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À minha mãe, Maria Helena, pelo sabor da letra.
A meus filhos, André e Gabriela, por me surpreenderem 
pelo que me ensinaram e ensinam, ainda.

A Paulo: mais, ainda...
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(...) encontro freqüentemente arquétipos da ceguei-
ra, quando erro em minhas galerias interiores, onde às 
vezes convidados insólitos me fazem companhia em 
meus olhares para o invisível. Essas silhuetas não me 
dão mais medo como outrora, quando a decisão de 
outrem, bem mais que minha própria experiência, fazia 
de mim um cego. (Evgen Bavcar, 2001)

(...) padeço de lonjuras. Desde criança minha mãe 
portava essa doença. Ela que me transmitiu (...). O resto 
era só distância. A distância seria uma coisa vazia que 
a gente portava no olho e que meu pai chamava exílio. 
(Manoel de Barros, 2000).
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Prefácio

Esta obra oferece uma riquíssima contribuição ao público em geral. De modo 
particular, àqueles que, ao se ocuparem da educação, com ela se preocupam. A 
Autora, de forma ousada e competente, reúne três temas – feminino, educação 
e psicanálise, cada qual, por si só, bastante complexo. A sua obra é de extremo 
refinamento na montagem dos argumentos e na junção das peças, constituídas 
de definições, conceitos, noções e uma leitura interpretativa pessoal e madura. 
Ela não dispensa o recurso da arte poética, reconhecendo a sua força, precisão 
e beleza na tradução das vivências humanas. 

São dois os capítulos. Substantivos. No primeiro, a Autora propõe a leitura 
psicanalítica do feminino. No segundo, introduz a educação, argumentando e 
demonstrando a sua estreita relação com o feminino e a psicanálise. 

Sobre o feminino, já no início da obra, a Autora alerta quanto a sua natureza: 
um “impossível de a linguagem dizer-nos”, uma posição ou movimento subjetivo, 
“uma carência própria ao ser humano, carência no simbólico”. 

Não vende ilusões. Expõe, com múltiplos recursos literários, a possibilidade 
de, justamente nesse vazio ou precariedade a que estamos condenados, homens 
e mulheres, identificarmos “a estrangeridade, o não-todo pertencimento, [que] 
possibilita observações mais acuradas, tudo vendo como novidade”.
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14  •  Maria Augusta Rondas Speller

Eis o ponto, eis o elemento de passagem para se pensar a educação, as-
sunto do segundo capítulo. Se o sentido para a educação nasce de uma não 
acomodação, de uma incompletude assumida, de um desconforto que alimenta 
a procura, a relação pedagógica terá de implicar o cuidado, a “escuta” amorosa. 
São esses traços tão próprios do ato de educar que a Autora submete ao enfo-
que psicanalítico. A capacidade de escrutinar, analisar e buscar novos ângulos 
de observação e interpretação do fenômeno educacional prende a atenção do 
leitor, anuncia que se está adentrando um terreno novo. Eis, de fato, um novo 
ponto de vista, tão fértil quanto pouco explorado, ao menos, por profissionais 
da educação, nos cursos de Pedagogia. 

A obra de Maria Augusta Rondas Speller tem ousadia e beleza suficientes para 
atrair a atenção de leitores de distintos credos e vinculações profissionais. Para 
todos que entendem ser a educação uma arte humanizadora, tanto quanto o é 
a psicanálise, importa afirmar que aqui está uma contribuição rara e necessária, 
possibilitando revisões, reflexões e vôos criativos dentro e fora da escola. 

A Autora discute e propõe que se valorizem as perspectivas que o feminino 
abre na condição humana para lidar com a vida e, de modo especial, com a 
educação. 

Convencida de que educação e psicanálise somente podem ser compreendidas 
e plenamente exploradas no contexto interdisciplinar, do qual se depreenderão 
os sentidos, ela circula por vários outros campos das ciências sociais e humanas, 
propondo ao leitor reflexões sobre questões sócio-culturais, políticas e outras. 

Sua crítica à educação é precisa e, ao mesmo tempo, dialogal, indagativa, 
preocupada em identificar os condicionamentos, as burlas, os equívocos, no 
processo educativo. Na crítica, um momento síntese, produzido sob a forma de 
doze mandamentos, mostra o que estou denominando caráter dialogal do texto. 
Como notas de leitura, servem para alertar sobre a necessidade, na educação, 
da leveza, da curiosidade, da criatividade, da postura feminina de sentir-se in-
completo e motivado à busca. 

Eis uma leitura que leva forçosamente a revisões, condicionadas a mudanças 
na própria concepção e vivência do ato de educar.

Artemis Torres
Cuiabá, 08 de novembro de 2005.
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Talvez fosse preciso considerar que nosso conhecimento do mundo é uma mistura de 
rigor e poesia, de razão e de paixão, de lógica e mitologia. (Michel Maffesoli, 1985)

Este livro é resultado de parte da minha tese de doutorado1, na qual pes-
quisei mulheres, professoras, em Peixoto de Azevedo, norte do estado de Mato 
Grosso. O conteúdo refere-se a dois capítulos nos quais elaborei, em um deles, 
meu referencial teórico, a psicanálise, em relação ao feminino, e, no outro, os 
entrelaçamentos possíveis entre feminino, psicanálise e educação. A pesquisa 
e o resultado dela não serão aqui abarcados, “ficando para uma outra vez”, na 
expectativa de que o que aqui exponho e a suspensão temporária tenham, no 
desejo dos leitores, efeitos similares aos que certos contadores de histórias con-
seguem obter ao final de sua narrativa, quando terminam de contar uma história 
abrindo-a, encadeando-a a outra que apenas sugerem e, vendo a curiosidade 
no rosto dos ouvintes, dizem: “mas.... isso é uma outra história, que fica para 
uma outra vez”. Sherazade dos cerrados mato-grossenses? 

Por que estudar mulheres? Por que nesse lugar? Dentro da teoria psicanalítica, 
um tema que sempre me apaixonou foi o feminino entendido como uma posi-
ção subjetiva propiciadora de uma inserção outra no mundo, a qual franqueia 
possibilidades de se viver mais criativamente, abrindo perspectivas inclusive para 
a educação. Como estudar esse tema, trabalhando na educação? – perguntei-
me várias vezes. Como, psicanalista que sou, além da experiência profissional 
da clínica, poderia eu seguir estudando e pesquisando sobre o feminino, nas 
minhas atividades acadêmicas como professora de universidade?

1 RONDAS SPELLER, M. A. Professoras em Peixoto de Azevedo/Mato Grosso: das vicissitudes de ser mulher, uma 
história por contar. Tese (Doutorado em Educação), FEUSP, São Paulo, 2002.

Introdução
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20  •  Maria Augusta Rondas Speller

Nos últimos anos, no Instituto de Educação da Universidade Federal de 
Mato Grosso, tenho tido como alunos, no curso atualmente designado Pedago-
gia na Modalidade Licenciatura para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
professores, a maioria mulheres, da rede pública. Por alguns anos trabalhei, 
nesse mesmo curso, na modalidade de educação a distância junto ao Núcleo 
de Educação Aberta e a Distância do Instituto, cuja atuação tem se estendido a 
diversas regiões de Mato Grosso.

 Assim, seja na clínica, seja na sala de aula, ou mesmo em suas casas e em 
seu trabalho (graças ao projeto de educação a distância), tenho escutado muito 
as mulheres, nos últimos quatorze anos. Escutando-as, através do filtro teórico 
da psicanálise e, quando possível, com a ajuda da literatura e da poesia, tenho 
tentado construir/delinear o que é o feminino e sua relevância para a educação 
e para a sociedade.

Para a psicanálise, a educação, como veremos no capítulo 2, é entendida 
como um discurso social, implicando transmissão na cultura. Assim, as interse-
ções entre psicanálise e educação se dão num campo mais abrangente que é o 
conformado pela psicanálise e pela cultura. 

Presenciamos mudanças sociais que nos deixam perplexos, sua compreensão e 
análise pendentes e exigentes de contribuições de várias áreas de conhecimento. 
A universidade não pode deixar, sob a capa do academicismo e da preocupação 
com a rápida produção do consagrado por financiamentos, de estar atenta a 
essas mudanças. 

Aliando meu interesse e experiência em escutar mulheres com um espaço 
instigante, decidi estudar as mulheres, professoras, migrantes, em Peixoto de 
Azevedo, na perspectiva da teoria psicanalítica, esboçando, a partir de suas falas, 
sem dispensar a ajuda da literatura, um quadro das vicissitudes de ser mulher. As 
palavras dessas mulheres, produtos e produtoras do discurso social, permearão 
a trama do dia-a-dia, trama que criará laços nos quais as crianças se sustentarão. 
Seguindo alguns fios dessa urdidura, através do que me contavam as mulheres 
pesquisadas, objetivei traçar o contorno das possíveis ressonâncias, na escola 
e na sociedade em geral, das vicissitudes de ser mulher e da migração. Como 
disse anteriormente, os resultados da pesquisa não serão aqui expostos, mas, 
certamente, afetaram os capítulos teóricos que compõem o presente livro.
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Capítulo 1

De feminino e feminilidade
na psicanálise

(...) quando um tema é altamente controvertido – e assim é qualquer questão sobre 
o sexo –, não se pode pretender dizer a verdade. Pode-se apenas mostrar como se 
chegou a qualquer opinião que de fato se tenha. Pode-se apenas dar à platéia a 
oportunidade de tirar suas próprias conclusões, enquanto observa as limitações, os 
preconceitos e as idiossincrasias do orador. (Virginia Woolf, 1985)

O encontro dos sexos, com tudo o que implica, é um confronto de dois mundos, 
(...), o que os torna capazes, em virtude dessa diferença, de criar para além deles, 
porque engendram em conjunto um terceiro mundo, de uma extrema complexida-
de, (...) ajudando-se um ao outro o mais felizmente que é possível. (Lou Andreas 
Salomé, [19--?])

(...) todos os indivíduos humanos, (...), combinam em si características tanto femininas 
como masculinas, de modo que a masculinidade e a feminidade puras não passam 
de construções teóricas de conteúdo incerto. (Sigmund Freud, 1925)

1.1. Mulher, feminino, feminilidade: real, simbólico e 

imaginário em psicanálise

Muita coisa importante falta nome. (Guimarães Rosa, 1986) 

O feminino, na psicanálise, desde Freud a Lacan, encarna essa impossibilidade 
de tudo dizer, a representação faltosa, a insuficiência do simbólico em dar conta 
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22  •  Feminino, Psicanálise e Educação: do impossível ao possível

do real. Como seres falantes, emitimos significantes2 que estão no campo do 
Outro, tesouro de significantes, vindo daí nossa cisão: da natureza, registro da 
necessidade, passamos ao registro da linguagem, do significante, cindindo-nos 
como sujeitos desejantes condenados a uma impossível sutura nessa cisão.

Sutura é uma boa palavra para começar este capítulo sobre o feminino em 
psicanálise. Apesar da impossibilidade da sutura, entendendo-a como sentido ou 
encontro final, estamos sempre cerzindo falhas, juntando pedaços e alinhavando-
os juntos, numa tentativa de compreensão mais ampla deste mundo. Tal qual 
na confecção de uma colcha de retalhos, tratarei de ir costurando as palavras 
de teóricos da psicanálise e de poetas e escritores, juntando-as às minhas, ela-
borando e confeccionando uma colcha – totalidade provisória –, a meu gosto. 
Como tudo o que fazemos, o resultado final trará minhas marcas. Creio que tudo 
é sempre uma colcha de retalhos, retalhos selecionados, no entanto, a partir de 
uma visão de mundo, de uma inserção própria. Nesse sentido, afirmo que nada 
é original na medida em que é resultado de retalhos de outros. A composição 
final, no entanto, revela uma singularidade: a minha seleção e interpretação dos 
retalhos. Ver, a propósito, o filme “Colcha de Retalhos”, no qual várias mulheres 
confeccionam uma colcha, cada qual encarregada de um trecho onde revelam 
suas histórias-ficções. 

Escrevendo sobre esse impossível da linguagem dizer-nos, escreve belamente 
Soler (1998, p. 397) que como sujeitos da linguagem, somos “um vazio em mo-
vimento” na cadeia significante que ao mesmo tempo nos representa e oculta. 
O sujeito “assombra a casa da linguagem com sua presença e enigma, sem for-
ma e impossível de fixar residência”. Esse sujeito nômade, descrito de maneira 
poética, parece-me uma das maneiras de tentar definir o feminino no que essa 
posição subjetiva diz de todos os humanos, não só de mulheres. Vivemos, pela 
impossibilidade de dizer o real e pela natureza do simbólico que raramente 
cessa de se escrever, numa estrutura de ficção, não como mentira, mas como 
possibilidade única, no que a ficção demarca o impossível de ser dito, a lacuna, 
o irrepresentável, o real, o feminino. Lidar com essa (meia) verdade – encontro 
ao que não podemos faltar apesar de ser sempre faltoso – é a questão humana 
por excelência a que a temática do feminino, em psicanálise, nos remete. 

Como falar, escrever sobre o indizível? Sabemos ser uma “máxima impossível” 
a que nos propomos, como constata a psicanálise e diz André (1987, p. 10) em 

2 Segundo Lacan, o signo representa alguma coisa para alguém, e o significante, representante da representação, 
representa o sujeito para um outro significante. Se o significante, para Saussure, é a representação psíquica do som 
tal como nossos sentidos o percebem, e o significado, o conceito que a ele corresponde, escrevendo o algoritmo 
correspondente, significado sobre significante, Lacan o inverte, dando primazia ao significante, ao considerar as 
metáforas e as metonímias em ação na linguagem e a partir de sua experiência clínica com a psicose na qual 
o signo lingüístico é alterado por uma “invasão do significante”. O significante, cuja materialidade é anterior ao 
sentido que lhe é atribuído pelo sujeito, não tem uma relação biunívoca com o significado, assim como não há 
entre palavra e coisa. (Kaufmann, 1996; Viviani,1994).
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Capítulo 1  •  De feminino e feminilidade na psicanálise  •  23

nome dela: “aquilo de que não se pode falar, é preciso dizê-lo”. Mannoni (1999, 
p. 90) ajuda-nos nessa tarefa, ao afirmar que só se pode interrogar o feminino 
desde o lugar de um não-saber. Que nos resta fazer se “A fúria de compreender 
é uma das desgraças de nossa natureza”, como dizia o genial cineasta espanhol 
Buñuel? É não sabendo que vou escrevendo, na esperança de achar sem pro-
curar, como diz Picasso, acontecer com os achados na arte.

Acho importante esclarecer logo, o que espero que o capítulo faça melhor, 
a distinção entre os conceitos de feminino e feminilidade. Esses termos muitas 
vezes são usados intercambiavelmente até mesmo na produção psicanalítica, o 
que não facilita a apreensão do que está em jogo: ao utilizar feminino refiro-
me à carência própria ao ser humano, carência no simbólico, enquanto que 
feminilidade está referida ao imaginário, uma das estratégias humanas de dar 
consistência ao vazio, tentando suturá-lo através do sentido. 

A procura de uma compreensão do feminino em psicanálise e das possíveis 
conseqüências dessa posição subjetiva em nada tocam a temática de feminismo3 
– apesar do importante papel desse movimento nas mudanças sociais necessárias 
–, até porque algumas vezes as queixas feministas encobrem a participação e 
a cumplicidade de algumas mulheres naquilo mesmo que denunciam. Assim, 
por exemplo, quando Virginia Woolf (1985, p. 48) dizia que as mulheres viviam 
(ainda vivem?) voltadas para a glorificação dos homens, ela denunciava, sem 
dúvida, uma (meia) verdade. Mas, só parte da história é contada quando não 
questionamos a cumplicidade da mulher nisso, ou que vantagens levam com isso. 
Suas próprias palavras são reveladoras do que digo: “Em todos esses séculos, 
as mulheres têm servido de espelhos dotados do mágico e delicioso poder de 
refletir a figura do homem com o dobro de seu tamanho natural”. 

Ser um espelho que engrandece um homem é um poder; transformar sapos 
em príncipes é um grande, mágico e delicioso poder. Mas... qual é o espelho 
que ela quer de volta, nele, o engrandecido? Onde esse poder se delicia?

Espero que neste capítulo fique claro que o feminino é um conceito, em psi-
canálise, que se refere a uma posição, ou melhor dito, um movimento subjetivo 
que, contrariamente ao feminismo, tenta se distanciar de querelas fálicas. Tal 
conceito está calcado no de sexualidade não com base ao sexo anatômico, mas 

3 Uma análise muito perspicaz do feminismo é a de Robert Kurz. Em artigo na Folha de São Paulo – A Mulher 
continua responsável pela cozinha e pelos filhos e nunca é levada a sério na economia ou na política. O 
Eterno Sexo Frágil –, Kurz afirma que o movimento, até hoje, não foi além da participação no sistema produtor 
de mercadorias e que a depreciação da mulher na modernidade radica nas próprias relações modernas e não 
em resquícios de épocas anteriores, quando, na verdade, não havia uma divisão estrita entre produção de bens e 
gestão doméstica. Segundo ele a modernização não atenuou o patriarcado, mas o acentuou, a economia capitalista 
tendo cindido radicalmente homens e mulheres como seres de planetas diferentes. Ele propõe que para superar o 
patriarcado, o feminismo deveria questionar radicalmente todo o modo de produção moderno, não se limitando 
a reivindicar direitos iguais o que fortalece a cisão mundo doméstico e mundo do trabalho. O capitalismo trata, 
inclusive, de manipular e regular sensações e sentimentos, tentando deles tirar dinheiro: haja vista a famosa onda 
de ‘inteligência emocional’ e seu manejo empresarial.
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determinado pelo desejo inconsciente, por sua vez determinado pela lingua-
gem, pelos efeitos dos significantes que marcam o corpo biológico tornando-o 
corpo erógeno, por isso o lugar feminino pode ser ocupado por homens ou 
mulheres.

O que me pergunto é sobre a possibilidade de uma inserção outra no mundo, 
ou, melhor perguntado por um poeta: “Pode um homem enriquecer a natureza 
com sua incompletude?” (Barros, 1997, p. 97). Essa inserção outra, chamada fe-
minina, abriria possibilidades de se viver mais criativamente – criação entendida 
como fazer algo do nada –, abrindo perspectivas novas inclusive na educação.

Dada a importância de que fique clara a distinção entre os três registros 
psíquicos, Real, Simbólico e Imaginário, para a compreensão do tema, prossigo 
falando um pouco mais deles, antes de entrar especificamente no feminino e 
na feminilidade.

1.2. Mais real, simbólico e imaginário

O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. 
(Manoel de Barros, 1996)

Real, imaginário e simbólico são registros através dos quais Lacan tenta dar 
conta do psiquismo, construindo esses conceitos ao longo de sua obra. Seu 
entrelaçamento se faz num nó, borromeano – conceito da Topologia, ramo 
da matemática, utilizado por Lacan –, que tem a característica de que, se lhe é 
retirado um de seus três elementos, os outros dois já não se mantêm ligados. 
Essa amarração é importante que seja compreendida para que se entenda que, 
mesmo quando se fala de um determinado registro em particular, como humanos 
estamos sempre referenciados também aos outros dois restantes. 

Simbólico refere-se à linguagem, à cadeia significante, o grande Outro – lugar 
onde as palavras têm sentido, onde se organizam, lugar de todas as significações 
–, escrito com O maiúsculo para diferenciá-lo do pequeno outro, o semelhante. 
É necessário entender que, para a psicanálise, a linguagem,

longe de ser um instrumento de expressão, é um operador que introduz a presença 
de uma falta no que podemos chamar de o real, se assim chamamos ao fora do 
simbólico. O efeito de linguagem para todo ser falante é o efeito de perda do que 
agora chamamos de gozo. Freud o evocou com a noção paradoxal de um objeto 
primordialmente perdido desde sempre, perdido ainda que nunca possuído, o que 
significa dizer que em cada vida humana, desde o início, já existe uma perda presen-
te. A contribuição de Lacan neste ponto consiste em identificar a linguagem como a 
causa primordial da dita perda (Soler, 1998, p. 467)
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O sujeito da psicanálise é o sujeito do inconsciente – estruturado como uma 
linguagem –, constituído no simbólico, enquanto o ego, sede do engano, se 
constitui na relação imaginária com o outro, o semelhante. É através dos senti-
dos dados pelo imaginário e pelo simbólico que tentamos dar conta do real, o 
que está fora do sentido. A propósito do real, Lacan (1980, p. 165-166) diz que 
não há possibilidade de alcançá-lo pela representação, pois o real “(...) é o que 
não caminha (...), mais ainda, o que não cessa de repetir-se para dificultar esta 
caminhada (...) o real é o que sempre volta ao mesmo lugar.”

Para Lacan, a emergência do sentido se realiza na nomeação, mas será o 
imaginário que dará consistência e antecipará o que será retomado pelos pro-
cessos significantes. Não há ser nem essência do ser, insiste Lacan em 1974/75, 
há consistência e esta é mantida pelo imaginário, pois ele reúne por um instante 
tudo o que é ausência de tempo, momentaneamente suspenso pelo simbólico 
(Kaufmann, 1996, p. 463-464). 

Se no princípio da elaboração teórica de Lacan, como em Freud, o sentido 
estava particularmente ligado ao simbólico, a partir de um certo momento o 
sentido – entendido como um mais além de significação, esta sim ligada exclusi-
vamente ao registro da linguagem –, vai sendo dado pelo imaginário, implicando 
a relação com o corpo: 

(...) a consistência, diria eu, é da ordem Imaginária. O que se demonstra, longamente, 
em toda a história humana, e que nos deve inspirar uma singular prudência, é que 
muita da consistência, toda a consistência que já deu suas provas, é pura imaginação. 
Faço voltar aqui ao Imaginário o seu peso de sentido. A consistência, para o falesser, 
para o ser falante, é o que se fabrica e que se inventa. (Lacan, 1975, p. 30)

Para Lacan, idéias são imagens, e a linguagem, o simbólico, está aí para 
testemunhá-lo: “(...) ninguém duvida que as idéias sejam imagens (...); o que é 
maravilhoso é que a linguagem está sempre aí como testemunha” (1975a, p. 62). 
O pensamento consiste, para ele, “(...) em que há palavras que introduzem no 
corpo certas representações imbecis, e aí está, aí têm a chave do assunto, aqui 
têm o imaginário (...). Que o sentido se aloje nele nos dá, ao mesmo tempo, os 
outros dois como sentido.” (1980, p.163)

O imaginário seria, assim, o sentido, mediador entre o real – a vida, o fora 
do sentido – e o simbólico – o sem sentido, simbólico, significante, morte da 
coisa. É importante que se entenda o registro imaginário da feminilidade, para 
diferenciá-lo do real e do simbólico. 

O percurso do imaginário em Lacan começa pela definição do estádio (deve-
se entender este termo como momento de viragem, e não etapa de maturação 
psicobiológica) do espelho que estruturará, simultaneamente, o real, o simbólico 
e o imaginário. A palavra espelho é utilizada por ele como uma metáfora, não 
se referindo somente ao objeto de superfície lisa onde nos refletimos, mas a 
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