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O “REAL” DA DIFERENÇA SEXUAL 

 

Fábio Araújo Oliveira1 

 

RESUMO 

 

Faz algum tempo, alguns estudos sobre os sexos, os gêneros e a sexualidade, como os 
na área das Ciências Sociais e da Psicanálise, colocaram a “diferença sexual” na 
berlinda. Nessa perspectiva, “ser homem” e “ser mulher” não são entendidos como algo 
natural. De um lado, há os estudos que questionam a própria noção de diferença sexual 
como algo inevitável e intransponível. De outro, há os que investigam sobre o que 
determina a distinção de sexo. Tais questionamentos nos ajudaram a pensar na 
existência de um real da diferença sexual, compreendendo esse real na perspectiva 
psicanalítica lacaniana, ou seja, como um impossível. Nesse sentido, entendemos que as 
construções de sexo e gênero acabam produzindo “traços” que contrariam sua própria 
unidade. Esses traços, ou práticas e sentidos específicos, por contrariarem a “lei”, tendem 
a ser “silenciados” ou “marginalizados” no simbólico através da ideologia. Isso significa 
que determinadas características dos sujeitos sociais não possuem legitimidade na 
sociedade, tornando ilegítimos os seus próprios sujeitos. Todavia, acreditamos que é 
possível transformar as construções de sexo e gênero, incluindo nelas cada vez mais 
novos  “traços”. Acreditamos nisso porque esses “traços” sem legitimidade nos apontam 
para a existência de um “real” da diferença sexual, ou seja, para a impossibilidade de 
distinguir os sexos e os gêneros de forma precisa, lógica e universal. E é justamente essa 
impossibilidade que nos faz encontrar a falha e, consequentemente, a condição de 
renovação. 

PALAVRAS-CHAVE: Diferença sexual. Gênero. Identidade. 

 

A diferença sexual na Psicanálise 

 

Existem importantes questões abordadas na Psicanálise sobre a “diferença sexual” 

que muito contribuem para um estudo a respeito do tema em qualquer área. Um dos 
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primeiros textos psicanalíticos publicados sobre o assunto, por exemplo, foi um artigo de 

Freud (1925/1996), intitulado “Algumas conseqüências psíquicas da distinção anatômica 

entre os sexos”. Nesse texto, o autor formula a tese de que a situação psíquica envolvida 

na distinção anatômica entre os órgãos genitais de meninos e meninas, durante a 

primeira infância, é causa da diferença entre o desenvolvimento sexual dos indivíduos dos 

sexos masculino e feminino. 

Nessa perspectiva, não existe igualdade entre os sexos, embora já se tenha 

abordado sobre a existência disso na própria Psicanálise, em grupos organizados de 

defesa dos direitos das mulheres e nas Ciências Sociais, por exemplo. Essa “inexistência” 

resulta do fato de que a atividade psíquica é diferenciada em sujeitos de sexos distintos e 

que o desenvolvimento sexual, consequência dessa atividade, “corresponde à diferença 

entre uma castração que foi executada e outra que simplesmente foi ameaçada”. (ibidem, 

p. 285) Sobre essa questão, o autor conclui que: 

  

O complexo de Édipo, contudo,  é uma coisa tão importante que o modo por 
que o indivíduo nele se introduz e o abandona não pode deixar de ter seus 
efeitos. Nos meninos (...), o complexo não é simplesmente reprimido; é 
literalmente feito em pedaços pelo choque da castração ameaçada. (...) Em 
casos normais, ou melhor, em casos ideais, o complexo de Édipo não existe 
mais, nem mesmo no inconsciente; o superego se tornou seu herdeiro. (...) 

Nas meninas está faltando o motivo para a demolição do complexo de 
Édipo. A castração já teve seu efeito, que constitui em forçar a criança à 
situação do complexo de Édipo. Assim, esse complexo foge ao destino que 
encontra nos meninos: ele pode ser lentamente abandonado ou lidado 
mediante a repressão, ou seus efeitos podem persistir com bastante ênfase 
na vida normal das mulheres. (ibidem, p. 285-6)  

 

Freud alerta-nos para não sermos desviados de suas conclusões sobre “a 

diferença anatômica entre os sexos e algumas de suas conseqüências psíquicas”, 

embora ele considere que as feministas normalmente interpretam os dois sexos como 

completamente iguais em posição e valor.  

Há algumas questões pertinentes a serem destacadas desse texto de Freud que 

podem contribuir para o debate sobre “a diferença sexual”. Uma delas, e talvez a mais 
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importante, é a afirmação de que há diferença entre homens e mulheres, situada na 

atividade psíquica envolvida na distinção anatômica dos sexos na fase da primeira 

infância. 

Nessa questão, a distinção anatômica entre os sexos é determinante no 

desenvolvimento da sexualidade humana. Assim, Freud faz uma primeira distinção: entre 

um corpo cujo órgão genital é um pênis, e um corpo sem pênis, cujo órgão genital é o 

clitóris. Entretanto, nesse texto o autor “esquece” que há um “impossível” para esta 

distinção, afinal nem todos os corpos são uma coisa ou outra. No caso do 

hermafroditismo, por exemplo, há um impossível de ser simbolizado, mas se tenta tornar 

esse acontecimento em algo simbolizável, ou seja, em uma definição entre menino ou 

menina. No entanto, a problemática que colocamos é se esse “real”, no sentido que nos 

aponta Lacan em suas formulações posteriores a Freud, não poderia se constituir em um 

traço não só de ruptura, mas também de transformação do próprio simbólico, e portanto 

transformação da própria diferença sexual. Nesse caso, quais seriam as condições de 

produção possíveis ou “ideais”  para que isso acontecesse? 

Uma outra questão é o que diz respeito à distinção entre masculino e feminino. 

Para o autor, não se trata de uma distinção entre atributos do homem e atributos da 

mulher, conforme verificamos, por exemplo, em definições contemporâneas encontradas 

em dicionário: 

 

masculino 
mas.cu.li.no 
adj (lat masculinu) 1 Que pertence ou se refere ao sexo do varão ou dos 
animais machos. 2 Próprio de homem, varonil. 3 Gram Qualificativo do 
gênero dos nomes que designam entes masculinos ou objetos considerados 
como tais. 4 Gram Diz-se das palavras ou nomes que, pela terminação e 
concordância, designam seres masculinos ou que como tais se consideram. 
(...) (MICHAELIS, 2008a) 

feminino 

fe.mi.ni.no 

adj (lat femininu) 1 Próprio de mulher ou de fêmea. 2 Relativo ao sexo 

caracterizado pelo ovário, nos animais e nas plantas. 3 Relativo às 
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mulheres. 4 Gram Qualificativo do gênero que indica os seres fêmeos ou 

considerados como tais. (...) (MICHAELIS, 2008b) 

 

 Para Freud, a constituição do sujeito é bissexual, no sentido de que o constitui 

tanto uma atitude masculina quanto uma feminina. A atitude masculina é “ativa”; nela o 

sujeito se relaciona com um objeto por ele eleito como seu amor. Já na atitude feminina, a 

orientação do sujeito é passiva, pois ele “deseja” ocupar o lugar de um objeto de amor de 

um “outro”. 

 Entretanto, mesmo o autor afirmando que a constituição do sujeito é bissexual, 

parece-nos que ele considera “mais normal”, ou mais “ideal”, que meninos se constituam 

mais masculinos e meninas se constituam mais femininas, conforme depreendemos do 

fragmento a seguir, por exemplo, em relação às mulheres: 

 

A esperança de algum dia obter [o indivíduo do sexo feminino] um 
pênis, apesar de tudo, e assim tornar-se semelhante a um homem, 
pode persistir até uma idade incrivelmente tardia e transformar-se em 
motivo para ações estranhas e doutra maneira inexplicáveis. Ou, 
ainda, pode estabelecer-se um processo que eu gostaria de chamar 
de „rejeição‟, processo que, na vida mental das crianças, não aparece 
incomum nem muito perigoso, mas em um adulto significaria o 
começo de uma psicose. Assim, uma menina pode recusar o fato de 
ser castrada, enrijecer-se na convicção de que realmente possui um 
pênis e subseqüentemente ser compelida a comportar-se como se 
fosse homem. (FREUD, 1925/1996, p. 281-2) 

 

 Como vimos, Freud constata a existência da diferença sexual e nos afirma que 

uma confusão de papéis pode trazer problemas de ordem psíquica. Dessa forma, o mais 

normal, ou mais ideal, é que a atividade psíquica envolvida na compreensão da distinção 

anatômica conduza os sexos ao que lhe é mais característico dentro da cultura. 

 Mas por que será que o autor faz assombrosa afirmação, se pensarmos em uma 

“memória” contemporânea. Talvez porque ele esteja considerando e dando importância 

ao poder do funcionamento do simbólico e as suas consequências para a constituição dos 

“sujeitos”. Assim, a única forma das “coisas” funcionarem diferentemente, seria 

efetivamente existir(em) outra(s) forma(s) de funcionamento do simbólico, em relação ao 

assunto abordado. Porém, como isso é possível? 
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 Freud certamente considerava o valor do simbólico na constituição do sujeito, 

conforme verificamos no fragmento a seguir: “(...) a catástrofe que ocorre no complexo de 

Édipo [no caso dos meninos] (o abandono do incesto e a instituição da consciência e da 

moralidade) pode ser considerada uma vitória da raça sobre o indivíduo.” (ibidem, p. 285) 

 Lacan, retomando Freud, também parece concordar com a existência de “um tipo 

ideal de sexo” para o sujeito. Segundo ele: 

 

Sabemos que o complexo de castração inconsciente tem uma função 
de nó: 
(...) 
2º. Numa regulação do desenvolvimento que dá a esse primeiro papel 
sua ratio, ou seja, a instalação, no sujeito, de uma posição 
inconsciente sem a qual ele não poderia identificar-se com o tipo ideal 
de seu sexo (...) (LACAN, 1998, p. 692) 

 

 Para esse autor, a diferença entre sexos determina, inclusive, uma diferença na 

constituição da homossexualidade em cada um deles, conforme apresentamos a seguir:  

 

Poderíamos acrescentar, neste ponto, que a homossexualidade 
masculina, conforme a marca fálica que constitui o desejo constitui-se 
na vertente deste, e que a homossexualidade feminina, em 
contrapartida, como mostra a observação, orienta-se por uma 
decepção que reforça a vertente da demanda de amor. (ibidem, p. 
702)  

 

No entanto, ainda é importante ressaltar que, segundo Freud: 

 

(...) naturalmente, concordaremos de boa vontade que a maioria dos 
homens também está muito aquém do ideal masculino e que todos os 
indivíduos humanos, em resultado de sua disposição bissexual e da 
herança cruzada, combinam em si características tanto masculinas 
quanto femininas, de maneira que a masculinidade e a feminilidade 
puras permanecem sendo construções teóricas de conteúdo incerto. 
(FREUD, 1925/1996, p. 286) 

 

 Nesse sentido, é impossível existir diferença entre homens e mulheres, no que diz 

respeito a uma diferença entre masculinidade e feminilidade, em termos absolutos e sem 

haver falhas. Isso significa que, ao se definir a masculinidade, seja isso o que for, como 
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característica específica de um dos sexos, como é feito no simbólico ao afirmar que a 

masculinidade é traço do homem, tal prática não se sustenta, pois a masculinidade está 

presente em ambos os sexos, assim como a feminilidade. Dessa forma, tal definição 

produz um “real”, um impossível de ser simbolizado, quando homens manifestam atitudes 

que não são interpretadas como masculinas, por exemplo. Isso nos conduz a questionar 

dicotomias como as apresentadas a seguir: 

 

HOMEM (masculino)  MULHER (feminino) 

racional    sensível 

forte     fraca 

violento    pacífica 

menos ético    mais ética 

mente     corpo 

 

 Por outro lado, Freud atribui características específicas ao sexo, considerando a 

formação do superego do indivíduo, como verificamos no fragmento a seguir, a respeito 

das mulheres: 

 

Não posso fugir à noção (embora hesite em lhe dar expressão) de 
que, para as mulheres, o nível daquilo que é eticamente normal, é 
diferente do que ele é nos homens. Seu superego nunca é tão 
inexorável, tão impessoal, tão independente de suas origens 
emocionais como exigimos que o seja nos homens. Os traços de 
caráter que críticos de todas as épocas erigiram contra as mulheres – 
que demonstram menor senso de justiça que os homens, que estão 
menos aptas a submeter-se às grandes exigências da vida, que são 
mais amiúde influenciadas em seus julgamentos por sentimentos de 
afeição ou hostilidade – todos eles seriam amplamente explicados 
pela modificação na formação de seu superego que acima inferimos. 
(ibidem, p. 286) 

 

    

Compreendemos que, para Freud, a atividade psíquica envolvida na diferença 

anatômica entre os sexos é responsável pelo desenvolvimento da sexualidade humana. 

Entretanto, para o autor, o corpo não determina uma sexualidade específica, mas sim o 
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desenvolvimento de uma sexualidade, seja ela qual for. Isso é uma questão importante. 

Assim, acreditamos que qualquer relação compulsória que associe um determinado corpo 

a uma sexualidade típica, ou um determinado corpo a um “gênero” específico, como faz o 

simbólico, produz um “real”, na medida em que também se produz desejo que contraria a 

“lei”.  Além disso, embora existam tipos ideais para cada sexo, baseados num conjunto de 

características específicas (o que hoje chamamos de gênero), o autor reconhece que 

cada sexo está sempre aquém desse ideal, e que todos os indivíduos humanos possuem 

uma “disposição bissexual”. Acreditamos, em suma, que é justamente a orientação para a 

construção do indivíduo como sujeito a partir de um tipo ideal de sexo que produz um 

“real” da diferença sexual. 

Na literatura contemporânea, a distinção sexual é alvo de críticas distintas e 

diversas, conforme abordaremos muito brevemente a seguir.   

 

Problemas a respeito da diferença sexual 

 

Alguns autores apresentam alguns problemas para a questão da distinção sexual. 

Poli, por exemplo, para nos explicar a tese freudiana de que “a anatomia é o destino”, 

alerta-nos para o fato de que “a produção de um texto (...) é resultante dessa alienação do 

autor ao discurso vigente, ao campo do Outro” (POLI, 2007, p. 16). A autora conclui que: 

 

Um século depois da invenção da psicanálise, sabemos que isso [a 
diferença anatômica] não é suficiente para apreender a incidência subjetiva 
da diferença entre os sexos e suas conseqüências nos avatares do desejo. 
A significação da anatomia promovida pelo complexo de Édipo tem poderes 
estruturais nada desprezíveis (...) Cumpre apenas lembrar que se a 
psicanálise tem alguma serventia é a de liberar o sujeito dessas amarras, 
promovendo desindentificações. O que implica (...) situar a referência 
sexuada na enunciação do desejo e não no suporte anatômico. (ibidem, p. 
18)  

 

 Já Butler (2003, p. 164), interpretando Monique Wittig, nos diz que, para essa 

autora, “(...) não há razão para dividir os corpos humanos em sexos masculino e feminino, 

exceto que uma tal divisão é adequada às necessidades econômicas da 

heterossexualidade, emprestando um lustro naturalista à sua instituição”. Ainda citando a 

autora, Butler (ibidem, p. 172) diz que “Em „Paradigm‟, (...) Wittig considera que a 
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derrubada do sistema binário daria início a um campo cultural de muitos sexos.” 

Analisando Wittig e Beauvoir, Butler (ibidem, p. 183) conclui que, para as autoras: 

 

ser mulher é tornar-se mulher, mas, como esse processo nada tem de fixo, é 
possível tornar-se um ser que nem a categoria de homem nem a de mulher 
descrevem verdadeiramente. Não se trata aqui de androginia e nem de um 
hipotético „terceiro gênero‟, tampouco é questão de uma transcendência do 
binário. Trata-se, ao invés disso, de uma subversão interna, em que o 
binário tanto é pressuposto como multiplicado, a ponto de não mais fazer 
sentido (grifos da autora). (ibidem, p. 183) 

 

Embora não queiramos nos posicionar sobre todos esses problemas apontados 

pelas autoras, eles também nos encaminham para a abordagem de que há um “real” da 

diferença sexual, conforme desenvolveremos a seguir. 

 

O “real” da diferença sexual 

 

A diferença sexual funciona como o ponto de referência para localizar práticas 

sexuais e fenômenos de gênero, mesmo quando tais práticas e fenômenos são 

considerados transgressores. Uma análise das definições “populares” de “travesti” e 

“transexual”, por exemplo, pode ilustrar bem isso: 

 

Travesti - no sentido fisiológico o travesti é um homem, mas se relaciona 
com o mundo como se fosse uma mulher: seu corpo é moldado com formas 
femininas, socialmente exerce o papel da mulher, mas na intimidade usa 
seu pênis em suas relações sexuais, podendo inclusive exercer papel sexual 
ativo. 

(...) 

Transexual - o indivíduo transexual tem como característica principal o 
desejo constante e intenso de modificar seu sexo genital. Entende-se que 
uma pessoa transexual possui a genitália de determinado sexo (masculino 
ou feminino), porém, sua psique (mente) é oposta a ele. Sendo assim, o 
transexual de homem para mulher (MtF, Male to Female) é aquele que 
nasceu com a genitália masculina (pênis), mas sua psique é feminina. Ou 
seja, se de mulher para homem (FtM, Female to Male), temos uma pessoa 
que nasceu com a genitália feminina (vagina), mas sua psique é masculina, 
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determinando que ela se perceba interna e externamente como um homem. 
As transexuais vivem grande parte de suas vidas (quando não toda ela) 
numa grande angústia interna, uma vez que têm a sensação de possuírem 
uma alma feminina ou masculina encarcerada num corpo físico oposto a tal 
realidade interna. Isso se traduz também numa angústia extrema, não 
compreendida cultural e socialmente, sendo muitas vezes até mesmo 
banalizada. (WIKIPÉDIA, 2008) 

 

 Como se pode observar, essas definições de “travesti” e “transexual” são 

totalmente baseada na distinção sexual, ou seja, na distinção entre homem e mulher, 

embora tanto o “travesti” quanto o “transexual” marquem uma diferença para o que se 

considera convencionalmente um homem e uma mulher. Entretanto, parece não ser 

possível tal definição sem partir dessa distinção. 

No entanto, acreditamos que não há diferença sexual “na realidade”: a “diferença 

sexual” nomeia o próprio antagonismo que impede a realidade social objetiva de se 

constituir como um todo fechado em si mesmo. A diferença sexual produz uma 

sexualidade coesa pelo próprio antagonismo, pela própria cisão que inviabiliza 

permanentemente uma totalidade harmoniosa entre os sexos e os gêneros. Assim, a 

diferença sexual é “real” no sentido lacaniano estrito: “uma „dificuldade‟, um empecilho 

que origina simbolizações sempre renovadas, mediante as quais nos esforçamos por 

integrá-lo e domesticá-lo (...) mas que, ao mesmo tempo, condena esses esforços a um 

derradeiro fracasso.” (ZIZEK, 1996, p. 27) 

 Nessa perspectiva, as definições de “travesti” e “transexual” nos apontam para um 

fracasso, uma falha latente em uma série de distinções existentes entre homem e mulher. 

Por outro lado, mesmo que os sentidos da distinção sexual sejam renovados, com a 

finalidade de incluírem esses “lugares” não convencionais, como é o caso ainda do 

“travesti” e do “transexual”, esses sentidos estão também fadados à falha, porque se 

sustentam num impossível de ser estruturado em linguagem, que é a divisão entre os 

sexos e os gêneros.  

 Enfim, a distinção sexual é “real”. 
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No entanto, segundo Zizek, há uma tradição que considera na diferença sexual a 

coexistência de duas positividades opostas. Sobre essa questão o autor faz uma crítica 

severa: 

 

A tradição „progressista‟ também atesta numerosas tentativas de conceber o 
antagonismo (social, de classes) como a coexistência de duas entidades 
positivas opostas: desde um certo tipo de marxismo “dogmático”, que coloca 
„sua‟ ciência burguesa e “nossa” ciência proletária lado a lado, até um certo 
tipo de feminismo que coloca o discurso masculino e o discurso (ou o „texto‟) 
feminino lado a lado. Longe de serem „extremadas demais‟, essas 
tentativas, ao contrário, não são suficientemente extremadas: elas 
pressupõem como seu lugar de enunciação um terceiro ambiente, neutro, no 
qual os dois pólos coexistem; ou seja, recuam ante as conseqüências do 
fato de que não existe ponto de convergência, não existe nenhum campo 
neutro compartilhado pelas duas posições antagônicas, sexuais ou de 
classe. (...) não existem dois discursos, “masculino” e “feminino”; há um 
único discurso, clivado por dentro pelo antagonismo sexual- isto é, 
fornecendo o “terreno” em que é travada a batalha pela hegemonia. (ZIZEK, 
1996, p. 28-9) 

   

 A abordagem da diferença sexual considerando a coexistência destas duas 

entidades positivas opostas: o masculino e o feminino é, na verdade, uma discussão na 

perspectiva da definição de identidades, conforme vigora atualmente. 

 

Conclusão 

 

 Como qualquer construção identitária, as construções de sexo e gênero acabam 

produzindo “traços” que contrariam sua própria unidade. Tais construções são baseadas 

na distinção sexual, conforme abordamos aqui. Esses traços, ou práticas e sentidos 

específicos, por contrariarem a “lei”, tendem a ser “silenciados” ou “marginalizados” no 

simbólico através da ideologia. Isso significa que determinadas características dos 

sujeitos sociais não possuem legitimidade na sociedade, tornando ilegítimos os seus 

próprios sujeitos.  
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Todavia, acreditamos que é possível romper e transformar as construções de sexo 

e gênero, incluindo nelas cada vez mais novos  “traços”. Acreditamos nisso porque esses 

“traços” sem legitimidade nos apontam para a existência de um “real” da diferença sexual, 

ou seja, para a impossibilidade de distinguir os sexos e os gêneros de forma precisa, 

lógica e universal. E é justamente essa impossibilidade que nos faz encontrar a falha e, 

consequentemente, a condição de renovação.   
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