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A palavra devastação origina-se do francês, mas propriamente do 

verbo ravage que significa deslumbramento ou, mas precisamente algo que 

provoca estrago. Mediante esse termo é possível enunciar segundo Lacan que 

a devastação se apresenta como uma forma de gozo feminino que se 

estabelece na ordem do sem limite, revelando assim a outra face da angústia. 

Dessa maneira a clínica do feminino busca através da arte, da 

musica e da poesia uma forma de deslindar a face da angústia referenciada no 

Ser Mulher e os enigmas entrelaçados de sua formação. Por conseguinte, a 

devastação estruturada na forma do sem limite restabelece o que Carlos do 

Drummond de Andrade destaca em seu poema Amar: este é o nosso destino: 

amor sem conta distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação 

ilimitada e uma completa ingratidão, e na concha vazia do amor a procura 

medrosa, paciente, de mais e mais amor. A devastação para a mulher 

apresenta-se na demanda ilimitada de amar e ser amada ocorrendo em duas 

formas: na relação materna e na parceria amorosa.  No que diz respeito à 

relação materna Lacan (1972/2001) destaca que essa relação se constitui de 

forma devastadora à medida que “a filha espera como mulher mais 

subsistência de sua mãe de que seu pai”, nesse sentido tal relação é permeada 

pela expectativa da filha de receber uma identificação feminina da mãe, 

justamente no eixo onde se encontra a impossibilidade de uma transmissão da 

feminilidade.  

Referenciando a feminilidade Lacan busca esclarecer tal questão 

pela formula “a mulher não existe”, dessa maneira se coloca a impossibilidade 

de definir a essência feminina, uma vez que esta se constitui pela falta, mas 

precisamente no vazio, que segundo Miller, pode-se encontrar alguma coisa. 
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Assim a mulher demanda da mãe um significante inexistente, desamparada, e 

frustrada pela ausência de significantes em sua demanda de identificação, ela 

se aniquila numa devastação à medida que a falta aponta a outra face do amor, 

sendo ela, a Angústia.  

A segunda forma de devastação nomeada por Lacan se encontra na 

clínica, sendo sustentada pela queixa das mulheres em suas relações 

amorosas. Desse modo é frequente que as mulheres falem sobre suas dores 

amorosas, mas sucintamente das suas parcerias, sendo causa de enorme 

sofrimento e angústia. A psicanálise intitula devastação a um tipo particular de 

parceria amorosa, na qual o que prevalece é ser amada, demandando 

preencher um vazio clássico de sua estrutura (encontrado no Complexo de 

Édipo), nesse sentido ser amada é ser objeto de desejo, em sua forma 

erotomaníaca de amar, a mulher faz de sua parceria amorosa (homem) um 

modo de gozo que conduz a uma devastação.  No percurso de serem amadas, 

as mulheres em suas relações amorosas produzem sintomas e o amor surge 

como um dos sintomas possíveis, sendo a via pela qual o sujeito busca no 

outro aquilo que lhe falta, ou seja, a mulher busca através do amor preencher a 

sua falta, e a devastação ocorre como retorno da demanda incessante desse 

amor.  

Leite (2005) ao descrever sobre as dimensões do amor, com base 

em Freud e Lacan, destaca que o lugar do amor deve ser situado a partir do 

encontro sempre faltoso do sujeito com a sexualidade, assim o amor é o que 

faz suplência a esse encontro. 

O amor é um elemento fundamental para a construção do sujeito, é 

o impulso que rege desde a relação materna até a escolha de um parceiro. Em 

o “Mal-estar na civilização”, Freud (1996) indica que amar e ser amado é uma 

das formas que o sujeito dispõe na busca da felicidade e que a perda do amor 

para uma mulher, pode revelar a face da devastação, algo retorna para essa 

mulher como consequência de sua escolha.  

A devastação se estende a tudo que não se conhece os limites, em 

complemento a isso a devastação pode ser lida como uma dificuldade 

estrutural própria da inexistência do todo feminino, uma mulher tem sempre um 

ponto de devastação, como Lacan (1999) articula  a verdadeira mulher tem 

sempre algo de perdido. A perda do amor para uma mulher constitui uma das 
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fontes de infelicidade e desamparo, em alguns casos, o sentimento decorrente 

do desamparo conduz a angústia.  

Frente a angústia, na mulher devastada, a demanda infinita de amor 

retorna para ela, a poesia mais uma vez aponta o gozo feminino no poema 

Quero, Drummond afirma “Quero que todos os dias do ano, todos os dias da 

vida, de meia em meia hora, de 5 em 5 minutos me digas eu te amo, ouvindo-te 

dizer, creio no momento que sou amada, no momento anterior e no seguinte 

como sabê-lo.”  Na angústia de revelar o desejo de serem amadas, as 

mulheres se confrontam com a base estrutural de sua constituição: A falta, falta 

de  um significante que a nomeie, falta o amor que fale, e falta, a falta que grita. 

Lacan busca compreender esse enigma da falta estabelecendo que 

amar é dar o que não se tem, nesse sentindo as mulheres retoricamente 

demandam de seus parceiros serem amadas completamente, para preencher o 

vazio de sua estrutura. A célebre frase de Lacan conduz a mulher ao encontro 

do seu gozo frente ao amor: a angústia e ao desamparo. Dessa maneira é 

possível destacar que a verdade da mulher, que o seu parceiro fiel é a falta.  

Mediante o exposto Miller destaca que a mulher ao amar alguém vai 

de encontro a sua própria verdade, sendo assim oferece algum saber sobre si, 

pois é mediante essa falta que ele ama revelando assim os entreves de sua 

constituição e de sua verdade.  

O amor é segundo Freud (1996) um dos meios que o sujeito dispõe 

em busca da felicidade, e que a perda do amor para a mulher constitui uma 

das fontes de infelicidade e desamparo levando-a a experimentar um 

sentimento de tristeza e angústia. Frente a esse intenso amor, que não se 

conhece os limites surge à outra face do amor, sendo ela categorizada por 

Lacan como devastação. 

Contudo a devastação feminina nos dois sentidos implica na 

dificuldade da mulher em suas relações de troca, na primeira uma mãe deverá 

se separar dos objetos de seu corpo em sua relação com a filha, se isso não 

ocorre, a devastação será consequência dessa escolha, uma vez que busca 

mais o amor desenfreado do que o desejo, como consequência disso a 

devastação provoca uma angústia profunda, podendo levar a sérios prejuízos 

psíquicos. A segunda face da devastação ocorre quando a mulher direciona 

seu amor ao homem, demandando excessivamente ser preenchida, essa forma 
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de gozo da mulher incide sobre o parceiro e retorna para ela sob forma de 

devastação.  
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