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Louise Bourgeois: o édipo, a agressividade e a sublimação através da arte.  

Guaíra Moreira Camilo de Melo1 

Louise Bourgeois foi uma artista plástica francesa que tem em suas obras a marca do 

engajamento político e feminista somada a reflexos de seus mais de 30 anos de análise. 

Entre suas obras, destaca-se “Maman”, uma aranha de 10 metros de altura esculpida em 

referência à sua falecida mãe que era tecelã. A morte fomentou novas fases na vida de 

Bourgeois. A de sua mãe propulsionou seu ingresso nas artes, a de seu pai, o início de 

análise. A partir da psicanálise, seus conflitos edípicos passaram a ser elaborados em 

suas obras onde o feminino e a sexualidade tornam-se temas predominantes. Sua 

agressividade transforma-se em criações sobre traição, ciúme, ódio e medo. Sigmund 

Freud, ao introduzir a ideia de sublimação, elege a criação artística entre as atividades 

que, fomentadas na força da pulsão sexual, têm sua meta deslocada para um objetivo 

não sexual. Freud também evoca a possibilidade da sublimação de pulsões de agressão. 

Neste trabalho, discutiremos analiticamente a sublimação da agressividade, através da 

arte de Louise Bourgeois. 
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1. Louise Bourgeois – Vida e Obra 

 

It is really the anger that makes me work.  
Louise Bourgeois (apud THE ART STORY FOUNDATION, s/d) 

 

 Louise Josephine Bourgeois, nascida em Paris em plena festa de véspera de natal, 

teria sido, segundo a própria, a terceira decepção de seu pai por ser a terceira filha (a 

primeira, tendo morrido logo após o nascimento) a frustrar o desejo do pai de ter um 

filho homem. Seu nome, Louise, teria sido dado em homenagem a seu pai, Louis, como 

forma de agradá-lo e fazê-lo identificar-se com a criança. (COELHO, 2010) 

 Louise, que desde criança ajudava a mãe a restaurar tapeçarias, aprendeu o ofício 

de e o gosto pelas artes no ateliê e galeria da família onde começou a trabalhar como 

desenhista aos 15 anos. Entretanto, em sua vida educacional, a jovem trilhou o caminho 
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matemático, conquistando o diploma em filosofia e matemática pela universidade de 

Sorbonne. No entanto, após a morte de sua mãe em 1932, Louise abandonou a área, 

passando a estudar artes em algumas das melhores instituições, como na Escola de 

Belas Artes e na Escola do Louvre. 

 Após a morte de seu pai, a artista iniciou em 1952 a fazer psicanálise, tendo 

permanecido até o ano de 1966 e depois, apenas ocasionalmente até 1984. Apesar de 

seus mais de 30 anos de psicanálise, a artista afirma jamais ter se submetido a um 

processo analítico, atribuindo a seu trabalho uma função de autoanálise constante. 

(RIVERA, 2005, pp. 60-61) 

Sigmund Freud, ao discorrer acerca de algumas consequências psíquicas da 

distinção anatômica entre os sexos, afirma que “o complexo de Édipo, contudo, é uma 

coisa tão importante que o modo como o indivíduo nele se introduz e o abandona não 

pode deixar de ter seus efeitos.” (FREUD, 1925/2006, p.285). Deste modo, observamos 

os efeitos que essa relação originária e constituinte da artista com seus pais tem sob suas 

obras, uma vez que estas tendem a repetir os mesmos conteúdos edípicos, como 

maternidade, falos e figuras que representam simultaneamente os dois sexos. 

 A infância da artista foi marcada pela relação extraconjugal de seu pai com uma 

jovem francesa que morou por dez anos com a família e servia como tutora para as 

crianças. Bourgeois afirma que seu papel era o de vigiar esta relação para sua mãe, de 

quem era muito próxima e que, no entanto, sua mãe sabia e tolerava a presença da 

jovem. “E esse é o mistério” (BOURGEOIS apud RIVERA, 2005, p.61), esta relação 

tríade onde a garota também estava inserida, ainda que na forma de espectadora, que a 

artista nomeia de abuso infantil e que permeia suas criações com fortes traços edipianos. 

“Spiral Woman” de 2003 é um exemplo de criação de Bourgeois que ilustra a 

agressividade e os conflitos edípicos que a inspiravam. A figura feminina nesta obra 

possui, em lugar da cabeça, uma forma espiral de conotação masculina que a artista 

apresenta como as tapeçarias que, quando pequena, lavava no rio e depois torcia para 

secar. Segundo a artista, depois, em seus sonhos, ela sonhava apertando, tal como as 

tapeçarias, o pescoço da amante de seu pai. A forma espiral, para ela, representaria 

então controle e liberdade. 

Em 1982, Bourgeois lança uma coletânea com fotos de sua infância, obras e texto 

autobiográfico que intitula de “Abuso Infantil”, onde a artista relata a relação 

extraconjugal do pai e denuncia o sentimento da traição sofrida, não apenas por meio de 
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seu pai, mas também por sua tutora, que, segundo a artista, era “sua”, pois havia sido 

contratada para ensinar-lhe inglês, acabando por tornar-se amante de seu pai. 

A própria artista afirma em seu livro autobiográfico que “toda a minha obra nos 

últimos cinquenta anos, todos os meus temas, foram inspirados em minha infância. 

Minha infância jamais perdeu sua magia, jamais perdeu seu mistério e jamais perdeu 

seu drama” (BOURGEOIS apud RIVERA, 2011, p.4). 

Depois do marco, a obra “A Destruição do Pai” de 1974, Bourgeois se volta ao 

corpo da mulher. Artista já renomada na década de 70, engajou-se em movimentos 

sociais e feministas, como o Fight Censorship Group que defendia o uso de imagens 

sexualmente explícitas na arte, tendo ela mesma criado diversas obras onde representa o 

corpo feminino. (THE ART STORY FOUNDATION, 2016). 

Ao final da década de 90, como remate para sua obra de ilustrações de 1995 

intitulada Ode a ma mère, Bourgeois apresenta sua obra mais conhecida e, quiçá, a mais 

polêmica, Maman, uma aranha de 10 metros de altura e 10 toneladas em bronze, aço e 

mármore. Por que uma aranha? “Porque minha melhor amiga era a minha mãe e ela era 

deliberada, inteligente, paciente, calma, razoável, delicada, sutil, indispensável, pura, e 

tão útil quanto uma aranha” (BOURGEOIS apud MOMA, 2016. Tradução nossa). 

Embora, por ser um animal predador que tece para capturar e devorar suas presas, 

a aranha seja representada muitas vezes como simbolismo de perigo, Bourgeois a utiliza 

para representar Joséphine, sua mãe tecelã que, assim como uma aranha que tece sua 

teia, tecia tapeçarias, a rede que atraiu e prendeu Bourgeois no mundo das artes. 

 Assim, segundo Ligia Afonso em matéria sobre a exposição da artista (2016), 

 

Tornando visceralmente explícitos o medo, a fratura, o amor, o ódio, a 
ternura, o ciúme, a culpa, a proteção, a agressão, a sedução, a traição, 
a força ou a vulnerabilidade, Louise Bourgeois manifesta, do 
particular para o geral, durante os seus épicos setenta anos de 
produção artística, uma consciência profundamente humana (trágica e 
brutalmente cruel) da existência.  

2. Pulsão e Sublimação em Freud 

 

Se para a química, a sublimação diz respeito à passagem de uma substância do 

estado sólido diretamente para o gasoso e, para a moral, algo sublime está associado à 

ideia de purificação, perfeição, Sigmund Freud, ao construir sua teoria acerca das 
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pulsões, forças constantes que visam à satisfação, tece o conceito de sublimação 

conservando as associações às ideias já estabelecidas por essas áreas de conhecimento. 

(MARTINS, 2011) 

Freud denomina de sublimação a capacidade da pulsão de trocar seu objetivo 

sexual original por outro, não mais sexual, mas psiquicamente relacionado com o 

primeiro (FREUD, 1908/2006 p. 174). Deste modo, para a psicanálise, a noção de 

sublimação é utilizada “para designar as atividades humanas que, aparentemente, não 

estão relacionadas à sexualidade, mas cuja gênese só é possível a partir da pulsão 

sexual” (MARTINS, 2011, p.20). 

Assim, para Freud, (1923/1980 apud METZGER e SILVA JUNIOR, 2010, p.3), a 

definição final da sublimação inclui a mudança de objeto, a mudança de meta e a 

valorização social. É nesta permuta do fim sexual por outro de maior valorização social, 

onde a sublimação atua, a serviço da atividade civilizada, que aquela se consolida como 

via principal para a constituição da cultura. (MARTINS, 2011, p.24) 

Sobre o mecanismo da sublimação e sua influência na constituição da cultura, 

Freud, em O Mal-Estar na Civilização (1930, p.118), discorre sobre ser a capacidade 

sublimatória um “aspecto particularmente evidente do desenvolvimento cultural; [pois] 

é ela que torna possível às atividades psíquicas superiores, científicas, artísticas ou 

ideológicas, o desempenho de um papel tão importante na vida civilizada”. A cultura, 

por sua vez, segundo Orlando Cruxên (2004, p.17) seria sublimante por oferecer à 

pulsão um caminho ascendente. 

 Deste modo, a atividade sublimatória pode ser considerada também como uma 

função protetora, uma vez que se configuraria, enquanto uma forma de proteger o 

sujeito contra a violência da livre manifestação das pulsões, que caracterizaria uma vida 

sexual perversa (MARTINS, 2011, p. 24), pois, assim como afirma Freud, “grande parte 

das forças suscetíveis de utilização em atividades culturais são obtidas pela supressão 

dos chamados elementos pervertidos da excitação sexual” (FREUD, 1908/2006, p. 

175). 

Para Orlando Cruxên (2004, p. 43), a sublimação, sobretudo em Lacan, “lida mais 

diretamente com a pulsão de morte”. Isto porque, segundo o autor, se o processo de 

dessexualização da pulsão visava, inicialmente a uma função protetora, ao expulsar 

libido ou investimentos objetais, ela acaba, em contrapartida, por se entrelaçar com a 

pulsão de morte. 
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Debruçando-se sobre a questão da sublimação e a pulsão de morte, METZGER e 

SILVA JUNIOR afirmam que a criação e a circulação social desta produção cultural 

não livram o indivíduo do sofrimento, pois, se de um lado essas operações permitiriam 

um apaziguamento do sujeito, por outro, produziriam também algo da ordem da pulsão 

de morte desfusionada (METZGER e SILVA JUNIOR. 2010, p.6). 

 

 Em outras palavras, se a criação protege contra o excesso, deixa ao 

mesmo tempo livre a pulsão de morte antes fusionada. Uma vez 

ocorrida a sublimação, as pulsões de vida seriam sublimadas e as 

pulsões de morte permaneceriam no indivíduo, silenciosas, porém 
ativas. (METZGER e SILVA JUNIOR, 2010. p.7) 

 
 

Se para estes autores, a criação possibilitaria algo da ordem de uma pulsão de 

morte silenciosa e interior ao indivíduo, isto é, enquanto pulsão de autodestruição, para 

aliviar o organismo, é necessário o desvio desta energia pulsional de morte para o 

exterior em forma de de agressividade. A temática das obras de Louise Bourgeois 

transparecem uma agressividade característica à esta pulsão de morte voltada ao 

exterior.  

 

3. A Arte como Ferramenta para Sublimação 

 
Art is a guarantee of sanity 

Louise Bourgeois (1999 apud TATE, S/D)  

 

 

Louise Bourgeois recorre à psicanálise como recurso diante da morte, diante do 

luto, diante da perda daquele que foi nomeada para agradar. A arte, que para ela era 

garantia de sanidade, passa a apoiar-se na psicanálise para reconstruir seu estilo 

artístico, passando a representar conceitos psicanalíticos como o édipo, o falo, o 

feminino e a maternagem em suas obras. 

Bourgeois escreve psicanálise através de sua arte. Como discorre Tania Rivera 

(2011, p.3), “Ficção sobre ficção, fabulação sobre mito, a referência da artista à 

psicanálise se dá menos como apresentação simbólica de conceitos psicanalíticos do que 

como citação quase literal”.  
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 A arte, esta ferramenta de inúmeras possibilidades, para além de um instrumento 

de expressão do artista, se configura, sobretudo, enquanto um dos destinos possíveis às 

forças pulsionais do sujeito, distinguindo-se na qualidade de rico terreno para 

discussões psicanalíticas. Tania Rivera nos fala acerca das conexões entre o fazer 

artístico e o trabalho analítico em: 

 

 

Ao buscar entender o segredo do fazer artístico, talvez o psicanalista 
esteja buscando, ainda que implicitamente, as condições de 
possibilidade do próprio trabalho analítico, do que é capaz de produzir 
uma análise. Pois tal trabalho certamente não é capaz de gerar artistas, 
mas pode dar origem a caminhos sublimatórios não menos 
enigmáticos e imprevisíveis. (RIVERA, 2005, p.31) 

 

 

 

Fazer artístico e trabalho analítico, diferentes caminhos para a sublimação das 

pulsões que, por vezes, se entrecruzam e permitem o vislumbre belo e por vezes 

enigmático da complexidade do psiquismo dos sujeitos e dos caminhos possíveis para 

as pulsões. Observamos claramente esse diálogo nas obras de Louise Bourgeois que 

muito tem para contribuir com o fazer psicanalítico. 

Bourgeois, que primeiramente incursou pelas certezas matemáticas e, 

posteriormente, abandonou a área para dedicar-se exclusivamente às artes, nos remete à 

análise de Freud acerca da vida de Leonardo Da Vinci que, sendo este, desde criança 

um grande pesquisador, teria, segundo o psicanalista, “realizado uma primeira 

sublimação capaz de distanciar suas pesquisas do domínio estritamente sexual e torná-lo 

um cientista”. Tão somente na adolescência, uma segunda sublimação teria feito dele 

um artista. (RIVERA, 2005, p.36)  

No entanto, diferentemente de Da Vinci cuja busca por conhecimento era 

direcionada ao afastamento da investigação da alma humana, Bourgeois dedicou-se ao 

“demasiadamente humano”, ao corpo feminino, à sexualidade, à tríade edípica. 

Debruçando-se sobre a artista, Tania Rivera nos revela que Louise Bourgeois 

corrobora e ratifica com os conceitos introduzidos por Freud em 1920 de pulsão de 

morte e seu funcionamento como uma compulsão à repetição, na medida em que 

“Louise sustenta que o essencial é ‘passar do passivo para o ativo’, ou seja, fazer do 
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trauma, vivido passivamente e sem preparação, algo ativamente experimentado.” 

(RIVERA, 2005, p.62).  

Assim, as obras de Louise Bourgeois correspondiam, para a artista, essa 

ferramenta de tornar-se dona ativamente daquilo que foi vivido passivamente, sobretudo 

durante sua infância e juventude. A característica repetição do conteúdo das obras de 

Bourgeois representariam então sua própria compulsão à repetição. Sua arte, garantia de 

sanidade, a ferramenta de sublimação de sua pulsão de morte.  

Foram suas criações, dialogadas nas mais variadas formas de arte, que permitiram 

que Louise Bourgeois desse voz à sua pulsão de agressividade sem, no entanto, ter de 

infringir leis, mas adquirindo cada vez mais valor e prestígio social e cultural. Em seu 

diário de agosto de 1984, Louise registrou: “ser um artista é uma garantia para seus 

companheiros seres humanos de que o desgaste da vida não deixará você se tornar um 

assassino.” (apud BRAIN PICKINGS, S/D) 

Por fim, diante do acervo de representações agressivas, devoradoras e destruidoras 

presentes na escrita, ilustrações, instalações e esculturas que constituem o catálogo de 

obras de Louise Bourgeois, tomando seu processo de criação como destino à sua pulsão 

de morte, ficamos com o questionamento de Julia Kristeva: “A Sublimação: derradeira 

crueldade? Ou a única saída nesses impasses onde se estrangulam, hoje ainda, o ‘bem’ e 

o ‘mal’?” (KRISTEVA apud MIJOLLA-MELLOR, 2005, p.36). 
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