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O trabalho em questão tem como objetivo discutir a transmissão psíquica geracional e
sua possível contribuição na constituição e feminilidade a partir da obra cinematográfica
“Álbum de Família” estreada em dezembro de 2013, e dirigida por John Wells. A obra
introduz a família como um centro de segredos, interditos e culpas que inconscientemente são
transmitidos através das gerações, ficando evidente a marca dessa herança psíquica nas
subjetividades das mulheres, principalmente nas relações entre mães e filhas. Nosso foco
recairá sobre os aspectos que se repetem nas gerações no que diz respeito à feminilidade, que
se coloca deslocada do gênero: como saída criativa ao desamparo. Articularemos a produção
cinematográfica à psicanálise como uma expressão criativa visando abarcar conhecimentos
úteis e contemporâneos no campo das ciências. Utilizaremos a metodologia bibliográfica,
identificando a produção científica no campo psicanalítico e o referencial psicanalítico, além
da Análise de Conteúdo do filme, utilizado para embasar e ilustrar a discussão.
Através de um levantamento bibliográfico pôde-se perceber que, como a
transgeracionalidade é um tema recente na psicanálise, há a necessidade de nos debruçarmos
mais sobre ele. Foram encontradas poucas pesquisas destinadas ao assunto, principalmente
relacionando-o à feminilidade. Além disso, a temática da feminilidade é bastante controversa,
Freud desde o início de suas obras tentou lançar luz sobre essa questão que continua, até hoje,
confusa e enigmática. (Birman, 2001)
Escolhemos o filme Álbum de Família (2013) para embasar a discussão, pois o mesmo
oferece estímulos para refletirmos sobre o que se passa no lado obscuro dos “álbuns de
família”, e sobre a necessidade de acolher esse lado, que mesmo escondido, pode vir a ser
transmitido, e influenciar a constituição do psiquismo.
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Como dito anteriormente, de acordo com nossos estudos, percebemos que a
feminilidade é um tema bastante complexo. Nos primórdios da psicanálise, o feminino é
colocado como contrário ao masculino, ou como ausência do falo, falta constituinte
exclusivamente da mulher. Dessa forma, para diversos autores como Malvine Zalcberg (2003)
a mulher se coloca inscrita para além da lógica fálica, e procura um modelo identificatório
para ajuda-la a se constituir, tendo a mãe papel preponderante nessa busca. Alguns autores
como Barbieri (1996) deriva dessa falta de significante a necessidade da mulher em ser
cantada em versos, elogiada, descrita, e amada, ou seja, a sempre em busca de preencher um
vazio, e encontrar lugar no mundo através dos olhos do outro.
A partir das obras finais de Freud, e em autores como Birman (2003), a feminilidade
vai ganhando contornos para além da lógica fálica. O feminino deslocado do gênero, é
tomado como constituinte comum a homens e mulheres, relacionando-se ao vazio e o
desamparo. De acordo com o Freud (1895) nos primórdios da vida, o sujeito se angustia pela
possibilidade de falta do outro primordial que lhe garante sobrevivência, o que constitui o
desamparo inicial. No entanto, é também pelo desamparo que o sujeito reconhece o outro, a
própria finitude, e entra em contato com o vazio constituinte de si. Nesse sentido, como saída
criativa ao desamparo coloca-se a feminilidade: possibilidade de criar, inventar, ir ao encontro
do próprio desejo, e constituir-se como único.
A feminilidade possibilita novas formas de ser e estar no mundo, mas também carrega
o vazio, o reconhecimento do outro, a alteridade. Carrega a fratura inicial (desamparo) e é
comum à todos. Sabemos que tanto o homem quanto a mulher carregam o vazio e o
desamparo tanto como horror, quanto como possibilidade para se inventar, reeditar conflitos,
e ir ao encontro de seu próprio desejo. Dessa maneira a feminilidade coloca o falo em
suspensão, pois este, como mediador da existência demonstra um esforço da subjetividade
para não entrar em contato com o horror do vazio e do desamparo. Quando se retira o falo,
não nos pautamos mais na classificação do sujeito a partir do que é universal, mas nos
deparamos com o subjetivo de cada um, que se inscreve para além de classificações e deve ser
criado singularmente. (Birman, 2001)
Ao abordarmos esse processo de constituição criativa da subjetividade a partir do
desamparo, ressaltamos o papel da transmissão geracional inconsciente. Conteúdos
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inconscientes são transmitidos ao longo da cadeia transgeracional, e podem ser vivenciados
como repetições de traumas, e relações, já que, segundo Almeida (2008), o trauma constituise majoritariamente por padrões de relações que tendem a se repetir.
Segundo Zalcberg (2003) a relação de uma mãe com sua filha carrega sempre a
relação com a mãe da mãe, de tal forma que para um menina existe sempre três mulheres :
ela, sua mãe e sua avó. Nesse sentido, analisando o filme Albúm de família (2013)
percebemos que a constituição subjetiva das mulheres da família Weston é atravessada por
conflitivas transgeracionais inconscientes que acabam por moldar um comportamento
altamente repetitivo e travam o caminho para o encontro com o desejo pessoal.
O filme utilizado por nós apresenta uma conflitiva transgeracional entre mães e filhas.
Violet, a matriarca da família, relata, ao longo do filme, traumas produzidos na relação com
sua própria mãe e um comportamento altamente egoísta.

Percebemos que Violet não

consegue resolver seus conflitos, tampouco lidar de forma criativa com o desamparo. Dessa
forma, também não consegue desenvolver a alteridade, o que faz de suas relações fracassadas.
A questão da feminilidade apresenta-se como uma conflitiva transgeracional reeditada
na família. As filhas de Violet apresentam problemas de relacionamento, como “amor pelo
irmão” e por “homens perversos”, além de casamentos fracassados e a repetição de um
modelo de mãe e mulher ineficientes, demonstrando dificuldades para criar, reconhecer o
outro, e alcançar novas formas de constituição. A filha mais velha, embora mais preservada
psiquicamente transforma-se em uma mulher extremamente parecida com sua mãe, na criação
da própria filha.
Em relação ao filme, concluímos que, as filhas de Violet ao se identificarem com a
mãe, não encontram um Outro capaz de supri-las ou contê-las, e as identificações abrem
caminho para que questões não processadas sejam vivenciadas e repetidas nas suas próprias
vidas. Isso ocorre, pois, a transgeracionalidade, como nos afirma Almeida (2008), tem a
identificação como a principal via de transmissão. Dessa forma, a barreira criada pelos
conflitos inconscientes herdados gera a repetição de subjetividades marcadas pelo vazio e
desamparo, o que trava o caminho do desejo.
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