitas das reinvindicações eram 
justas e deveriam ser respondi-
das –, por outro, discordava de 
pontos cruciais à mudança e do 
princípio básico do movimento: 
a igualdade de direitos entre ho-
mens e mulheres. 

Foi nesse sentido que se opôs 
ao pensamento de John Stuart 
Mill, que considerava idealista 
e utópico, cujo “Ensaio sobre a 
opressão das mulheres” traduziu 
para o alemão em 1880. Em carta 
endereçada à sua noiva Martha, 
em novembro de 1883, faz refe-
rência a essa discordância; em-
bora reconhecendo ter sido Mill 
o homem, em todo o século, em 
melhores condições para livrar-
-se do domínio dos preconceitos 
existentes, afirma Freud que lhe 
falta o senso do absurdo em vá-
rios aspectos, como, por exem-
plo, defender que “as mulheres 
podem ganhar tanto quanto os 
homens” (GAY, 1989, p. 52). Con-
tinua Gay (1989, p. 52), comen-
tando a carta de Freud:   
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Qualquer moça, mesmo sem direito de voto nem 

competência jurídica, cuja mão um homem beija 

e por cujo amor ele tudo ousa, tê-lo-ia corrigi-

do. [...] pensar em Martha Bernays, sua “meiga e 

querida garota”, como uma concorrente parecia 

a Freud uma pura estupidez. [...]. Afinal, con-

cluía ele, a “natureza” destinou a mulher “através 

da beleza, do encanto e da doçura, a algo mais”. 

Ninguém poderia imaginar, a partir desse mani-

festo impecavelmente conservador, que Freud es-

tava em vias de elaborar as teorias mais subversi-

vas, perturbadoras e pouco convencionais sobre a 

natureza e o comportamento humanos. 

Especificamente em relação às mulheres, 
explicitava sua condição relacionada à nature-
za e, por isso, argumentava que “A exigência 
feminista de direitos iguais para os sexos não 
nos leva muito longe, pois a distinção morfo-
lógica está fadada a encontrar expressão em 
diferenças de desenvolvimento psíquico. ‘A 
anatomia é o destino’ [...]” (FREUD, 1924, 
p.222). Outro aspecto de sua posição sobre as 
mulheres dizia respeito a “poucas contribui-
ções para as descobertas e invenções da histó-
ria da civilização: no entanto, há uma técni-
ca que podem ter inventado – trançar e tecer 
[...]” (FREUD, 1933, p.162). 

A natureza também se acha presente quan-
do afirma que muitas mulheres neuróticas 
passam na sua infância por uma fase em que 
“invejam nos irmãos o seu símbolo de mascu-
linidade e se sentem em desvantagem e hu-

milhadas [...]. A ‘inveja do pênis’ 
está claramente indicada nas lutas 
e na produção literária das mulhe-
res ‘emancipadas’” (FREUD, 1918, 
p.190). Do ponto de vista da sexu-
alidade, afirmava que “a vida sexu-
al das mulheres adultas é um ‘con-
tinente negro’ para a Psicologia” 
(FREUD, 1926, p. 242).

Freud tinha, pois, uma postura 
paradoxal: enquanto homem, assu-
mia -se como tradicional e se perce-
bia antiquado; como cientista, des-
conhecia a dimensão revolucionária 
de sua invenção para a humanidade 
– “a disseminação da peste”, nas pa-
lavras dele –, inaugurando um novo 
campo de saber, particularmente em 
relação às mulheres, enquanto escu-
tava e dava voz às histéricas.     

Nas reuniões que mantinha com 
as feministas, dirigia-se a elas ca-
racterizando-as como exceções à 
regra das demais mulheres; dizia-
-lhes que “Isto não se aplica às se-
nhoras. As senhoras são a exceção; 
nesse ponto, são mais masculinas do 
que femininas” (FREUD, 1933/1932, 
p.144). Essa postura de Freud em 
relação ao feminino é reconhecida 
por psicanalistas como Roith (1987) 
e Gay (1999); este afirma que, nos 
últimos anos de vida, Freud escre-
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veu três artigos sobre a sexualidade feminina 
que “foram bastante criticados, tanto pelas 
feministas quanto pelos adeptos da Psicaná-
lise [...]. As críticas feitas a Freud neste par-
ticular são corretas” (1999).

PSICANÁLISE, EMANCIPAÇÃO HUMANA E 
DESLOCAMENTO DO FEMININO

Na história da humanidade, a presença 
das mulheres é marcada pela opressão e in-
visibilidade. Entre os vários instrumentos 
de mudança dessa condição, a Psicanálise 
vem contribuindo para o processo de trans-
formação. Desde seus primórdios, portan-
to, esse novo campo do saber tem aberto 
espaço para a fala das mulheres que, com 
rebeldia, conseguiram conquistar um espa-
ço em Viena, como também contribuíram 
para a criação desse novo campo do saber; 
nesse sentido, são copartícipes do proces-
so criativo da Psicanálise, inclusive com a 
sua nomeação: foi “Anna O.” (Bertha Pa-
ppenheim) que batizou esse método com o 
nome de “talking cure” e, após o desapa-
recimento de seus sintomas histéricos, tor-
nou-se assistente social e participou ati-
vamente do movimento pelos direitos das 
mulheres. A senhora Emmy por sua vez, 
disse a Freud que se calasse e a deixasse fa-
lar: Freud reconheceu que a   escuta seria 
mais importante para a cura do que as per-
guntas do médico.

O que aconteceu nesse momen-
to histórico a partir do século XX 
foi um processo de deslocamento 
da posição das mulheres, proces-
so esse que contou com a contri-
buição da Psicanálise; isso, porém, 
não significa afirmar que Freud haja 
compreendido plenamente as mu-
lheres que escutou, até porque no 
final de sua vida, após toda uma 
obra construída e um campo de sa-
ber consolidado, viria a questionar 
“o que quer uma mulher?”. 

No entanto, a técnica da escuta 
inaugurada, ao privilegiar o uso da 
fala, veio a produzir efeitos no lu-
gar ocupado pelas mulheres na so-
ciedade, como bem ilustra o títu-
lo de uma das obras de Emilce Dio 
Bleichmar, “O feminismo espontâ-
neo da histeria”(1988). Assim sen-
do, tornam-se produtoras de um 
discurso – Diários, Memórias, Ro-
mances... – e de uma “identidade 
feminina” que diferia daquele ideal 
feminino esperado pelo discurso de 
autoridade da época, representa-
do por figuras masculinas: filósofos, 
religiosos, médicos, entre outras.   

Portanto, a partir desse desloca-
mento do feminino, pela possibili-
dade da fala conquistada graças ao 
dispositivo do “talking cure”, a mu-



T Ó P I C A  N .  1 1

1 4

N O V E M B R O  2 0 1 9

dança na vida das mulheres aconteceu. Nesse 
processo de passagem, Freud – apesar de suas 
limitações de homem tradicional – veio a con-
tribuir, com a Psicanálise escutando e dando 
voz ao sofrimento das mulheres. É nesse sen-
tido que Kehl aponta para a transformação 
subjetiva e histórica, explicitando o caminho 
da possibilidade de mudança,

[...] conquistando o falo da fala, preparando o 

caminho para nossa própria existência, crian-

do a possibilidade de inscrever no inconscien-

te da espécie, nem que seja daqui a duzentos 

anos, os signos da nossa subjetividade. 

(KEHL, 1996. p. 65).
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