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Artículos y Ensayos 

O MAL-ESTAR DO MAU-OLHADO 
 

NELE GONÇALVES DURÃO 
 

 

 
RESUMO  

Este trabalho baseia-se em um trecho da obra O 

Seminário 11. Os quatro conceitos fundamentais 

da psicanálise, de Lacan, no qual, quando o autor 

fala sobre manifestações da pulsão escópica em que 

olho e olhar estão envolvidos, nos deparamos com 

reflexões e questionamentos a respeito do mau-

olhado. Sendo assim, por se tratar de uma forma 

de olhar que traz uma variedade de supostos 

infortúnios à humanidade, a ocorrência do mau-

olhado é temida de tal forma que dá margem às 

mais variadas teorias e especulações sobre como 

evitar e como sair dessa armadilha por meio da 

qual o sujeito é capturado pelo (mal) olhar do 

outro. 

Palavras-chave: Olhar - mau-olhado – inveja - 

pulsão escópica. 

 

THE DISCOMFORT OF THE BAD LOOKED 

ABSTRACT: 

The present article is based on an excerpt from the 

book “The Seminary 11”. Such involvement and 

also some reflexions and questions about evil eye. 

By being a peculiar manner of looking which 

evokes a variety of misfortunes to humankind, the 

evil eye is feared in such a way that many 

specutative theories are spawned mostly related to 

how to avoid and dodge this trap through which 

one is captured by someone else’s gaze. 

Keywords: Gaze - evil eye – envy - scopic 

pulsion. 

 

EL MALESTAR DEL MAL MIRADO 

RESUMEN:  

Este trabajo se basa en una parte de la obra “El 

Seminario 11. Los cuatro conceptos fundamentales 

del psicoanálisis”, de Lacan, en el cual, al hablar 

sobre manifestaciones de la pulsión escópica en la 

que el ojo y la mirada están siendo considerados, 

encontramos reflexiones y cuestionamientos a 

respecto del “mal de ojo”. 

Siendo así, por tratarse de uma forma de mirar que 

trae una variedad de supuestos infortúnios a la 

humanidad, la incidencia del “mal de ojo” es 

temida de tal forma que da margen a las más 

variadas teorias y especulaciones sobre la forma de 

como evitar y como superar esa trampa por medio 

de la cual el sujeto es capturado por el mal de ojo 

del otro. 

Palabras claves: El mirar – “mal de ojo” – 

envídia – pulsión escópica. 
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 Em determinado momento do Seminário 11, Lacan vê-se às voltas com o 

“olhar” e suas implicações, apresentando um campo amplo e cheio de paradoxos 

que é a pulsão escópica. Ela é introduzida como uma esquize, ou seja, uma 

divisão entre olho e olhar, de maneira que a pulsão localizar-se-ia entre esses dois 

elementos e um ponto essencial que está em jogo aí é que, antes de ver, o sujeito 

já é olhado pelo outro. 

Nesse sentido, no mundo das imagens, algo escapa àquilo que é 

apreensível pelo olho e isso se chama o “olhar”, que é elaborado por Lacan como 

algo que escorrega, passa, se transmite e é, em certo grau, elidido. Essa elisão, 

segundo Lacan, está no fato de que “não só isso olha, mas que isso mostra”. 

(Lacan, 1964/2008, p. 78) 

 No entanto, no que concerne ao campo escópico, o olhar assume múltiplas 

formas de se manifestar e pensando que as coisas, muitas vezes, estão aí para 

dar-se a ver, há um apetite do olho daquele que olha, de forma que, entre seus 

possíveis destinos, pode desencadear um caminho voraz, causador de 

perturbação e detentor de um caráter intrigante. 

 Se pensarmos por esse viés, o que dizer do mau-olhado no qual o olho leva 

consigo sua função mortal e assombra a humanidade? 

 Na clínica e na vida cotidiana, escutamos muitos relatos de um olho, mais 

conhecido como olho gordo, que tem tanto poder que é capaz de, grosso modo, 

secar plantações, destruir os laços mais consistentes, fazer o cabelo cair ou 

acrescentar 20 quilos ao corpo mais esbelto… Ou seja, somos invadidos por um 
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discurso metafórico por meio do qual tenta-se retratar alguns dos principais alvos 

da inveja, que, provavelmente, seriam o sucesso profissional, os relacionamentos 

bem sucedidos e a aparência física. 

 Frases como “No meu trabalho, muitos têm inveja de mim porque fui 

promovido [...]”, “estão fazendo de tudo para atrapalhar a minha felicidade [...]”, 

“minha irmã cresceu o olho pra cima da minha sobremesa [...]” podem trazer-nos 

uma certa familiaridade com um discurso de teor obscuro e fantasmático, no qual 

o ideal de completude e escancaramento de uma falta aparecem lado a lado. 

 Vale citar o termo fascinum, mencionado por Lacan, para falar do momento 

em que o sujeito para, suspendendo seu gesto, como se estivesse mortificado.  

A função antivida, antimovimento, desse ponto terminal, é o 

fascinum, e é precisamente uma das dimensões que se exerce 

diretamente a potência do olhar. O instante de ver só pode intervir 

aqui como sutura, junção do imaginário e do simbólico, e é retomado 

numa dialética, essa espécie de progresso temporal que se chama 

prescipitação, arroubo, movimento para a frente, que se inclui no 

fascinum (Lacan, 1964/2008, p. 117-118).  

 

Para Lacan, o mau-olhado é o fascinum que tem a função de parar o 

movimento, cristalizando-o, e de matar a vida. 

 Pensando nisso, podemos pensar esse fenômeno referindo-nos a mesma 

obra de Lacan, na qual ele assinala que a forma mais exemplar daquilo que ele 
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chama de invidia para os analistas está na cena de uma criança que ainda não 

desenvolveu a fala, olhando seu irmão pendurado no seio de sua mãe. Momento 

em que o menininho lança um olhar amargo em direção ao bebê lactente.  

 Esta referência feita por Lacan está na obra de Santo Agostinho, 

denominada Confissões, e traz algumas reflexões a respeito do pecado e do ato 

de pecar e, em determinado momento, diz o seguinte: 

Certa vez, vi e observei um menino invejoso. Ainda não falava, e já 

olhava pálido e com rosto amargurado para o irmãozinho colaço. 

Quem não terá testemunhado isso? Dizem que as mães e as amas 

tentam esconjurar esse defeito com não sei que práticas. Mas se 

poderá considerar inocência o não suportar que se partilhe a fonte do 

leite, que mana copiosa e abundante, com quem está tão 

necessitado do mesmo socorro, e que sustenta a vida apenas com 

esse alimento? Mas costuma-se tolerar indulgentemente essas 

faltas, não porque sejam insignificantes, mas porque espera-se que 

se desapareçam com os anos. Por isso, tais coisas perdoáveis em 

um menino, quando se acham em um adulto, mal a podemos 

suportar (Santo Agostinho, s/d, p. 4) 

 

 Podemos perceber nesse relato de Santo Agostinho a projeção de um olhar 

que não necessariamente precisa do objeto digno de cobiça e o que Lacan 

ressalta é o fato de que “[…] todo mundo sabe que a inveja é provocada pela 
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possessão de bens que não seriam, para aquele que inveja, de nenhum uso, e 

dos quais ele nem mesmo suspeita a verdadeira natureza” (LACAN, 1964/2008, p. 

116) 

 A crença no mau-olhado é de caráter milenar e universal e, como vimos, 

compreende o fato de um sujeito ser despossado de um objeto a partir do 

momento que o possui e supõe-se que o Outro também desejaria o mesmo objeto, 

o subtrairia e o monopolizaria.  

 Segundo Quinet, “[…] o mau-olhado desvenda a articulação do objeto com 

o sujeito e com o Outro: é o objeto amboceptor. O objeto a está correlacionado 

tanto com o sujeito como com o Outro: o que eles têm em comum é esse objeto” 

(2002, p. 275) 

 Pensando pela vertente do objeto a como aquele que é causa de desejo, e 

que este é de caráter ilusório já que sempre dirige-se a um outro lugar, sabe-se 

que nem o sujeito nem o Outro possuem esse objeto, o que faz com que sejam 

incompletos.  

 No entanto, o sujeito invejoso acredita que o sujeito invejado tem esse 

objeto e isso o faz empalidecer diante da imagem de uma suposta completude que 

se fecha. Já o sujeito invejado, diante da ameaça de perda de um bem que é 

supostamente tão valioso, pode lançar mão de um apelo aos mais variados tipos 

de proteções e supertições. Para isso, não faltam objetos de caráter simbólico e 

usados como escudo para proporcionar garantia de que nada de mal lhe ocorrerá. 

Algo de fantasmático parede rondar esse tipo de laço. Laço esse que oferece uma 
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ilusão de completude e tenta escamotear a castração, mas, dentro dessa trama 

ilusória, o sujeito é golpeado, pois a castração é o que ele tem de mais original e 

imutável. Para negar essa existência ou preencher a falta-a-ser que tanto é 

encobertada pela falta-a-ter não há banho de sal grosso, espada-de-são-jorge ou 

pé de coelho que deem jeito. 
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