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A abordagem do tema da diferença sexual a partir da teoria psicanalítica implica 

defrontar-se com a questão de como e por que os seres da linguagem se identificam como 

“homens” e “mulheres”, de acordo ou não com o seu sexo anatômico. Freud buscou uma 

resposta desde o início da sua teoria, em especial nos seus artigos dos anos 20 sobre o Édipo. 

Porém, sua maior dificuldade consiste em explicar como o sujeito passa da anarquia pulsional 

da perversão polimorfa na infância a uma posição sexuada. Lacan retoma esses problemas a 

partir da sua teoria do significante.                                        

 

Se a teoria freudiana remete de início à sexualidade como realidade 

determinante para o sujeito humano, vemos melhor hoje que ela concerne, 

fundamentalmente, à sexuação, ou seja, à maneira como cada um se situa em 

relação às identificações masculinas ou femininas, “inscreve-se” do lado 

homem ou do lado mulher.
1
 

 

 

Essa dicotomia entre sexualidade e sexuação, apontada por Roland Chemama, situa a 

diferença entre o que concerne às práticas sexuais e o que diz respeito aos lugares que o ser 

sexuado ocupa na repartição simbólica dos sexos. O termo ser sexuado é utilizado por Lacan 

no seu Seminário 20, Mais, ainda, para distinguir aquele que ocupa um lugar na repartição 

dos sexos do sujeito do inconsciente, o qual, por sua vez, não tem sexo. Não levar em conta 

essa distinção torna toda a sua teoria da sexuação absolutamente incompreensível.  

Lacan parte da releitura da teoria freudiana do complexo de castração, definindo o falo 

como significante, o único para organizar a sexuação. Apesar de tratar de questões 

importantes, a dimensão da alteridade, do Outro sexo, como se expressa Lacan, não possui 

uma definição precisa nessa releitura. Essa dimensão só será claramente definida nos anos 70, 

com a criação das fórmulas da sexuação, que estabelecem as identidades sexuadas de homem 

e mulher. Tais identidades dizem respeito à forma como eles se situam em face da função 

fálica. 

 

As fórmulas da sexuação [...] propõem uma lógica que dá conta dessas 

bizarrices da identificação sexual no ser falante. Essa tabela apresenta a 

situação masculina à esquerda, e feminina à direita, ou melhor, ela mostra 

como o sujeito tem que se determinar com relação ao falo e à castração, 
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tornando os efeitos de seu sexo anatômico contingentes com relação a essa 

estrutura simbólica. 
2
    

 

         

Lacan utiliza as proposições da lógica modal, não por mera erudição (que certamente 

ele possuía de sobra), nem tampouco para produzir uma teoria no campo da lógica, mas antes 

para melhor definir a sexuação na teoria psicanalítica enquanto a constituição da posição que 

o ser sexuado vai ocupar em relação à função fálica, seja como todo fálico ou não-todo fálico.  

Caberia aqui nos dedicarmos um pouco a esses termos, todo e não-todo, o primeiro, 

um prosdiorismo encontrado na lógica modal, o segundo, uma invenção de Lacan. Como 

lembra Charles Melman 
3
, “O todo funda-se em uma exceção, esse famoso ao-menos-um, ou 

seja, o todo não se constitui senão ao preparar o lugar Outro”. O conjunto dos homens se 

define por estes serem todos-fálicos, ou seja, todos totalmente concernidos pela função fálica, 

“a função da castração”
4
. Isso só é possível pela existência da exceção fundadora, do ao-

menos-um que escapa a essa função.  

 

A questão para nós, então, é saber o que faz com que uma classe se funde e 

se constitua. O que Lacan avança aqui é quanto ao que permite uma classe se 

constituir enquanto tal, isto é, a reunir elementos definidos que poderíamos 

distinguir pelo artigo definido “o” ou “a”, o que forma a classe é – eis o 

paradoxo introduzido por Lacan – a exceção.
5
 

 

 

Lacan dá como exemplo de tal exceção o Pai da Horda Primordial. Este seria um 

exemplo mítico, representação imaginária do ao-menos-um que escapa à castração.  

 

Nesse x que escapa à castração, que não é  de x, Lacan nos convida a 

reconhecer o pai da horda primordial, de que Freud fala em Totem e tabu, 

aquele que tinha todas as mulheres. Pois podemos pensar que não estar 

marcado pela castração pode imaginariamente ser representado como a 

faculdade de possuir todas as mulheres.
6
 

 

 

Porém, não é preciso nos limitarmos a esse exemplo mítico para pensarmos a exceção 

fundadora. O próprio Lacan, em “O Aturdito”, nos dá um exemplo de outra ordem, um 

exemplo matemático: 
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 [...] há um caso excepcional, conhecido na matemática (o argumento x=0 na 

função exponencial x/x) – o caso em que existe um x para o qual  x, a 

função, não é satisfeita, ou seja, por não funcionar, é excluída de fato.
7
 

 

 

Podemos pensar ainda num exemplo geométrico, como o que Melman
8
 apresenta:  

 

[...] supondo que eu tome um conjunto constituído por traços verticais, é 

preciso que haja ao menos um que justamente escape a essa verticalidade. É 

preciso que haja ao menos um que seja uma exceção. Não havendo exceção, 

não saberíamos o que especifica os traços reunidos nesse conjunto.  

 

 

Ou ainda no teorema de Gödel: 

 

[...] o qual diz que, num sistema lógico constituído, existe ao menos uma 

proposição cuja verdade não pode ser demonstrada pelo sistema e ao menos 

uma proposição consistente com o sistema sobre cuja verdade o sistema não 

pode, apesar de tudo, dizer se ela é verdadeira ou falsa.
9
 

 

 

Ou até mesmo num exemplo taxionômico, como o que é dado por Roland Chemama
10

: 

 

Para constituir uma classe, o zoólogo precisa determinar a possibilidade da 

falta de um traço que a diferencie; é somente a partir disso que poderá 

propor uma classe na qual esse traço não poderia faltar. 

 

 

O importante em todos esses exemplos – mítico, matemático, geométrico, lógico, 

taxionômico – é a ideia de que é a exceção que funda o conjunto fechado, que instaura o 

universal. Assim sendo, o conjunto denominado por Lacan como masculino, é aquele no qual 

a exceção de ao menos um elemento do conjunto à função fálica remete todos os elementos 

restantes a um traço, estabelecendo com isso um universal. É possível falar de os homens ou 

de O homem, como se expressa Lacan em “Televisão”, porque esse universal foi constituído 

pela exceção. “Postulemos este axioma, não porque O homem não ex-sista, como é o caso 

d’A mulher [...]”
11

. 

O que está em jogo não é o sexo anatômico, mas a possibilidade de estabelecer um 

universal válido para os seres que se inscrevem na função fálica.  

Logo, quando se diz, como faz Lacan, que existe um universal do homem, 

podemos escrever: todos os homens, o homem está todo na função fálica, 
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mas, o que convém notar é que não é por ser homem que ele está na função 

fálica, mas, ao contrário, é pelo fato de um x indeterminado situar-se todo na 

função fálica que podemos chamá-lo de homem.
12

  

 

Para Lacan – e para aqueles que o seguem, como vimos pelas citações –, “homem” e 

“mulher”, não são termos da linguagem corrente que dizem respeito a uma realidade 

anatômica, mas posicionamentos lógicos em face da função fálica, em face da castração.  

Mas se até aqui vimos como se define a sexuação para aqueles seres que se situam do 

lado masculino, todo-fálico, como se passam as coisas para “todos os seres que assumem o 

estatuto da mulher”?
13

 

Enquanto isso, do lado da parte mulher dos seres falantes, não há exceção, 

não existe um x para dizer não à função fálica. Não há função unificante do 

lado da existência. Não há A mulher, como pode haver pai, e não há, pois, 

constituição possível de um universal feminino, não é permitida nenhuma 

universalidade.
14

 

 

 

Nas palavras de Lacan: 

 

Não há A mulher, artigo definido para designar o universal. Não há A mulher 

pois – já arrisquei o termo, e por que olharia eu para isso duas vezes? – por 

sua essência ela não é toda.
15

  

 

Ou seja, a inexistência de uma exceção à função fálica impossibilita a constituição de 

um universal nesse conjunto. Não havendo um traço comum ao qual todos os elementos do 

conjunto feminino possam se reportar, a relação de uma mulher com a função fálica só pode 

ser da ordem do não-todo, ou seja, da contingência. 

 

Não é impossível que uma mulher conheça a função fálica, é contingente.
16

 

 

 

No que concerne ao conjunto feminino, portanto, as mulheres, por serem não-todas na 

função fálica, não se reportam a um traço comum, ao Um, constituindo um conjunto da ordem 

da infinitude, cujos elementos, porém, podem ser contados.    

 

O importante aqui é a aparição do uma a uma, ou seja, do um da contagem, 

em oposição ao Um da função universal.
17
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Resta ainda outra forma de uma mulher se reportar ao Um, além do um da contagem, 

“[...] que é a de não se apresentar, assegurar sua apresentação com um traço Um, revogável 

como é o traço do homem, mas de ser esse Um [...]”
18

. Trata-se aqui de ser o falo, de encarnar 

o significante do desejo para aquele que a toma como capaz de preencher a sua falta. 

 

Temos, portanto, três fatores da sexuação, situados nos três registros: 

 

 O real da impossibilidade da relação [rapport] sexual 

 

O fato de que, nos seres da linguagem, diferentemente dos animais, a realidade 

anatômica não garante o acesso instintivo ao sexo. A anatomia de macho e fêmea não produz 

por si só as identidades sexuadas, sendo necessário o significante para inscrever nos corpos a 

diferença sexual, gerando esse nível “[...] de espessura muito fina, por assim dizer, porém [...] 

muito mais largo na superfície que entre os animais [...]”
19

 no qual, segundo Lacan, os 

falasseres existem enquanto sexuados. Porém, o significante que inscreve a diferença não 

possibilita a inscrição da relação sexual entre os seres falantes.  

 

 O simbólico da função fálica  

 

[...] que converte o que nós podemos chamar de diferença dos sexos ao 

natural em sexualização da diferença orgânica.
20

 

 

 

 Sendo a diferença um efeito do significante, Lacan vai chamar de castração a 

operação simbólica pela qual essa falta, que se situa primordialmente na linguagem, é 

transcrita como falta no campo sexual.  

      
O significante fálico vem dar um sentido sexual à falta.

21
 

 

Esse sentido permite ao sujeito encontrar a sua identidade sexuada, a qual será 

marcada por um limite, pois não haverá acesso pleno ao objeto, sempre intermediado pelo 

significante.  
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 O imaginário do semblante 

 

Lacan
22

 já havia ressaltado a importância do semblante na sexuação:  

 

Para o menino, na idade adulta, trata-se de parecer-homem [...]. Desse 

parecer-homem, um dos correlatos essenciais é dar sinal à menina de que se 

o é. Em síntese, vemo-nos imediatamente colocados na dimensão do 

semblante.  

 

A dimensão do imaginário, apesar de não ser determinante na sexuação, não deve ter 

sua importância subestimada.  

 

É um fator muito importante, pois comanda de algum modo, na espécie 

humana, tudo o que tem a ver com o desfile sexual, que como sabemos é 

muito importante, muito decisivo. E é assim que há um certo número de 

traços que se pode celebrar, que se pode denunciar, seja o machismo, de um 

lado, ou seja a sedução, do outro.
23

  

 

 

Uma vez que na espécie falasser não há um repertório instintivo de signos para 

garantir a aproximação dos sexos, mas tão somente o significante, instituindo uma pura 

diferença, “[...] a única solução possível é esse parecer que, por não ser o parecer de nenhum 

ser, introduz a dimensão da máscara”
24

.   

 

Os traços imaginários que constituem o semblante são fornecidos pela cultura e                 

“[...] naturalmente, derivam essencialmente das modalidades, eu diria, próprias a uma cultura, 

de se dar na representação dessa identidade sexual”
25

. Tais traços se apresentam 

inevitavelmente como estereótipos que se aproximam do ponto de comédia em que culminam, 

segundo Lacan, “as manifestações ideais ou típicas do comportamento de cada um dos sexos” 

26
.  

Lacan aproxima esse aspecto do semblante da noção de identidade de gênero [gender 

identity] proposta inicialmente por Robert Stoller no seu livro Sex and Gender, que ele 

comenta no Seminário 18: de um discurso que não fosse semblante. “O importante é isto: a 

identidade de gênero não é outra coisa senão o que acabo de expressar com estes termos, 
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‘homem’ e ‘mulher’” 
27

. O que faz sentido, considerando a conceituação do semblante e a 

própria definição de gênero, segundo a principal autora da teoria do gênero, Judith Butler: 

 

Gênero é a conformação do corpo a um dado estilo [stylization], uma série de 

atos repetidos no interior de uma ordem rigidamente regulatória que 

imobilizam-se no tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma 

espécie natural de ser.
28

  

 

Essa teoria, que se vale de autores tão distintos quanto Foucault, Deleuze, Derrida, 

além do próprio Lacan, reunidos sob um guarda-chuva apertado denominado “pensamento 

francês”, pretende fazer uma leitura da sexuação ao mesmo tempo teórica e política, 

interpretando as identidades sexuadas como construções sociais e a polaridade 

masculino/feminino como uma imposição da “heteronormatividade”. Tal teoria não constitui 

uma “leitura” da teoria lacaniana, mas entra em confronto direto com esta, negando uma 

distinção entre o simbólico e o imaginário, estabelecendo uma identidade entre a Lei 

simbólica e a Lei civil da sociedade. Assim, Butler afirma que: 

 

 [...] a distinção entre a lei simbólica e a lei social não pode mais ser 

mantida, que o próprio simbólico é a sedimentação de práticas sociais e que 

as alterações radicais do parentesco demandam uma reformulação dos 

pressupostos estruturalistas da psicanálise, já que nos levam a nos deslocar a 

um pós-estruturalismo queer da psique.
29

 

 

A oposição explícita ao caráter estrutural da sexuação e a sua substituição por uma 

noção da diferença sexual como um processo social expõe o abismo entre uma concepção 

ideológica e aquela pautada pela ética da psicanálise.  

 

Ora, conforme vimos acima, o semblante, para Lacan, é uma montagem, um repertório 

de condutas, de comportamentos que cada um utiliza para ser reconhecido pelo pequeno outro 

enquanto ser sexuado, sujeito a mudanças históricas e culturais. Dessa forma, o semblante é o 

componente imaginário da sexuação, o recurso que resta ao falasser diante da impossibilidade 

de escrever a relação entre os sexos. Trata-se, portanto, de uma instância imaginária, 

especular, que encena um jogo do parecer. O semblante não constitui, para Lacan, o fator 

determinante na sexuação.  
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Em contrapartida, a noção de gênero confunde o simbólico com o imaginário, 

reduzindo a sexuação à imposição, pela cultura, de “comportamentos sociais”, “atos 

repetidos”, etc. Em lugar da sexuação determinada pelas leis da linguagem, que estruturam o 

inconsciente, temos o gênero determinado por um consenso social. Em vez do significante 

fálico, na sua condição de pura diferença, temos uma concepção da linguagem como 

instauradora de normas culturais. Em lugar do sujeito do inconsciente, temos o sujeito do 

enunciado, conforme tal concepção da linguagem, ou ainda o ego, porque tudo o que se refere 

à “construção da identidade de gênero” pode ser descrito como um processo consciente ou 

pré-consciente, e a escolha inconsciente da posição de gozo se reduz a um ato volitivo. Em 

vez da primazia do significante, temos a primazia do significado, materializada no recurso a 

campos semânticos que supostamente estabeleceriam as identidades sexuais.  

Porém, se o simbólico é confundido com o imaginário, onde ficaria o real? Esse 

registro é, por sua vez, totalmente excluído, uma vez que não há mais o impossível da relação 

[rapport] sexual. A própria dimensão da alteridade é excluída, pois o Outro enquanto Outro 

sexo é substituído pelo pequeno outro, o semelhante, o qual se encontra numa posição 

intercambiável com a do(a) seu(sua) parceiro(a) numa relação especular a/a’. Como alguém já 

disse, a noção de gênero confunde o sexo, a sexualidade e a sexuação, opondo o sujeito – aqui 

num sentido não lacaniano – à cultura, esta última concebida como uma espécie de prisão da 

qual caberia libertar-se. Essa ideologização da sexuação, estranha à psicanálise, é um exemplo 

da necessária distorção que, segundo Lacan, se produz toda vez que uma proposição do 

discurso psicanalítico é traduzida no discurso universitário.  

 

Para Lacan e para os psicanalistas que tomam o seu ensino como referência, a teoria 

da sexuação não é um veículo de propaganda, feito sob medida para agradar à ideologia da 

última moda. Porém, muito mais nocivo do que o oportunismo político dessa teoria é a sua 

leitura rudimentar da linguagem, que a reduz a um estatuto instrumental, mero veículo 

transmissor da “ideologia dominante”, como se o significante fosse um mosquito da dengue 

ideológico, que transmite a “heteronormatividade”. Nada mais distante da teoria psicanalítica, 

que não faz nenhum juízo de atribuição aos seres sexuados, conforme Soler 
30

: 

 

Insisto em tornar sensível o esforço feito por Lacan para formular uma 

diferença que não decorre do juízo de atribuição, isto é, que não funciona de 

acordo com a forma – os homens são isto e as mulheres são aquilo –, forma 

esta em que se manifestam todas as ideologias sobre a questão, e que sempre 

supõe, por trás da atribuição, a referência a uma substância.  
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O repertório imaginário das condutas, dos semblantes, está subordinado a variações 

conforme a época e a geografia, por isso mesmo está aí para ser questionado. Já o simbólico 

estabelece lugares que independem da anatomia, não determinam escolhas de objeto (homo 

ou heterossexual) e não instauram nenhuma essência masculina ou feminina. Tais lugares 

instauram a diferença no casal, não importa qual o sexo dos parceiros. A dimensão Outra que 

aí se constitui é a condição do desejo, não segundo uma norma social, mas segundo a norma 

do impossível da relação sexual.   

         

          

 

 

* Trabalho de um cartel do Campo Psicanalítico de Salvador sobre “A diferença sexual”.  

 

 



 

   

 

 

 


