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1. Relato clínico

R. M. é um homem que se fez na vida. Teve, desde sua tenra  infância, 
encontros muito perturbadores em relação a sua vida sexual.  Naquele 
momento foi o acompanhante compulsório de um detrator “ serial” de 
mulheres. Esse foi o modo de iniciação que o pai escolheu para trans-
formá-lo em um homem, e contou, nessa tarefa, com a  cumplicidade 
silenciosa da mãe. A figura de referência escolhida foi um empregado do 
pai, arquétipo de uma masculinidade violenta e um  sadismo sem limites. 
Cumprindo a missão encomendada, este homem, fazia de R.M. partícipe 
de cenas nas quais seduzia e  posteriormente ultrajava de forma violenta 
a diversas mulheres através de um maltrato, que este sujeito  justificava 
alegando que mereciam por serem aproveitadoras e traiçoeiras. 
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Desde sua adolescência, o vínculo de R.M. com as mulheres teve 
como único fim o alivio sexual. Em suas andanças pessoais, o  perigo 
maior para ele e, concomitantemente, a maior tentação era ficar 
 preso em um vínculo absorvente com alguma delas, vínculo do qual 
não pudesse prescindir e, por esse motivo, o perdesse.

Sua desconfiança marcou durante muito tempo o vínculo 
 transferencial.

Lentamente foi encontrando em suas sessões um espaço que o 
protegia de um profundo desassossego, frente ao qual a única saída, 
que em algum momento lhe pareceu plausível, era a de sua própria 
morte. Este paulatino reposicionamento emocional deu lugar a que 
fosse incluindo na sessão um discurso por momentos muito confuso 
sobre diferentes contingências de uma vida muito agitada,  caótica, 
sofrida ao mesmo tempo, que descrevia os diversos recursos de 
 conduta que colocava em jogo para sobreviver psiquicamente. 

O relato que transcrevo a seguir o mostra em uma particular 
 oscilação vivencial entre o masculino e o feminino, frente ao sentido 
sinistro que adquire para ele a intimidade com uma mulher.

Voltou a acontecer o que lhe contei que me acontecia em outras 
 épocas. Não pude impedir. Voltei a sentir essas sensações no corpo 
que me levam à transformação. Senti que meu corpo se convertia 
em um corpo feminino excitado. Voltei a ser essa mulher selvagem 
e bela. Percebia o que estava me acontecendo, mas não podia evitar. 
Não tinha os espelhos diante dos quais me masturbava vendo meu 
corpo convertido no de uma mulher excitante, mas mesmo assim me 
masturbei. As sensações não foram tão extremas, tão selvagens como 
as daquela outra mulher selvagem que se apoderava de meu corpo, 
mas percebo que esse problema continua vivo em mim. 

R. M., através da alteração sensório-perceptual que antecede à 
 encenação de um ato masturbatório, conjura o terror que para ele 
emana de uma mulher desejante consubstanciada com seu  desejo. O 
desencadeante desta transformação surge da sensação de ter  ficado em 
inferioridade de condições dentro de um jogo de sedução com uma 
mulher que o atrai sexualmente e que, por esse motivo,  adquire capaci-
dade de dominá-lo. R. M., ao se sentir atraído e  excitado pela beleza da 
mulher, coloca inicialmente em jogo um influxo  sedutor  sobre ela, que 
depois é substituído, nos momentos prévios ao  encontro sexual, por 
um impiedoso exercício  de humilhação. À medida em que a mulher 
vai se transformando frente a seus olhos em “um pedaço de carne”, sem 
iniciativa própria, pode, finalmente, consumar com ela um ato sexual 
desprovido de afeto e sem risco algum. Se é ela, ao contrário, quem o 
subjuga com sua personalidade, a que tem “mais mundo”, a situação se 
transforma em uma ameaça insuportável. R.M. deixa de lado a possível 
conquista e, em solidão, transforma-se no que ele mesmo denomina 
“a mulher selvagem”. Seu próprio corpo, reproduzido em um jogo de 
espelhos, o excita e o leva ao orgasmo ejaculatório.

Este drama evidencia um jogo imaginário de domínio e  submissão 
que o expõe ao sentimento de não ser, de deixar de ser, fantasma 
que opera em diversas circunstâncias de sua vida. O  risco que emana 
da mulher não parece se centrar tanto na constatação da diferença 
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 sexual anatômica, fator que, apesar dos pesares, orienta seu desejo. O 
que  aterroriza R.M. é a força selvagem que emana da personalidade de 
 certas mulheres e, particularmente, daquelas que podem cativá-lo por 
serem belas e atraentes fisicamente. Essa  c aptura potencial  transforma o 
feminino em uma armadilha mortal para sua  subjetividade,  armadilha 
que compensa desonrando os valores  femininos para poder consumir 
e descartar uma mulher esvaziada do poder que inicialmente emanava 
de sua personalidade.

Esta dinâmica compulsiva o condena a uma existência sem amor, ao 
conjurar a ameaça da submissão e a traição com uma violência  gestora 
de desolação. R.M. se unifica em solidão se masturbando. Dentro de 
uma relação de paridade, a ameaça a sua existência é avassaladora.

A impossibilidade de um encontro amoroso e a concomitante 
 carência de um vínculo afetivo restaurador o levam a se comportar, em 
geral, como um homem selvagem ou, em sua ausência, como essa mu-
lher selvagem na que, imaginariamente, se transforma. Como homem 
selvagem se habilita à possessão de uma mulher desonrada. Quando 
essa mulher não pode ser dominada, transforma seu próprio corpo 
à imagem e semelhança da selvageria dessa fêmea  inexpugnável. Ao 
se masturbar com essa imagem, que ele mesmo representa, a exorciza 
recuperando assim plenamente sua condição masculina. 

O masculino e o feminino dançam desacoplados em um contexto 
marcado pelo sinistro.

A dimensão existencial presente em seus relatos delimita uma vida 
plena de sofrimento. O fato de poder expressá-los em sessão sem se sentir 
estigmatizado o alivia. Não obstante, não lhe é fácil  encontrar um mode-
lo alternativo àquele que lhe permitiu sobreviver frente a uma  potencial 
desagregação funesta. Os conceitos de  masculino e  feminino em R.M. 
estão desprovidos de seu sentido habitual. Estes  termos  sofrem, na catego-
rização idiossincrática de R.M., uma  alteração do simbolismo consensual. 
O inerente de sua significação o enfrenta  com sinais que lhe advertem 
sobre uma catástrofe eminente que conduz a sua dissolução pessoal.

Esta ameaça o leva a realocar em seu próprio corpo a cena do  encontro 
sexual. Ele encarna, em um transe imaginário, tanto o  masculino como o 
feminino. Seu corpo goza como o de uma  mulher selvagem, e a imagem 
que reencontra projetivamente no espelho o  convalida nesta fantasia. O 
ato masturbatório, o orgasmo final, o  realoca em uma masculinidade 
potente capaz de aplacar,  dominando, esta mulher selvagem.

2. Referentes teóricos

No conjunto da prática psicanalítica, no espaço clínico que os  psicanalistas 
habilitamos para facilitar em nossos analisandos a aparição dos  derivados 
do Inconsciente, circula uma diversidade de discursos que sustentam, 
em sua articulação, a complexa noção do feminino. 

Nesse conjunto, cada subjetividade em análise contribui, a partir de 
sua singularidade com diversos matizes que, em seu  entrelaçamento, 
fazem do feminino um conceito multifacetado e ambíguo. 

Na intimidade de cada sujeito, cada um desses matizes  opera como 
um universal. Esse universal define e garante os traços  identitários 
pessoais, tanto do masculino como do feminino. 
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A capacidade subjetiva nesse tipo de categorização simbólica está 
necessariamente condicionada pelos sucessivos acontecimentos que 
traçam o processo de transformação narcisista. Nas primeiras etapas 
deste processo, a dimensão imaginária é a que dá a sustentação para 
a conformação de uma identidade básica que estimule o sentimento 
de si. A progressiva incidência da dimensão simbólica nesse primeiro 
entrelaçamento imaginário inclui, paulatinamente, o discernimento 
do próprio e do alheio dentro da dinâmica mental. A posterior reso-
lução edípica ressignifica estes movimentos integrando os resultados 
prévios em torno do Ideal do Ego resultante. A identidade de  gênero 
surge como resultado das sucessivas transformações libidinais do 
narcisismo constituinte. O embasamento narcisista originário, assim 
transformado, revalida o sujeito e o estabiliza em sua autoestima. 

Estas transformações podem finalmente marcar o  narcisismo 
 originário com ideais de conhecimento e verdade que, ao ir se 
 incorporando como patrimônio do Ego, podem habilitar no sujeito 
uma modalidade reflexiva própria do pensamento judicativo. Esta 
conquista conjuga a consolidação de uma existência autônoma com 
o pleno reconhecimento da outredade. 

A partir deste novo ponto de partida, a vida amorosa,  crivada pela 
resolução do Édipo, pode significar a diferença sexual  anatômica como 
referente de um potencial encontro afetivo e de uma  concomitante 
 realização desiderativa. 

Esta realização encontra em seu transcurso diversos tipos de 
 obstáculos não facilmente superáveis. Quando esta superação é  parcial, 
a marca subjetiva fantasmática resultante pode  promover, a partir do 
predomínio de uma lógica identitária própria do  imaginário ainda 
subjacente, diversas ideologias que podem dar  sentido a  astúcias 
 argumentativas que anulem, relativizem, desprezem ou  estigmatizem 
o diferente. Nestes casos, a lógica atributiva narcisista que assimila 
como próprio o bom e recusa o mau como alheio vai em detrimen-
to daquela capacidade judicativa que categoriza na  outredade uma 
 existência independente com atributos e valores  próprios. A diferen-
ça sexual anatômica é o terreno onde este tipo de lógica narcisista 
tributária do imaginário pode assenhorar-se.

A lógica identitária inconsciente pode, em sua dinâmica,  recusar o di-
ferente por ameaçador, viabilizando condutas e retóricas que  alimentem 
falácias de cunho pré-consciente destinadas a invalidar o diferente. 

O engrama fantasmático, mais além do sentido que nele  predomine, 
sempre está condicionado por construções míticas que  sustentam, a 
partir de uma argamassa afetiva com raízes topicamente inconscien-
tes, o posicionamento subjetivo em torno ao gênero. Os modelos iden-
titários que geram subjetividade são sempre diversos,  contrastantes 
e idiossincráticos. 

É necessário destacar que a cosmovisão subjetiva inconsciente se 
articula e se mascara, prevalentemente, com aqueles hábitos sociais 
contemporâneos e com aquelas ideologias predominantes que, a partir 
do cultural, definem o sentido da feminilidade e da masculinidade.

As crises, às que toda subjetividade está exposta em seu  processo 
existencial, colocam à prova os recursos habituais que  resguardam a 
integridade do sujeito. Pode então se constatar se, em seus  intercâmbios 
habituais, esse sujeito separa ou expulsa ou conjuga e integra.
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Se sua estrutura renegou, separando-se, de certos acontecimentos 
traumáticos, que ao se reativarem frente a certos estímulos  exteriores, 
operam a partir de um real não simbolizado com capacidade desesta-
bilizadora, ou se estes acontecimentos foram metabolizados simboli-
camente dando lugar a uma identidade fortalecida que reflete sobre o 
perturbador e reconhece o valioso no diferente.

Assumir a identidade de gênero implica um prolongado  processo 
de assimilação de modelos vinculares que sobredeterminam as qua-
lidades subjetivas pessoais alcançadas. O feminino e o masculino 
se entrecruzam e conjugam indissoluvelmente em seu cruzamento 
significante tanto a disposição psíquica como o influxo social. Esta 
última categoria, que implica tanto a parentalidade como a comuni-
dade cultural de pertencimento, constrói historicamente arquétipos 
de gênero que, ao mesmo tempo que estabilizam o sujeito, o limitam, 
promovendo determinados destinos existenciais. A construção da 
identidade de gênero pode carecer, em seu processo, de um código 
social integrador, ou incluir um código rigidamente valorativo com 
características invalidantes e excludentes. 

Penso que o marco conceitual recém proposto ajuda a elucidar os 
sentidos presentes no argumento fantasmático que R.M. encena em 
sua vida sexual. Suas condutas evidenciam a particular problemática 
que este sujeito singular enfrentou no caminho para a aquisição da 
identidade de gênero e a forma que encontrou de resolvê-la: homem-
-mulher sempre selvagens, nunca criança-vítima propiciatória.

No contexto sociocultural atual, a multiplicidade de  nomeações/sen-
tidos associados ao gênero podem colocar em evidência os  diferentes e, 
por momentos, inescrutáveis caminhos de sua possível realização.

3. Interrogantes

A cosmovisão fantasmática, que todo sujeito constrói em torno da 
identidade de gênero, pode alcançar um ponto de fixação consensual- 
conceitual subjetivo que sublime, no processo singular, a  incerteza pro-
movida pela bissexualidade dentro do desenvolvimento psicossexual? 

O encontro amoroso próprio de um casal sexual é capaz de  gerar 
uma sustentável dialética vincular na qual os papéis de gênero se 
 intercambiem, se amalgamem, se suplementem ao compasso da  melodia 
que esse casal componha de comum acordo?

A polaridade em jogo na bissexualidade não é causa potencial 
de uma “selvageria” destinada a proteger o estereótipo de gênero 
que um determinado sujeito tenha podido construir ao longo de seu 
 desenvolvimento psicossexual?

Os conceitos de cisgênero-transgênero presentes em nosso  contexto 
cultural atual cedem lugar em sua heurística a uma perspectiva vincu-
lável às transformações-transmutações próprias do desenvolvimento 
 psicossexual pré e pós-edípico categorizadas pela  psicanálise freu-
diana? No seio da comunidade psicanalítica contemporânea, qual é o 
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 patrimônio conceitual comum sobre o psicossexual que lhe confere coe-
rência simbólica? E, também, quanto do imaginário  idealizado se aninha 
no coração da diversidade de formulações que nela circula?

Entendo que mais além das possíveis respostas a estes  interrogantes, 
o sexual não deixa de incluir, entre suas dobras, um real inassimilável.

Confio que tanto no jogo amoroso como nas especulações  teóricas, a 
tolerância e o jogo com o diferente – a diversão – ajudem a construir um 
caminho que conjure, em comunhão, a cilada do dificilmente  pensável.

Resumo

Este trabalho propõe que a aquisição da identidade de gênero é um 
processo singular condicionado pelas sucessivas transformações que 
atravessa o narcisismo originário. 

O sujeito sustenta sua imagem pessoal a partir de uma  determinada 
identidade sexual à medida que possa categorizar  apropriadamente 
as diferenças entre si mesmo e o outro. 

Para que isto ocorra, o registro imaginário inicial, que dá lugar 
a uma certa identidade básica, deve ser apropriadamente  modulado 
pelo registro simbólico, modulação que encontra sua estabilidade 
através de uma apropriada resolução edípica. 

A perturbação destes avatares, que conduz a uma distorção do 
valor consensual que, culturalmente, adquirem os termos feminino e 
masculino, se exemplifica através de um relato clínico. 

O sentido conceitual universal próprio de certos significantes (o 
feminino-o-masculino) possui em cada sujeito singular um sentido 
idiossincrático com maior ou menor desvio da significação padrão. 

Palavras-chave: Subjetivação, Identidade sexual, Gênero, Feminino.

Abstract

This work suggests that the acquisition of gender identity is a  unique 
process conditions by the successive transformations that primary 
 narcissism goes through.

The subject maintains his or her personal image from a  certain 
 sexual identity as long as he or she can properly categorize the 
 differences between themselves and the other.

For this to happen, the initial imaginary registration that gives 
rise to a certain basic identity must be appropriately modulated by 
the symbolic register, and this modulation finds its stability through 
an appropriate oedipal resolution.

The disturbance of these avatars, which leads to a distortion of 
the consensual value that the feminine and masculine terms acquire 
 culturally, is exemplified through a clinical story.

The universal conceptual sense of certain signifiers (feminine- 
masculine) has in each singular subject an idiosyncratic sense with 
greater or lesser deviation from the standard meaning.

Keywords: Subjectivation, Sexual identity, Gender, Feminine.
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