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RE"UMO 

Este trabalho se propôs a apresentar um estudo teóri-

co, cujo objetivo central foi refletir a relação entre a aliena 

-çao produ~ida pelo sistema capitalista e a esquizoidia dos indi 

víduos. Estruturou-se em três partes. Na primeira, a aliena--

ção e a esquizoidia foram estudadas ao nível do indivíduo. Na 

segunda, ao nível social. Na terceira, ao nível do Serviço de 

Liberdade Assistida do Juizado de Menores da Comarca do Rio de 

Janeiro. 

Não foi realizado uma revisão exaustiva da literatura. 

Esta preocupou-se apenas em justificar a hipótese. Entre os au 

tores utilizados, Fairbairn e Fromm receberam um destaque espe-

cial. O primeiro, com seu conceito de esquizoidia. O segundo, 

com sua anilise sobre a alienação produzida pelo capitalismo. 

Alguns dados empíricos foram apresentados. Parte de

les resultoud~ experiência clínica (psicotera~ia de adolescen~ 

tes, adultos, familias e casais) do autor deste trabalho~ Ou-

tros constituiram estatísticas extraídas da revisão da l~~e~atu 

ra em termos de pesquisas sobre o assunto. 

Concluiu-se a existência de uma patologia ao nível do 

social. Como proposta para fazer frente a tal patologia, suge-

riu-se as terapias social e institucional . 
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S U M ~t A R Y 

The purpose of this study was to present a theoretical 

framework about the relationship between the alienation of capi

talism system and the schizoid factors in the individual's perso

nality. It was divided in three parts. In the first, the alie

nation and the schizoid factors was studied on the individual 

levei. In the second, on the social levei. In the third,on the 

service especialized in psychotherapy of adolescents that are led 

to the judge because were taken prisoner by the police. 

It wasn't done an exhaustive revision of literature. 

The revision presented intended only to justify the hypothesis 

of this study. Fairbairn and Fromm were the principal authors 

used. 

Some empirical data were presented. Part of them re-

sulted of author's clinicai experience in psychotherapy of ado

lecents, ad~lts, families and couples. 

It was concluded the existence of a social pathology. 

It was sugested the social and institucional therapies to prevent 

this social problema 

- viii -
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I N T R O D U ç ~ O 

Esta dissertação de Mestrado em Psicologia intitula

se Alienação e Esquizoidia. Como o nome indica, seu objetivo se 

rá estudar algumas relações da alienação com a esquizoidia. A 

idéia de pesquisar tal tema nasceu da experiência clínica do 

seu autor, ou mais precisamente. de duas observações: 

(1) o aumento significativo do número de clientes de 

psicoterapia, com um diagnóstico bastante eviden 

te de esquizoidia; e 

(2) o aumento também considerável do grau com que es

ta patologia psíquica (esquizoidia) tem se expre~ 

sado. 

Parte-se.do pressuposto de que o indivíduo não pode 

ser compreendido como algo isolado ou dissociado do seu respec

tivo contexto. Neste sentidn, acredita-se que a saúde mental se 

ja determinada nao somente por fatores intrapsíquicos, como tam

bem pela estimulação ambiental. Baseando-se em tal crença, in

terrogou-se: 

."QUa..i.6 .6eJr.ã.o a..6 .i.n6luênc..ia..6 e.6pec.1.6.i.c.a..6 dOJ 6a.toJl.e.6 .6Õ 

c..io-pol1.t.i.c.o-ec.onôm.i.c.o.6 (o modo de pJl.odução, a. OJl.ga.nf 

za.ç.ão .6oc..i.a.l e pol1.t.i.c.a., etc.) .6obJl.e o equ.i.l1.bJt..i.o da. 

v.i.da. P.61.q u.i.c.a.?" •. 

E mais especificamente: 
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"De. que ma.ne.t.1t.a. a. a.!-iena.çdo plLoduz-ida. pele ~-i~tema. ~5'

c.-ia.l c.a.p-ita.l-i.6:ta. '.6e lLe!a.c.-iona. c.om a. e.6qu-izo-id-ia. do.6 

-ind-iv1.duo.6 ?" . 

Para o estudo da alienação social, escolheu-se o con-

texto capitalista, em virtude da experiência clínica do autor 

deste trabalho ter se passado neste contexto. Portanto, a pre~ 

cupação com a alienação da sociedade capitalista não deve ser 

interpretada como uma negação da alienação dos demais modos de 

produção. Tampouco indica a crença de que a alienação seja a ú 

nica característica da sociedade capitalista. Significa apenas 

que objetivo central deste trabalho será: 

"E.6:tudalL a.lgun~ a..6 pec.:to~ a.l-ie.na.n:te.6 e a.Ueri.a.do~ da. ~ o 

c.-ieda.cfe c.a.p-i:ta.l-i~:ta. • .ten.ta.ndo, .6emplLe que pO.6~1.vel,lLe 

6le.t-i1L .6ua.~ lLela.çõe~ c.om o 6enômeno da. e~qu-izo-id-ia.". 

Tentar~se-á realiza~ um estudo te6rico. Contudo, -nao 

haverá uma revisão exaustiva da literatura, o que seria deveras 

pretensioso para uma dissertação a nível de Mestrado em Psicolo 

gis. A grande gama de informações sobre o assunto em questão d~ 

mandaria um tempo de pes~uisa que, sem dúvida alguma, extrapol~ 

ria o prazo de conclusão deste trabalho. Por isso, o objetivo 

deste estudo estari restrito a apresentação de alguns autores, 

cuja abordagem teórica permita apenas justificar a hip6tese de 

trabalho, que i a seguinte: 

"A a.l-ienaç.ã.o plLoduz-ida. pelo c.a.p-i.ta.l-i.6mQ, na. med-ida. em 

que .6e. ba..6e-ia num de.~lLe~pe-i:to -in.te4pe.6.6oa.l, oc.a..6-iona. 
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no~ indivZduo~ uma ~eg~e~~ao a ~exualidade da in6dn-

cia e, mai.6 e.6peci6icamente, ao na~ci.6i.6mo p~imã.~io, 

a ~elaç.ã.o do bebe, du~ante o~ 6 plÚmei~o~ me.6 e.6 de vi 

da, com o ~eio inte~nalizado. S~ge dai um quad~o .60 

cial tipicamente e.6 qui zoide" . 

Apesar da proposta eminentemente teórica, aparecetao 

alguns dados empíricos. Parte deles resultam da experiência clí 

nica do autor deste trabalho, com alguns casos de psicoterapia 

de adolescentes, adultos, famílias e casais. Portanto, não se

rão expressivos de nenhuma população, devendo, por isso, ser 

interpretados como uma tendência do contexto social estudado 

qual seja, as classes media e alta da atual sociedade carioca. 

Outros dados resultam de observaç~es diretamente participan-

teso ~ o caso do terceiro capItulo, onde seri apresentado um 

diagnóstico institucional. Alem disso, algumas estatísticas se 

rão referidas, a partir da revisão bibliogrifica de pesquisas so 

ibre o assunto estudado. 

Para atingir seu objetivo, este trabalho constará de 

três capítulos: 

(1) A Alienação Psíquica e a Esquizoidia do IndivIduo. 

(2) Sociedade Alienada e Esquizoidia Social. 

(3) Alienação e Esquizoidia num Serviço Especializado 

no Atendimento Psicoteripido ã Adolescentes: Uma 

Proposta de Diagnóstico Institucional. 

No primeiro capítulo a alienação e a esquizoidia se

rão estudadas ao nível do indivIduo. Para tal, serão apresent~ 
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das al~umas considerações sobre o desenvolvimento psíquico, a 

fim de situar historicamente o aparecimento destes fenômenos que 

constituirão objeto de estudo. Desta forma, tentar-se-ã levan-

tar alguns determinantes psicogênicos de alienação e da esqui-

zoidia. Dentre os autores utilizados, destacam-se Freud, Fair-

bairn, Bleger, Lacan e Fromm. Este capítulo constarã das segui~ 

tes partes: 

(1) O Desenvolvimento Psíquico; 

(2) A Esquizoidia; e 

(3) A Alienação psíquica: Algumas Conclusões sobre 

sua Vinculação com o Desenvolvimento Psíquico e 

com a Esquizoidia. 

No segundo capítulo a alienação e a esquizoidia serão 

pesquisadas ao nível social. Portanto, a proposta aqui serã l~ 

vantar alguns determinantes sociais dos dois fenômenos em desta 

ique. Neste momento a hipótese de trabalho será discutida. Para 

tal, serão utilizados principalmente os autores Fromm e Fair-

bairn. Tal capitulo constará de três partes: 

(1) A Estrutura do Capitalismo e o Caráter do Homem 

nos seculos XVII, XVIII, XIX e XX; 

(2) A Alienação do Capitalismo Contemporineo; 

(3) A Esquizoidia Social: Suas Implicações com a Ali 

-enaçao da Sociedade Capitalista. 

No terceiro capítulo a alienação e a esquizoidia se-

rão estudadas em suas manifestações no Serviço de Liberdade As-
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sistida (SLA) do Juizado de Menores da Comarca do Rio de Janei-

ro. Tal objetivo baseou-se na hipótese de O'Donnell (1974) de 

que as caracterIsticas dos macrogrupos ~e reproduzem nos micro-

grupos. Isto significa que a alienação e a esquizoidia da so--

ciedade capitalista tenderão a se reproduzir nas instituições , 

serviços,setores, grupos terapêuticos, etc. Portanto, o objeti 

vo em questão não deve ser compreendido com uma acusaçãopartic~ 

larizada de que o referido serviço é alienado e esquizoide. 

Supõe-se que ele, como qualquer outro serviço, reproduza as ca-

racterísticas do macrogrupo capitalista, "entre as quais,a alie-

nação e a esquizoidia. 

Pretende-se descrever o SLA em sua estrutura física e 

funcional. Tecer-se-ão considerações sobre o referido serviço, 

não somente para apresenta-lo, mas também para viabilizar o ob-

jetivo deste capítulo: 

"Mo~t4a4 como a alienaçio e a e~quizoidia da hocieda

de. capitali~ta ca4ioca he 4e.p4oduzem no SLA". 

-Assim sendo, sobre o SLA, serao apresentados os segui~ 

tes pontos: 

(1) sua criação; 

(2) sua finalidade; 

(3) a cowposição de sua equipe; 

(4) sua clientela; 

(5) suas ~uas localizaçõ~s: em Lins e na Praça XI; 

(6) a graiuidade do atendimento; 
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(7) os honorarios dos técnicos; 

(8) a obrigatoriedade da psicoterapia a que submete 

seus clientes adolescentes; 

(9) sua ideologia baseada no poder supremo e palavra 

final do juiz; 

(10) seu contexto espacial; e 

(11) seu clima emocional. 

Cabe destacar que a experiincia do autor deste traba-

lho vem se desenvolvendo no SLA na Praça ·XI. Dado a esta reali 

dade, a abordagem do SLA do Lins sera bastante restrita e, em 

muitos pontos, inexistente. A maior parte das considerações se 

referirio ao SLA da Praça XI. 

Sobre o clima emocional do SLA da Praça XI, pretende

se estudar o chamado sentimento persecutório. Para tal, toman

do-se por base a teoria psicanalrtica do Complexo de ~dipo, se

rã realizado uma analise das relações de trabalho, destacando

se principalmente a abordagem dos impulsos hostis. Esta anali

se partita do SLA, pissando pela instituiçio, até atingir a so

ciedade capitalista carioca. 

Dentre as questoes sociais refletidas, destacar-se-io: 

(1) O sentimento persecutório existente também na so-

ciedade carioca. Sera estudado em suas vincula-

ções com os impulsos hostis e libidinosos; 

(2) a interferincia do capitalismo na sexualidade das 

pessoas; e 

(3) a delinquincia. 
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Com a primeira questao pretende-se demonstrar como o sentimento 

persecutório do contexto social capitalista se reproduz no SLA. 

Com a segunda, pretende-se complementar o estudo da primeira. A 

abordagem da terceira questio (sobre a delinquincia) justifica

se pela natureza da instituiçio, essencialmente normativa e,poE 

tanto, voltada para o atendimento daqueles indivíduos que trans 

gridem às leis. 
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CAPITULO 1 

A ALIENAÇAO PS!QUICA E A ESQUIZOIDIA DO INDIV!DUO 

o presente capítulo se propõe a estudar os fenômenos 

da alienação e da esquizoidia, ao nível do indivíduo. Para tal 

serão apresentadas algumas considerações sobre o desenvolvime~ 

to psíquico, a fim de situar historicamente o aparecimento de~ 

tes fenômenos,que constituem objeto de estudo deste capítulo. 

1.1 - O DESENVOLVIMENTO PS!QUICO 

Tomando a concepçao como ponto de partida da vida e a ges

tação como seu período primordial, pode-se então dizer que nos 

prim6rdios do desenvolvimento psíquico o que existe i a mãe e o 

filho formando uma unidade biol6gica. Durante a gestação, o or 

ganismo materno se incumbe de suprir todas a~ nicessidades do 

feto. t Uma simbiose. bio16gica perfeita; a genitora exerce á 

função de provedor, isto i, sua f~rição i dar. O fi lho tem a fun 

ção de receber; entra na relação apenas com suas necessidades e 

desejos. Nesta relação não hi alt~rnincia de papeis, nem inte~ 

rupçao; quantb mais um dá, mais o outro quer receber. Dado a 

esta satisfação ili~itada, i provivel que durante este período 

as experiincias frustrantes inexistam, ou sejam bastante reduzi 

das. 

A hipótese central acima defendida se refere a afirma 

ção de que o ponto de partida do desenvolvimento psíquico é um 

estado de indiferenciação primitiva. Muitos autores são parti-
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dãrios desta tese. Melaine Klein (apud Bleger, 1977), apesar de 

ter postulado que o mundo da criança se integra a partir de el~ 

mentos ou experiências isolados entre si (objetos parciais), ad 

mitiu também que, mesmo durante os 3 ou 4 primeiros meses de vi 

da, os objetos bom e mau não se diferenciam totalmente. O seio 

materno parece fundir seus aspectos bom e mau com a presença fi 

sica da genitora, e a relação com esta como pessoa vai se cons-

tituindo gradualmente a partir deste momento. 

Fenichel (apud Bleger, 1977), antes de Melaine Klein, 

ao se referir às primeiras percepções do lactante, mencionou que 

nelas os objetos não são nitidamente diferenciados do ego, das 

partes deste, ou ainda entre si. As primeiras imagens são ine-

xatas e muito amplas em extensão, abarcando tudo. Não se com-

põem de elementos que logo serão reunidos, mas de unidades con-

juntas, nas quais só mais tarde se reconhece que contém difere~ 

tes aspectos. As várias sensaçoes (cenestésicas, propriocepti

vas, visuais~ auditivas, etc), não se separam entre si, nem em 

relação a motilidade. 

Fairbairn (1980) aborda a questao da indiferenciação 

primitiva quando coloca que o processo de desenvolvimento das 

relações objetais (1) se inicia com a dependência infantil e 

termitta com a dependência adulta. Admite que tal processo ~e 

caracteriza: 

(1) pelo abandono progressivo da relação original, b~ 

(7) No Anexo 2 - o Conceito de Ellqu.izoidia na OblLa de FailLbailLn, 
podelLão llelL encontlLadoll maiOlLell detalhell lloblLe "Ali Etapall do 
Ve.6e.nvolvimento da.6 'Relaç.õell Objetaill" (vide 2.2). 
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seada na identificação primária, a qual se refere 

ao investimento de um objeto que ainda não foi di 

ferenciado do sujeito que o investe; 

(2) pela adoção gradual de uma relação com um objeto 

diferenciado do investidor; e 

(3) pela paulatina modificação do propósito libidinal: 

o fim primário de receber, sugar, incorporar, ou 

tomar, vai sendo substituido pelo fim maduro de 

dar • 

. Fairbairn (1980) considera que a dependência exibe sua 

forma mais extrema no estado intra-uterino, o qual, do ponto de 

vista psicológico, se caracteriza por um grau absoluto de iden-

tificação primária. A persistência desta identificação após o 

nascimento é responsável pela manutenção da relação existente no 

útero, o que faz perdurar a indiferenciação: o objeto do bebê 

não apenas constitui o seu mundo, mas também ele mesmo. Tal re-

lação possui como característica mais acentuada o fato de ser in 

condicional. - -A criança depende completamente da mae, nao somen 

te para assegurar o seu bem estar físico e a sua existência,mas 

também, para a satisfação das suas necessidades psicológicas. 

Os adultos também dependem de forma similar uns dos outros, ta~ 

to por suas necessidades psíquicas, como físicas, no entanto, a 

diferença está na intensidade que, por ser mais reduzida, dete~ 

mina uma dependência que· não é incondicional. Outra diferença 

está no fato do indivíduo maduro se relacionar com vários obje-

tos, enquanto que a criança tende a estar dirigida apenas para 

um objeto, cuja perda ê muito mais desoladora, por ser o único. 
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Bleger (1977), no que se refere a indiferenciação pri 

mitiva, considera que nos momentos mais precoces do desenvolvi-

mento não existem objetos parciais (bons e maus), mas sim, 

"objeto aglutinado" (2). Este não tem as caracterIsticas 

um 

que 

a rigor são atribuidàs aos objetos parcial e total. Ele e for-

mado pelas identificações mais precoces, nas quais ainda -nao 

se estabeleceu uma discriminação ou diferenciação entre os obj~ 

tos bom e mau; entre impulsos orais, anais e genitais; entre 

-o eu e o nao-eu entre o interno e o externo. Contem ainda 

uma situação EdIpica muito primitiva, na qual não se produziu 

qualquer diferenciação no casal combinado, nem entre os objetos 

EdIpicos (pai e mãe) e o ego do paciente, e nem tão pouco entre 

o ego, superego, ideal de ego e ego ideal. Ele é muito ambIguo 

no sentido de que pode funcionar alternadamente, de modos muito 

divergentes, distintos, segundo o predomInio circunstancial, em 

seu interior, de um ou outro dos seus diversos componentes. 

A partir do nascimento biológico, a criança vai grad~ 

tivamente tendo experi~ncias de ter alguma necessidade que -nao 

e prontamente satisfeita e, is vezes, nem i satisfeita. Tais 

frustraçõ.s permitem que ela possa perceber suas necessidades , 

fato que não ocorria no interior do útero, quando estas apare--

ciam e eram imediatamente satisfeitas. Destaca-se, portanto, a 

importância da sucessão das experiências de estar com a mãe, i~ 

tercaladas com outras de estar separado desta, para que a crian 

(2) PO.6teJLioJLmente SlegeJL abandona o teJLmo o "Obi.eto ~glu.,tinado" 
pOIt julgá-lo inadequado, adotando a de.6ignaçao "Nucleo Aglu 
tinado", paJLa .6e lte6eJLiJL ao me.6mo conceito. No ~nexo 3 -- ~ 
COI'l.ceito de Simbio.6 e na ObJLa de SlegeJL, a qu.e.6tao da indi6e 
Iten ciaç.ão pltimiti va enco ntJLaJL-.6 e - ã mai.6 am~lamente ttboJLdaáã 
pOJL Slegelt. (vide 3.1 - A PO.6ição Gli.6clto-CãJLica e o Núcleo 
Aglutinado J • 
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ça possa tomar contato consigo mesma, com suas necessidades. ! 

-como se a separaçao do provedor fosse a chave para o nascimento 

psicológico do Eu. 

o nascimento biológico ocasiona tantas frustrações que 

a criança opta por negá-lo. Passa a assumir um funcionamento 

simbiótico com a finalidade de recuperar a unidade perdida no 

momento do nascimento. Através desta simbiose psicológica ob-

serva-se a persistência do estado de indiferenciação primitiva. 

A simbiose 
(3) 

se baseia num -bloqueio no processo de 

projeção-introjeção. O indivíduo só projeta, depositando no ou 

tro o nGcleo aglutinado, que deverá permanecer imobilizado para 

que não retorne ou seja reintrojetado pelo depositante. Afim 

de manter tal imobilização, ou por outro lado, evitar a reintro 

jeção, aparece um controle rígido através do vínculo simbiótico 

(Bleger, 1977). 

A relação entre o depositante (aquele que projeta ou 

deposita) com o depositado (objeto interno projetado), já foi 

estudada como empobrecimento ou esvaziamento do depositante, d~ 

pendência em relação ao depositado, etc. Bleger (1977) estudou 

a relação entre o depositado e o depositário (o outro sobre o 

qual se projeta). Este Gltimo poderá se apresentar de duas ma-

neiras ~om relação ao primeiro: 

(1) pode ser depositário sem que jamais tome conheci-

mento disto e sem que sua conduta seja influencia 

(3) Ma..iolLe.6 deta.l.he.6 ~oblLe a. que.6tão da. .6.imb.io.6e pod-eIL40 .6elL e,!! 
c.ontlLa.do.6 no Anexo 3 - O Conc.e.ito de Súnb.io.6e na. ObILa. de al.e 
gelL. 
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da; e 

(2) pode atuar psicopaticamente, comportando-se de ma 

neira a confirmar o papel que lhe i projetado. 

Muitas vezes a projeçio de algum papel ocorre posteriormente a 

sua emergência espontânea por parte do futuro depositário. A ri 

gor o termo simbiose deveria ser empregado quando a projeçio fo~ 

se cruzada, de maneira que cada um atuasse em funçio dos papeis 

desejados pelo outro. 

Pode-se, entao, definir a simbiose como uma estreita 

interdependência entre dois ou mais indivíduos que se compleme~ 

tam para manter controladas, imobilizadas e ati cetto ponto sa-

tisfeitas, as necessidades da parte mais imatura da personalid,! 

de (parte psicótica da personalidade), a qual se mantem dissoci 

ada ou segregada da realidade e das porções integradas (madura) 

e neurótica da personalidade (Bleger, 1977). 

Sobre o bloqueio no processo de projeçio-introjeçio , 

falou-se de sua relaçio com o vínculo simbiótico. Acresce-se a 

gora a informaçio de qu~ o mesmo ~loqueio tambim se relaciona 

com o ~ínculo autista. Bleuler (apud Bleger, 1977), introduziu 

" .. ,,( 4) f' d' .. d o termo aut~smo para se re er~r ao ~stanc~amento a rea-

lidade, acompanhado pelo relativo ~u abs~luto predomínio da vi-

da interior. 

As relações autista e simbiótica se passam entre os ob 

( 4) O c. o n c.e.-<.to de. aut-<..6 m o e .6 e.m e.lhante. ao de. e..6 q u-<.zo.í d.ía, qu.e..6 e. 
~ã e..6tudado ma.í.6 adiante. ne..6te. c.apZtulo,e. de.talhado no Ane.-
x.o .2 - O Conc.e.-<.to de. E.6qu.ízo.ícU.a na Ob~a de. Fa.í~ba.í~n. 
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jetos internos que se encontram em franco processo de dissocia

çio e, em par~e deles, de expulsão projetiva~ Por isso, autis

mo e simbiose são os extremos de uma cisão entre o projetado e 

o introjetado. Podem se alternar ou coexistir numa mesma rela 

ção (Bleger, 1977). 

Os vInculos autista e simbi6tico tem em comum o fato 

de serem narcisicos, no sentido de que se passam com os objetos 

internos, visando o principio do prazer e a defesa de tais obj~ 

tos da intromissão da realidade externa. A diferença entre tais 

vínculos reside em que no simbi6tico o objeto que serve como d~ 

positãrio pertence ao mundo exterior, enquanto que no autista 

pertence a uma zona da mente ou do corpo do individuo. De qual

quer maneira, os dois tipos de ligação se implicam mutuamente , 

isto e, não pode haver autismo sem simbiose e vice-versa. A bus 

ca das relações de dependência simbi6tica acaba funcionando co

mo uma forma de controle e de manutençao de uma barreira que im 

pele a aproximação objetiva do outro e a penetração deste no in 

terior do eu _ autismo (Bleger, 1977). 

O drama do narcisismo e que tudo se p.ssa em torno do 

Eu, em franco processo de projeção. No entanto, e normal duran 

te o chamado estadio do espelho, o qual se extende do 69 ao 189 

mês de vida e pode ser subdividido em três etapas (Fages, 1977): 

la. etapa - a imagem do espelho e percebida como uma realidade, 

ou pelo menos como um outro. 

2a. etapa A criança deixa de tratar a imagem como se fosse um 

objeto real; abandona a atividade de tentar encon 
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trar o outro que estaria escondido atrás do espelho

percepção de uma imagem. 

3a. etapa - reconhecimento desse outro como sendo a própria ima 

gemo Trata-se de um processo de identificação pri-

mária, uma conquista progressiva da identidade do 

sujeito: identificando-se a uma imagem que não 
~ 

e 

ela própria, a criança acaba por se reconhecer, por 

aprender a forma global de seu corpo, como uma ima-

gem exterior de seu corpo. 

A identificação primária ~ denominada por Lacan (apud 

Fages, 1977) de identificação imaginária devido a sua natureza 

dual. A criança se identifica a um duplo de si mesma, a uma i-

magem que não é ela própria, mas que lhe permite reconhecer-se. 

Distinguem-se, portanto, o corpo da criança e a sua imagem. Es-

ta identificação constitui o tronco de to~as as outras identifi 

-caçoes. 

A atividade imitativa pode ser citada como um tipo de 

reação especular. Um exemplo desta atividade e a criança que 

brinca c6m uma boneca, a agride e em seguida chora, imitando o 

sentimento da boneca. Esta relação agressiva ê homóloga ã do 

corpo diante da imagem no espelho. r uma relação dual que se 

caracteriza pela indiferenciação, pela confusão de si mesma com 

o outro - alienação (seri estudada mais adiante). O corpo do 

outro é tratado como um duplo do próprio corpo (Fages, 1977). 

As primeiras relações -com a mae também apresentam ca-

racterrsticas imaginárias. A criança deseja ser o complemento 
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da -mae; -deseja tomar o lugar daquilo que falta a sua mae, o fa 

lo (5) -Portanto, ao desejar ser o pai, a criança se propoe a 

imitá-lo. Estas primeiras identificações com o pai antecedem a 

situação Edípica e constituirá o ponto sobre o qual a criança r~ 

gridirá após a resolução do !dipo. Diante da ameaça da castra

ção, o menino regride do está4io de catexia objetaI em relação 

aos pais para o estádio de identificação com os mesmos (Fages, 

1977). 

A constituição do Eu se da no estádio do espelho,qua~ 

do a criança consegue ultrapassar vitoriosamente a 3a. etapa de~ 

te estádio. Neste momentoconsegtie experienciar a localização 

ou re-conhecimento do seu corpo, muito embora ainda não consiga 

se distinguir do outro (Fages, 1977). Este não ê percebido em 

sua alteridade, isto ê, com suas diferenças em relação ao Eu. 

Suas necessidades ~ peculiaridades não importam. O interesse ê 

apenas pelas próprias necessidades e, sendo assim, sobre o ou-

tro deverá ser d~positado a imagem idealizada do provedor a fim 

de garantir, na fantasia inconsciente, a satisfação ilimitada, 

a partir da recuperação da simbiose intra-uterina. Trata-se de 

um momento homossexual, narcisista; o indivíduo so consegue ter 

prazer com o igual, consigo mesmo. 

Aos poucos a criança vai deixando de negar o nascimen 

- -to; vai se permitindo vivenciar as separaçoes da mae provedora, 

o que culmina na descoberta do pai. Este passa a ser usado pa-

ra explicar a ausência da genitora: "mamãe não está com o fi-

(5) Fa.lo .6.<.gn-<'&'<'c.a. o a.:tlÚbu.-to pa.:telLno. POIL.ta.n:to, nc1o.6e.lLe'nelLe. ao 
. .6e.xo b,i.olõg.i.c.o, pa.lLa. o qua.l La.c.a.n (a.pud Fa.ge..6; 1977), 1Le..6elL 
va. o nome. pênL6. 



17. 

1hinho porque está com papai". Neste momento o triângulo Edípi-

co é formado; aparece um terceiro elemento que se interpõe na 

relação mãe-filho, como um corte. Sua função e separar -a mae 

do filho. ~ vivenciado como fonte de frustração e, por isto, 

desperta a agressividade do filho que não aceita ser frustrado. 

~ muito comum neste período a criança de ambos os sexos desejar 

na fantasia inconsciente a morte do pai para que e1a.possa des-

frutar da mãe livremente. O pensamento é dotado de uma lógica 

primária, subjetiva. Interpreta, por exemplo, a ausência da 

mãe da seguinte maneira: mamãe está com papai porque não me 

ama. Isto revela um egocentrismo, uma dificuldade de perceber 

qtie a mãe também tem necessidades e que por isto esti com o pai. 

Lap1anche e Ponta1is (1976, p. 116) definem o Comp1e-

xo de ~dipo da seguinte maneira: 

.• • "Conjunto olLganizado de de.6ejo.6 amOlLo.6o.6 eho! 
ti.6 que a clLiança expelLimenta lLelativamente ao~ pai~. 
Sob a.6ua chamada áOlLma pO.6itiva, o complexo aplLe.6en-
ta-.6e como na hi.6tolLia do Ed.i.po-lLei (6), de~ejo da mOIL 
te do lLival' que e o pelL.60nagem do me.6mo .6exo, e de.6e 
jo .6exual pelo pelL.60nagem do .6exo OpO.6to. Sob a .6uã 
~olLma nega~va, aplLe.6enta-.6e, invelL.6amente: amOIL pelo 
plLogenitolL do me.6mo .6exo e õdio ciumento do plLogeni
tOIL do .6exo OpO.6.to. Na lLeal.i.dade, e.6ta~ duu 6olLma.6 
encon.tlLam-.6e em glLau~ d.i.velL.6O.6 na chamada 60ILma com
pleta do Complexo de Ed.i.po". 

Pretende-se agora apresentar sumariamente a abordagem 

freudiana do Complexo de ~dipo (7). Para tal serão descritas as 

(6) A hi~.tõlLia do Rei Edipo podelLd .6elL encon.tlLada no Anexo 1 -
O Conce.i..to de Complexo de td.i.po na OblLa de FlLeud (vide 7.1). 

(7) Ma.i.olLe~ detalhe~ podelLio 4eIL encontlLado.6 no Anexo 1 - O Con 
ceito de Complexo de Edipo na OblLa de FlLeud (vide 1.2 - A 
Evolução do Conce.i..to de Complexo de Ed.i.pol. 
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fases do desenvolvimento sexual, a fim de localizar historica-

mente o aparecimento do complexo. Além disso surgirão conside-

rações não somente sobre o complexo em questão, como também, so-

bre a fase em que ele aparece (fálica), procurando-se distinguir 

as diferenças entre os sexos. 

Sobre o desenvolvimento da sexualidade, Freud (1976a) 

considera que sua primeira fase se extende de zero a um ano. ! 

denominada "oral" devido a importância da boca, como zona erõge 

na, durante este perIodo. A segunda é 4enominada de "sâdico-a-

nal". Extende-se de 1 a 3 anos e tem o orifIcio anal como pri!! 

cipal zona de satisfação libidinal. A terceira denomina-se fâ-

lica em virtude do fato dos impulsos sexuais estarem sob a pri-

mazia do penis. Sua duração vai do 39 ano ao 59 ano de vida. ! 

nela que o Complexo de !dipo dos meninos aparece pela primeira 

vez. Entre o 59 e o 89 ano de vida encontra-se uma faixa temp~ 

ral denominada "perIodo de latência", em virtude de se obser-

var uma pa~ada e um retrocesso no desenvolvimento sexual. Por 

Gltimo tem-se a fase genital, que se organiza da puberdade em 

diante. ! assim denominada por se caracterizar pela predominâ!! 

cia dos impulsos genitais e, com isto, pela sujeição da sexuali 

dade a função reprodutiva. ! nesta etapa que se da o reapare-

cimento do Complexo Edipiano. 

Antes do perIodo de latência dã-se o ~ncontro do pri-

meiro objeto de -amor - a mae. Esse encontro é acompanhado pelo 

aparecimento concomitante de mecanismos repressores, cuja fina-

lidade seria esconder do conhecimento consciente os fins sexuais 

dirigidos agenitora. Na puberdade reaparece a antiga eleição 

incestuosa. A partir dai o indivIduo enfrenta a difícil tarefa 
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de desvincular-se dos pais. - -Enquanto nao for cumprida, ele nao 

pode deixar de ser criança para se tornar adulto. Para o meni-

no, ela consiste, por um lado, em desligar os desejos libidino-

sos daquela que o gerou, transferindo-os para um objeto real não 

incestuoso. Por outro lado, basea-se na reconciliação com o 

pai, se permaneceu em oposição a este, ou na libertação da pre~ 

são deste, se, como reação a sua rebeldia infantil, tornou-se 

subserviente a ele. Os neuróticos são aqueles que fracassam por 

completo nesta tarefa. ~ neste sentido que o Complexo de ~dipo 

constitui o nucleo de todas as neuroses ·(Freud, 1976a). 

Freud (1976c) considera que a sexualidade amadurecida 

(genital, normal) não se encontra muito distante da infantil e-

xistente entre o 39 e o 59 ano de vida. A diferença entre elas 

reside no fato de que nesta ultima a primazia não é dos geni-

tais, como na primeira, mas sim, apenas do órgão sexual masculi 

no (falo). 

Na fase filica, a distinção entre homens e mulher~s , 

por parte do menino, não é feita pela diferença nos órgãos gen!. 

tais. Portanto, a princfpio ele pensa que todos os seres vivos 

possuem penis, o qual ocupa seu interesse em alto grau e cons--

tanternente estabelece novas tarefas ao seu instinto de pesquisa. 

Assim, ele procura ver o membro sexual das outras crianças, a 

fim de compari-lo com o seu. No decurso destas pesquisas, des-

cobre que as meninas não o possuem, o que é negado. A contradi 

ção eritre a observação e a pré-concepção é encoberta por um pe~ 

samento do tipo: "O falo dela ainda ê pequeno e ficari maior 

dentro em breve". Depois passa a imaginar que ela tinha um ór-

gãosexual masculino, mas que este lhe fora retirado, posterio~ 



20. 

mente, por castraçao (Freud, 1976c). 

-Freud (1976c) considera que o menino nao generaliza r,! 

pidamente sua observação de que algumas pessoas do sexo femini-

no carecem de penis. .... -Inicialmente cre que a mae o possui e que 

apenas algumas mulheres indignas e despresíveis não o tem. A 

aceitação de que a genitora não possui falo ocorre quando o me-

nino passa a se preocupar com a origem e nascimento dos bebês, 

o que acaba resultando na descoberta de que apenas as fêmeas p~ 

dem dar a luz. A depreciação das mu1he~es, o horror a elas e a 

disposição ao homossex~a1ismo derivam desta convicção final de. 

que elas não possuem o membro masculino. 

Sobre a dissolução do Complexo de ~dipo, Freud (1976c) 

apresenta várias hipóteses para explicá-la. A primeira se refe 

re aos desapontamentos penosos ou vivências frustrantes. A im-

possibilidade dele ser efetuado culminaria na sua dissolução. A 

segunda enfatiza os fatores hereditários. Nesta visão, da mes-

ma forma que os dentes de leite caem para que os permanentes c~ 

mecem a crescer, tambim o Complexo de ~dipo pereceria para dar 

lugar a fase seguinte. 

A terceira hipótese se refere a ameaça de castração. 

Na fase fa1ica, o interesse do menino pelo penis se manifestap~ 

la freq~ente manipulação do referido membro, fato este que cu1-

mina com a descoberta de que os adultos não aprovam tal compor-

tamento~ Esta desaprovação i muitas vezes expressa sob forma 

de uma proméssa de cortar seu membro sexual. Se gundo Freud (1976c), 

inicialmente o rapazinho não acredita nesta ameaça. O que rompe 

esta sua descrença i a visão dos órgãos sexuais femininos. A 
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aceitação da possibilidade de ter o falo retirado e o reconheci 

mento de que as mulheres não o possuem, destroem tanto a organi 

zação fálica, quanto as duas formas de Complexo de ~dipo. A po

sitiva se extingue diante do medo de ser punido com a extirpa-

ção do penis, enquanto que a negativa é dissolvida em função da 

constatação da castração como pré-condição. 

A menina também apresenta uma organização fálica, um 

complexo de Castração e uma problemática Edrpica, no entanto 

tais processos não se dão da mesma forma como no menino. Inici

almente ela vivencia seu clitóris como se fosse um penis. Qua~ 

do percebe a existência deste órgão em algum companheiro de bri~ 

quedos, sente-se inferior e injustiçada. Surge então uma inve

ja do penis. Freud (l974c) considera que a partir deste momen

to podem surgir três linhas de desenvolvimento. Na primeira, cre~ 

ce insatisfeita com seu clitóris, abandona sua atividade fálica 

e, com ela, sua sexualidade em geral, bem como parte de sua mas 

culinidade em outros campos. Na segunda, se aferra com desafia 

dora auto-afirmatividade, a fantasia de ser homem; a esperança 

de um dia conseguir um penis, a qual pode durar até uma idade 

bastante tardia, torna-se o objetivo de sua vida. Esse comple

xo de masculinidade pode resultar numa escolha de objeto homos

sexual. A terceira é a única que a conduz a uma atitude femini 

na normal - a forma positiva do Complexo de ~dipo. 

Sobre a forma positiva do Complexo de ~dipo na menina, 

Freud (l976c) coloca que inicialmente ela abandona o desejo de 

um penis, em favor do desejo de um filho. Com este fim em vis-

ta torra o pai como objeto de amor, transformando a mãe no obje

to de seu ciúme. Assim encontra o caminho para a referida for-
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ma positiva do complexo em questao. Como este último desejo tam 

bem não se realiza, acaba sendo gradativamente abandonado. As 

-duas vontades (possuir um penis e um filho) permanecem, entao, 

fortemente catexizadas no inconsciente e a ajudam na preparação 

do seu posterior papel feminino. 

Freud (1976c) considera que a repressão não e sufici-

ente para superar ou destruir o Complexo de ~dipo. Atraves de-

la ele persistirá em estado inconsciente no id e manifestará , 

mais tarde, seu efeito patogênico. No menino, como já foi dito, 

a ameaça de castração se incumbe da dissolução do complexo em 

questao. Este desaparece até do inconsciente; o superego tor-

na-se seu herdeiro. Como na menina ea castração que introduz o 

co~plexo, este não pode ser demolido; é lentamente abandonado 

e reprimido. 

Fages (1977), de orientação lacaniana, propõe uma in-

terpretaçao do Complexo de ~dipo. Considera que seu primeiro m~ 

mento se dá na terceira etapa do estádio do espelho: a criança 

-se identifica com a mae e com o falo. Num segundo momento o 

pai intervem, como um desmancha prazeres, para privar a criança 

dessa identificação e a mãe do falo. Assim, proibe tanto a cri 

ança, quanto a genitora, de se aproximarem para uma troca. Nes-

te momento se dá o encontro com a lei do pai. 

Se a criança e a mãe aceitam a lei paterna, segue-se 

o terceiro momento do ~dipo. A criança se identifica com o pai, 

introjetando-o. Como a principal função do genitor é a da pal~ 

vra, que significa lei, pode-se dizer que tal introjeção, repr~ 

senta a incorporação da lei, da ordem, da cultura, do simbólico 
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(Fages, 1977). 

Primeiramente é preciso que a mãe reconheça o pai co

mo representante da lei, mediante o que, a criança poderá reco

nhecer o nome do pai. Se a genitora denega a função paterna e 

se a criança recusa a lei, o imaginário persiste, quer dizer, a 

criança permanece ligada a mãe, idealizada como provedora de to 

das as necessidades (Fages, 1977). 

Portanto, para concluir, pode-se dizer que a resolu

ção do ~dipo dá-se geralmente no final da adolescência, quando 

tanto a mae, quanto o filho, passam aceitar a autoridade, o po

der de separação do pai. A aliança dos pais deixa de ser vio

lenta para o filho, que está podendo ~e aproximar de ambos. Os 

desejos de afastar o genitor para ficar com a genitora, isto é; 

as catexes libidinosa e hostil, são elaborados. O filho se i

dentifica com o pai, introjetando-o como símbolo do social, da 

lei que proibe o incesto, a relação simbiõtica mãe-filho, e a 

existência narcísica, egocêntrica, que resulta do desejo pela 

simbiose. Neste momento o relacionamento afetivo com o outro dei

xa de se passar a nível imaginário; da-se acesso a ordem simbóli 

ca. A aceitação do corte, da frustração dos desejos,se efetiva 

mediante a elaboração de que é impossível ter todas as necessi

dades satisfeitas, porque existem outras pessoas que também tem 

necessidades, e às vezes não é possível todos sairem satisfei-

tos. Tal elaboração pressup~e um conhecimento do Eu (isto é,das 

necessidades que o indivíduo experiencia nos momentos de impos

sibilidade de satisfação) e do Outro, com suas respec.tivas ne-

cessidades. Na medida em que o Eu o Outro só poderão ser conhe

cidos ou re-apresentados através do discurso, a linguagem passa 
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a receber um destaque especial. 

Lemaire (1979) considera que a análise do discurso re 

vela a existência de um Eu, de um Tu e de um Ele. O Eu se refe 

re iquele que fala; o· Tu ; o outro a quem sio dirigidas as pala-

vras e o Ele; o elemento ausente do discurso, isto ;, consti---

tui a estrutura real inconsciente, que nio aparece, podendo ap~ 

nas se fazer representar atrav;s do discurso. A emergência do 

diálogo vai entio significar a troca afetiva da sexualidade ama 

durecida, o abandono do egoismo primário. 

Como já foi dito, na fase Edípica se estrutura o tri-

ângulo original constituido pelo pai, pela mãe e pelo filho. A 

nio resolução do ~dipo leva o indivíduo a buscar relacionamen---

tos triangulares: ou ele vive se sentindo o rejeitado, o ter----

ceiro excluido na relação afetiva de duas pessoas. Neste caso, 

poderá se isolar, rejeitando a todos como se quizesse retribuir 

o sentimento de estar rejeitado. Ou então,ao inv;s de aceitar 

a posiçio de rejeitado, pode tentar estabelecer uma aliança amo 

rosa com algu;m que, ao mesmo tempo, constitua um ataque a uma 

terceira pessoa, que passa a ocupar o lugar de rejeitado. Após 

a resoluçio do ~dipo, o triângulo se desfaz. O indivIduo pode 

perceber que sua mie está com seu pai simplesmente porque gosta 

do mesmo, o que nio exclui a possibilidade de gostar do filhos. 

A voracidade é elaborada: o fato de não ser amado na intensida 

-de do desejo nao significa desamor, mas sim, um amor menor do 

que o esperado. O cerne da resoluçio reside, portanto, na pos-

sibilidade de amar um amor menor, na aceitação do limite do ou-

tro. Reside também na libertaçio do Eu a partir da descoberta 

do Outro. Durante o ~dipo, o desejo de estabelecer uma relação 
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simbiótica aprisionava o indivíduo ao Outro, que não era perce

bido como tal, mas sim, como provedor. No entanto, a descober

ta deste outro ocasiona um corte ou destruição do desejo do Eu, 

libertando-o. 

Foi dito que a formação do Eu dependia das experiên-

cias com amãe. A partir da separação do objeto que provê e que 

a criança pode conhecer suas necessidades, seu Eu. Por outro 

lado, é também a partir das reações especulares que o indivíduo 

toma contato consigo mesmo, atraves do outro, que serve como de 

positário e reflete os aspectos próprios projetados. A desco-

berta do Outro s~ se faz possível a partir do aparecimento do 

pai. Tal descoberta relaciona-se com a formação da individuali 

dade ou subjetividade, a qual pressupõe o conhecimento do Eu e 

do Outro, separados por seus limites, demarcados por suas pecu

liaridades. A individualidade e, portanto, consequência da re-

solução edípica; funciona como um renascimento. O sair do úte-

ro materno é apenas um nascimento biológico; a experiência do 

nascimento (nascer psicológico) 50 vai se dar no final da ado-

lescência quando se aceita definitivamente o nascimento biolôg! 

co, a ruptura da ligação simbiótica com a mãe. 
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1.2 - A ESQUIZOIDIA 

A esquizoidia (8) será abordada segundo o ponto de vista 

de Fairbairn. Sua definição corresponde a de introversão formu 

lada por Jung para designar o fato da energia libidinosa estar 

d ir i gi dapara o mundo interior do i ndi víduo. 

Fairbairn (1980) considera que todos os indivíduos,nos 

níveis mais profundos, apresentam processos mentais de natureza 

esquizoide, em maior ou menor grau. O ~ue caracteriza fundamen 

talmente tais processos é a presença de dissociações egoicas. 

Como e impossível existir um indivíduo cujo ego esteja complet~ 

mente integrado, também não é possível a existência humana sem 

esquizoidia. 

Fairbairn (1980) supõe a existência de um continuum no 

grau de integração egoica, onde no limite inferior se situassem 

os esquizofrênicos, num ponto mais elevado, as personalidades 

psicopáticas de tipo esquizoide, sendo seguidas pelos caracte--

res esquizoides, passando pelos estados ou episódios transitó-

rios esquizoides, até atingir um ponto máximo e ideal, que re-

presentaria a integração perfeita ou ausência de dissociação. ! 

te os estados esquizoides foram citadas quatro categorias, que 

correspondem as condições manifestas da patologia em questão. A 

partir desta quarta cat~goria, encontram-se as demais condiçõe~ 

cuja aparência, apesar de não ser esquizoide, não deixa de apr~ 

sentar traços denotativos de um fundo desta natureza~ 

(8) Maio~~4 d~talh~4 pod~~ão ~e~ ~ncont~ado4 no An~xo 2 - O Con 
ceito de E4quizoidia na Ob~a de Fai~bai~n~ 



27. 

o conceito de dissociação egoica, do qual o fenômeno 

esquizoide extrai o seu significado, somente ê explicativo qua!!, 

focalizado a partir de uma perspectiva psicogenetica. Segundo 

Fairbairn (1980), os processos dissociativos decorrem das expe-

riências frustrantes. Portanto, devem estar presentes no bebê, 

já que este, não desenvolvido e pouco experiente, enfrenta du-

ras vicissitudes. ~ neste sentido que o autor admitiu a estrei 

ta ligação entre tais processos e a atitude libidinal de incor-

poração oral. 

o esquizoide exibe claramente o conflito· entre uma ex 

trema relutância para abandonar a dependência infantil e um an 

seio desesperado por renunciar a ela. ~ fascinante e patetico 

observar como ele, igual a um ratinho tímido, corre alternada--

mente do refugio de sua cova no mundo interno para expiar os ob 

jetos do exterior, e logo se retira apressadàmente (Fairbairn, 

1980). 

Segundo Fairbairn (1980), a esquizoidia se origina de 

algum fracasso em obter satisfação na relação com a mãe, duran-

te a fase oral primária. A insatisfação ou frustração parece 

decorrer de dois sentimentos do bebê: 

1) que sua genitora não a ama verdadeiramente como pe~ 

soa; e 

2) que esta não valoriza e nem aceita seu afeto. 

-Tanto as maes indiferentes, quanto as possessivas, mostram-se es 

pecialmente aptas para provocar tais percepçoes. A pior de to-

das talvez seja aquela que expressa, ao mesmo tempo, dominação 
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e indiferença; como exemplo pode-se citar a super-protetora, em 

sua determinação ferrenha de não deixar que nada falte ao filho, 

julgando, no entanto, suas necessidades a partir das próprias. 

Desta maneira, torna-se difícil para ele sustentar uma relação 

emocional com ela sobre uma base pessoal. Nesta etapa, a rela--

- .-çao e com o objeto parcial seio. Assim, diante da impossibili-

dade de satisfação com este õrgão, enquanto objeto externo,. a 

criança o internaliza, passando a se relacionar com o mesmo,de~ 

ta vez como objeto interno. Eis ai as origens: 

1) da vida no mundo interior; 

2) da crença de que a última possibilidade de obter 

prazer i atravis da relação c~m o peito, enquanto 

objeto parcial interno; e 

3) da fixação na etapa de dependência infantil. 

Fairbairn (1980) ressalta, no entanto, que as relações 

objetais insatisfatórias durante a fase oral primária só dão 0-

rigem a seus efeitos psicopatolõgicos, quando perduram nos anos 

subsequentes da infância precoce. As circunstâncias que o indi 

víduo enfrenta em sua vida posterior atuam como fator desenca--

deante de sua sintomatologia, muito embora o fator determinante 

mais significativo seja o grau em que os objetos foram incorpo-

rados na primeira fase oral. A incapacidade do esquizoide para 

renunciar sem desconfinaça a dependência infantil e aceitar a 

madura depende da obtenção de seguras evidências de que i amado 

e tem seu amor genuinamente aceito pelas pessoas com que se re-

laciona. A falta desta evidência ocasiona uma regressão a eta-

pa oral, impedindo-o assim de realizar a tal ren~ncia, uma vez 
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que esta equivaleria a perda total das últimas esperanças de ob 

ter a satisfação das suas necessidades emocionais frustradas. 

Desta maneira, sua relação com seus objetos, no que se refere a 

separação, torna-se carregada com demasiada angústia. Esta oco~ 

rência representa na verdade a reedição do seu maior trauma, is 

to é, aquele que experimentou na fase oral primária, quando se 

viu inseguro pela falta de amor da mãe e pelo sentimento de que 

esta não aceitara genuinamente o seu afeto. Portanto, reeditado 

na atualidade, em virtude da falta de alguma relação satisfató-

ria, conduz a busca de prazeres substitutivos, como a masturba-

-çao, o erotismo anal, o homossexualismo, o exibicionismo, o sa-

dismo, o masoquismo, etc, os quais reproduzem a situação de a-

mamentação com o peito internalizado e constituem tentativas de 

preservação dos vínculos emocionais que foram destruidos. 

Fairbairn (1980) considera que o esquizoide interpre-

ta os motivos da rejeição materna da seguinte maneira: "mamãe 

não aceita meu amor porque este é mau, destrutivo, devorador e 

em última instância, assassino". Tal interpretação ê influencia 

da pela fixação do individuo na fase oral primária. 

Na primeira fase oral pode-se supor que quando a cri-

ança está com fome, sente-se vazia. Após a satisfação de sua 

fome ê provável que tenha a sensação de estar cheia e de ter es 

vaziado o seio. A privação intensifica a necessidade incorpor~ 

tiva de modo que esta chega a incluir não apenas os conteudos do 

peito, como também ele próprio e inclusive a mãe como um todo. 

Aquilo que é comido ou incorporado, desaparece do mundo exteri-

oro Portanto, pode-se destacar o segundo efeito da mesma priv,! 

-çao: ela não só intensifiCa a necessidade oral, como tambémlh~ 
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dá uma qualidade agressiva, já que acarreta a destruição da mãe, 

ou o seu desaparecimento do exterior. A ansiedade que o bebê ex 

perimenta após a mamada consiste no medo de que sua genitora 

possa ter sid~ incorporada junto com seus conteudos, e assim a~ 

quilada. Se tal ocorresse, ele ficaria sozinho e, portanto, sem 

possibilidades de satisfazer suas necessidades, já que sua pro-

vedora não mais existiria. O fato da mãe deixar o bebê após a 

mamada deve funcionar como uma espécie de confirmação desta fan 

tasia infantil (Fairbairn, 1980). 

Fairbairn (1980) aponta algumas consequências da re-

jeição materna na criança: 

1) sentimento de que a genitora é um objeto mau; 

2) repressão do amor. Pode considerar o próprio afe-

to como mau e, numa tentativa de mantê-lo bom, pa~ 

sar a rete-lo dentro de si; e 

3) generalização para todos os objetos externos da 

sua crença de que as relações libidinosas são más, 

ou pelo menos arriscadas. 

De um modo geral, o resultado líquido é o isolamento através da 

tendência para as relações com os objetos internos - esquizoi--

dia. 

Desta maneira, pode-se concluir que o fato do esquizo! 

de guardar Sua paixão dentro de si é causado não só pela sensa-

-çao dela ser demasiado preciosa para separar-se dele, como tam-

bém porque é muito perigosa para que possa descarrega-la sobre 

seus objetos. Além disso, como a sente má, passa a interpretar 
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o afeto alheio em termos similares. Assim, está sempre dispos

to a defender-se contra a afeição, quer seja própria, quer seja 

dos outros com quem se relaciona. Quando renuncia a contatos 

sociais, o faz porque sente que não deve amar nem ser amado. Po 

rem, nem sempre se contenta com um mero distanciamento passivo. 

Pelo contrário, frequentemente toma medidas ativas para afastar 

de si seus objetos. Para tal, faz uso da heteroagressão. Por 

exemplo, pode brigar com as pessoas com quem corre o risco de 

se ligar afetivamente, agir de modo a ser censurado, ser rude, 

etc. Ao faze-lo, não só substitui a ternura pelo rancor, mas 

tambem induz seus objetos a hostilizá-lo, ao inves de catexizá-

lo libidinosamente. Como os trovadores, somente pode permitir-

se amar e ser amado de longe (Fairbairn, 1980). 

Como se pode ver, o que mais compromete a integridade 

do ego do esquizoide e o dilema, aparentemente insolúvel, com 

relação a catexia do objeto externo. Se Essume seu fracasso em 

dirigir sua libido para o mesmo, sente que o perdeu. Por outro 

lado, se resolve amã-lo, pode destrui-lo e novamente ficar pri-

vado dele. Qualquer atitude conduz ao seu sumiço e ao conseque~ 

te isolamento. Se tal dilema se intensifica, surge um impasse 

tão forte que leva o ego a um estado de impotincia total, o que 

pode ser mascarado reativamente pela onipotincia. Alem disso, 

aparecem sentimentos de futilidade, vazio, inutilidade, niilis-

mo, frieza emocional, etc (Fairbairn, 1980). 

Nos estados esquizoides agudos, a subtração da libido 

das relações objetais pode assumir tal extensão que ~ energia s~ 

xual i retirada do dominio consciente do ego. Quando isto oco~ 

re, e como se este se tornasse inconsciente. Esta ocorrência 
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tem o efeito de aliviar a tensão emocional e de mitigar o peri-

go das explosões violentas de ação precipitada. Grande parte 

da angústia do esquizoide se origina do temor pelo aparecimento 

destas explosões, o qual se manifesta comumente como medo de en 

louquecer, ou de que suceda um desastre, etc. Portanto, i pos-

sível que a subtração mencionada tenha o significado de um es--

forço desesperado, por parte de um ego ameaçado pela desintegr~ 

ção, para evitar o mundo exterior, atravis da repressão dos im-

pulsos básicos (orais) que conduzem a realização de contatos e-

mocionais. Quando este esforço está muito distante de ser al--

cançado, o indivíduo começa a se queixar de que sente como se 

tivesse perdido a identidade, morrido, deixado de existir, etc. 

Em casos extremos a libido pareceria abandonar até a parte in-

consciente do ego, deixando na superfície o quadro descrito por 

Kraeplin como demência precoce. Ao renunciar aos ·investimen--

tos afetivos, o ego abre mão da energia que o sustenta, e se 

perde. Sua perda constitui o último desastre psicopatolõgico 

que o esquizoide trata de evitar mediante a utilização de todas 

as técnicas (inclusive as de transição) disponíveis para o con-

trole dos seus impulsos amorosos (Fairbairn, 1980). 

-Como a esquizoidia se origina de uma regressao a eta-

pa oral primária, sua sintomato10gia se caracteriza pela persi~ 

tência exagerada de certas atitudes típicas desta fase. são 

elas (Fairbairn, 1980): 

1) tendência para estabelecer relações com objetos pa!: 

ciais; 

2) predomínio do tomar sobre o dar; 
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3) atitude libidinal incorporativa; e 

4) sentimentos de plenitude e vazio. 

o esquizoide costuma tratar seu objeto libidinoso co

mo um meio de satisfação das próprias necessidades, ao invés de 

respeitá-lo por sua condição humana, por sua pessoalidade. ~ 

neste sentido que o objeto não é percebido em sua totalidade 

mas sim, parcialmente como se fosse em seio· provedor (objetopa~ 

cial interno) dos desejos mais primitivos. Tal fato serve para 

evidenciar sua dificuldade para discriminar adequadamente a re~ 

lidade interna da externa; o outro do exterior não e percebido 

como tal. mas de acordo com as expectativas próprias (Fairbairn, 

1980). 

A dificuldade do esquizoide para doar-se no sentido ~ 

mocional reflete a sua fixação na fase oral precoce, onde exis

te uma predominância do tomar sobre o dar. Neste indivrduo, o~ 

serva-se uma supervalorização dos conteúdos mentais, correspon

dente a importância dos conteúdos corporais na fase oral. Isto 

se manifesta, por exemplo, pela dificuldade de expressar seus 

sentimentos num contexto social. O dar-se, envolvido na libera 

ção do afeto, parece ter a significação de perder conteúdos, e 

e por esta razão que tão frequentemente percebe os contatos so

ciais como esgotantes, ou como algo que o faz perder seu valor. 

~ da! que nasce a sua impressão de que necessita se isolar para 

se refazer ou recuperar o perdido. Quando a esquizoidia e acen

tuada, a defesa contra o prejuizo emocional da lugar a repres-

são do afeto e a uma atitude de desapego, que transmite uma im

pressão aos outros de distanciamento e ate, nos casos extremos, 
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de desumanidade. Fairbairn (1980) destaca duas tecnicas que 

podem ser usadas como meios de superação das dificuldades para 

manifestar a afetividade: 

1) a de representar papeis; e 

2) a do exibicionismo. 

Na representação de um papel o indivíduo pode até a

presentar fortes emoções, estabelecer contatos notáveis com ou-

tras pessoas, no entanto, ao faze-lo, não da e nem perde nada 

porque nao se envolve nas relações. Secretamente não reconhece 

o papel representado como próprio e, assim, tenta preservar-se 

do comprimisso com alguém. Esta repres~ntaçãG pode ou não ser 

consciente, e está estritamente relacionada com as tendências e 

xibicionistas que, em sua grande parte, são inconscientes e se 

apresentam mascaradas pela angústia. A significação da utiliz~ 

ção do exibicionismo como defesa reside no fato de que represen 

ta uma maneira de oferecer algo, sem soltar nada, por meio da 

substituição do dar pelo mostrar. No entanto, esta defesa pode 

falhar quando o exposto se transforma num mostrar-se, o que sus 

cita a mesma ansiedade originalmente relacionada com a auto ex

pressão, tornando esta situação extremamente dolorosa porque o 

ser visto é trocado por uma autoconsciência aguda (Fairbairn, 

1980) . 

Como já foi dito, as experiências frustrantes com a 

mãe durante a fase oral precoce ocasiona a internalização do 

seio. Em situações de frustrações subsequentes é provável que 

se desenvolva novas internalizações objetais como técnica defen 
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siva. Uma fixação nesta fase pode fazer com que a atitude de in 

corporação, típica deste período, passe a compor a estrutura do 

ego, determinando assim um aumento da valorização do mundo in-

terno, em detrimento ao externo. Além disso, pode ocorrer uma 

intensificação da identificação com os objetos internos, o que 

contribui para a dificuldade do dar-se afetivamente. Quando as 

relações se passam predominantemente com os objetos do exterior, 

dar tem o efeito de criar, fortalecer valores e promover auto--

respeito. Por outro lado, quando a maior parte das relações 
~ 

e 

com os objetos internos, colocar-se tem"o efeito de diminuir os 

valores e o auto-respeito, ocasionando um sentimento de empobr~ 

cimento porque substitui a vida no mundo interior. Para miti--

gar este sentimento, o indivíduo pode adotar uma atitude de des 

valorização daquilo que foi dado. Ou entao, pode tratar da doa 

ção como um conteúdo próprio. -Por exemplo, pode-se citar a mae 

possessiva que cuida do filho como se fosse parte própria, ne--

gando, assim, o fato dele ser uma outra pessoa separada dela 

(Fairbairn, 1980). 

Outra manifestação da ocupação do mundo intêrno 
~ 

e a 

tendência a intelectualização, ã supervalorização dos processos 

de pensamento, como forma defensiva contra o contato afetivo com 

o exterior. O esforço que o esquizoide faz para elaborar esta 

dificuldade se efetiva racionalmente; ele se isola num pensar 

que visa descobrir uma conduta adaptativa nas relações externas. 

A busca de soluções intelectuais para problemas emocionais acar 

reta duas linhas de desenvolvimento: 

1) os processos mentais tornam-se altamente sexualiza 

dos; e 
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2) as idéias tendem a substituir os sentimentos, e os 

valores intelectuais, os afetivos. 

Destaca-se, portanto, a dissociação entre o pensamento e o sen-

timento, a qual torna-se altamente intensa e notória no esquiz~ 

frênico. Numa análise mais profunda, pode-se verificar que tal 

divisão se passa a nível do ego entre: 

1) uma parte mais superficial, que representa seus ni 

veis superiores e que inclui a consciência; e 

2) uma parte mais profunda, que representa seus 

yeis inferiores e que inclui os elementos que es--

tão mais altamente sexualizados, constituindo, por 

isto, fonte de afeto. 

Esta dissociação pode ser explicada pelo processo de repressão: 

a parte mais profunda ê reprimida pela mais superficial (Fair--

bairn, 1980). 

Os esquizoides mostram-se mais inclinados a construir 

sistemas intelectuais do que a desenvolver relações emocionais, 

a partir de uma base humana. Costumam, por exemplo, amar o a-

mor, ou qualquer outra construção mental ideal, tentando impor 

suas idéias altamente elaboradas para os outros. Uma s~nsação 

interna de superioridade parece estar na base destas ações. As 

fontes desta sensação, geralmente inconscientes, são: 

1) a supervalorização secreta dos conteúdos pessoais, 

tanto mentais, como físicos; e 
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2) a inflação narcfsica do ego, que surge da posse se 

creta de objetos libidinais internalizados (por e-

xemplo, o peito materno e o penis paterno), e de 

considerável identificação com os mesmos. 

A necessidade interna de segredo está determinada, por um lado, 

pela culpa devido a posse de tais objetos que são, num certo 

sentido, roubados. Por outro lado, é originada pelo medo de 

perde-los. O segredo tem um efeito de provocar um sentimento de 

ser diferente dos outros, ou até de ser"realmente excepcional ou 

único. Este sentimento está estreitamente relacionado com a 

sensação de ser o que está sobrando. Frequentemente se verifi-

ca que embora o esquizoide em sua casa fosse o filhinho da ma-

mãe, era tudo menos um verdadeiro menino para os outros garotos 

do colégio; encontrando a realização pessoal no estudo, ao in-

vês de utilizar sua energia, como as crianças comuns o fazem,na 

participação dos jogos escolares (Fairbairn, 1980). 

1.3 - A ALIENAÇ~O PS!QUICA: ALGUMAS CONCLUSOES SOBRE SUA VINCU 

LAÇ~O COM O DESENVOLVIMENTO PS!QUICO E COM A ESQUIZOIDIA 

Fages (1977, p. 134) define alienação da seguinte maneira: 

... " Rela.ç.ã.o de c.on6tL6ã.o entILe.6i e 0.6 objeto.6 , 
pOIL 6a.lta. de individu.a.lida.de pILÕplLia. e de lingu.a.gem cU 
6eILenc.ia.da.". 

A falta de individualidade referida permite que se co,!!. 

clua que a alienação é um fenômeno anterior ao período simbóli-

co e, portanto, a resolução da problemática Edípica. 
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A experiincia da alienaçio i vivenciada por exemplo 

no estádio do espelho. O individuo afasta ou aliena aspectos 

próprios, através de atividades projetivas, depositando-os nos 

objetos exteriores. Desta maneira, toma contato consigo mesmo 

atraves do outro. Este funciona como um espelho refletor das 

imagens projetadas. Ai esta o cerne da confusão. Na medida em 

que se estabelece uma vinculação simbiótica, o Eu e Outro -nao 

se diferenciam. A partir do fenômeno da indiferenciaçio ê que 

podem surgir os sentimentos de confusão. 

Bleger (1977) considera que a ansiedade confusional , 

em qualquer das suas manifestações (obnubilação e estreitamento 

da consciincia, enjôo, expectativa, indecisão, suspense, desori 

entação, ofuscamento, sono, embotamento, etc) ê o fenômeno que 

emerge quando ocorre a re-introjeção de um fragmento do projet~ 

do. Funciona, portanto, como um alarme frente ao retorno maci-

ço do núcleo aglutinado, o que poderia ocasionar a desintegra--

ção psicótica do ego. Por outro lado, a confusão também pode 

se produzir por regressão dos níveis neuróticos da personalida-

de aos níveis psicóticos, através de uma perda da discriminação 

da posição esquizoparanoide, isto é, por um restabelecimento da 

fusão primitiva, de existincia normal nos primórdios do desen--

volvimento. 

A estreita ligaçio das vinculações simbiótica e autis 

ta já foi mencionada. Se na simbiose o outro com quem o indiví 

duo se relaciona serve de depositário, consequentemente não ap~ 

rece como pessoa. Assim, o indivíduo permanece isolado, rela--

cionando-se com os próprios objetos internos, projetados no de-

positário. Portanto, o que existe ê uma esquizoidia mascarada. 
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Aparentemente pode-se observar um envolvimento emocional, no en 

tanto, por baixo haveria um isolamento a dois, garantido por u

ma simbiose de projeção cruzada. 

Como se pode ver, a alienação psíquica está muito re

lacionada a esquizoidia. Ambas expressam o drama do narcisismo, 

na medida em que tudo gira em torno do Eu. Como já foi visto , 

tais processos são considerados normais nos primórdios da onto

gênese, no entanto, se apresentarão como patológicos quando fo

rem produzidos por regressão psíquica ou por fixação nos pontos 

do início do desenvolvimento psíquico. 
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CAPITULO 2 

SOCIEDADE ALIENADA E ESQUIZOrDIA SOCIAL 

No capítulo anterior a alienação e a esquizoidia fo

ram estudadas ao nível do individuo. Neste capítulo, a propos

ta também será estudar estes dois fenômenos, só que ao nívels~ 

cial. Para tal, evidentemente será indispensável caracterizar 

o sistema sócio-econômico. Resolveu-se escolher o sistema capi 

talista. A justificativa desta escolha tepousa no fato deste 

trabalho ter nascido da experiência clínica do seu autor, num 

contexto social capitalista. Portanto, pretende-se estudar a 

alienação da sociedade capitalista. Isto não pressupõe que os 

demais modos de produção não possuam alienação. Tambemnãopre~ 

supõe que a alienação seja a única característica do capitalis

mo. Significa apenas que a proposta central será estudar al

guns aspectos alienantes e alienados da sociedade capitalista , 

tentando, sempre que possível refletir suas relações com o fenõ 

meno da Esquizoidia Social, o qual será definido e desenvolvido 

mais adiante, neste capítulo. 

2.1 - A ESTRUTURA DO CAPITALISMO E O CAR~TER DO HOMEM NOS Srcu

LOS XVII, XVIII, XIX E XX 

No mundo ocidental, o capitalismo tem sido o sistema eco

nômico predominante desde os seculos XVII e XVIII. Apesar das 

grandes modificações deste sistema ao longo dos anos, existem 

certas características que permaneceram inalteradas atraves de 
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toda a sua história. são elas (Fromm, 1967, p. 91): 

••• " ( 1) a e.xi~.tência de. home.l'l.~ polZ,tica e. j ulLidica.men 
te. livlle~; (2) o 6ato do~ home.n~ livlle~ (opellã.Jr.io.6 e 
e.mplle.pa.do~ em ge.llar), me.diante. um contllato, ve.ndellem 
o ~e.u tllabalho ao plloplliet~llio do capital no me.llca.do 
de. tllabaeho; (3) a e.x~tência do me.llcado de. ben~ co-
mo mecani~mo de.te.llminante. do~ plle.ÇO~ e. Ileguladoll da. 
alte.llaçio na Plloduçio ~ocial; e. (4) o pllincZpio de 
que. cada indivIduo atua com o obje.tivo de. con~egu.ill u 
ma utilidade. palla ~i me.~mo, ~upondo-~e contudo que~ 
pOIl cau~a da açio competitiva de. mu.ito~, Ile~ulte a. 
maioll vanta.!,em po~~Zvel palla todo~". 

Os aspectos específicos que caracterizam o capitalis-

mo dos séculos XVII e XVIII são dois (Fromm, 1967): 

(1) a técnica e a indústria estavam em seus primórdios 

-em comparaçao com o desenvolvimento que alcançaram 

nos séculos XIX e XX; 

(2) As praticas e idéias da cultura medieval continua 

vam exercendo considerável influência sobre as pr~ 

ticas econômicas daquela época. 

A ideologia tradicionalista enfatizava a importância 

da preservação do equilíbrio social através do respeito ao ser 

humano. A sociedade e a economia existiam para o homem e -nao 

o homem para elas. Para exemplificar, pode-se citar o ceticis-

mo existente naquela época em relação as máquinas novas. As pe~ 

soas temiam que tais máquinas pudessem substituir a mão de obra 

humana, ocasionando desemprego. Outro exemplo poderia ser o fa 

to de se considerar anti-cristão e anti-ético que um comercian-

te fosse ganancioso ao tentar atrair para si fregueses alheios, 

através da redução do preço das mercadorias, ou de qualquer ou-
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tro atrativo. 

No secu10 XIX, modificou-se a atitude tradicionalista 

de respeito ao princípio de solidariedade humana. Gradativamen 

te o homem foi deixando de ocupar o centro do sistema econômico, 

cedendo esta posição para a produção. A finalidade principal 

passou a ser o acúmulo de capital, o crescimento industrial, o 

aumento da produção, não importando o bem estar humano. O lema 

do empregador consistia em explorar o máximo possível a mão de 

obra do trabalhador a fim de obter o máximo de lucro. Ainda que 

não quisesse, deveria obedecer a super exigência social, ampli

ando cada vez mais seu negócio. Todos buscavam fregueses, pro

curando vender mais barato que os seus competidores; esta luta 

da competição entre iguais tornava-se tã~ impiedosa e ilimitada 

auanto a exploração dos trabalhadores (Fromm, 1967). 

A competição que caracterizava o funcionamento ec~ 

nômico do mercado, tornou-se bastante acentuada,especia1mente a 

partir da segunda metade do secu10 XIX. Tal atitude constituia 

justamente o oposto daquela característica da epoca feudal, se

gundo a qual cada um tinha na ordem social o seu lugar tradici~ 

nal, com o qual devia contentar-se. Produziu-se, em oposição 

a estabilidade social do feudalismo, uma mobilidade social, na 

qual todos lutavam por conquistar os melhores lugares, embora 

fossem poucos os escolhidos para ocupá-los (Fromm, 1967). 

Fromm (1967), destaca a importincia de se abordar a 

questao do mercado moderno como wecanismo central da distribui

ção da produção social, uma vez que tal mercado e a base da for 

mação das relações humanas da sociedade capitalista. Segundo o 
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autor, se a riqueza da sociedade correspondesse às necessidades 

reais de todos os indivíduos, sua distribuição não constituiria 

nenhum problema. Entretanto, com a exceção das sociedades primi 

tivas, esta condição nunca ocorreu na história da humanidade. 

As necessidades sempre foram maiores que o produto social e,co~ 

sequentemente, também sempre houve a necessidade de regulamen-

tar a maneira de distribui-lo. Nas sociedades mais avançadas do 

passado tal regulamentação era efetuada através da força (tradi 

ção social e religiosa). As classes mais poderosas se apropri~ 

vam da maior parte do produto e realizavam os trabalhos menos 

árduos. No mercado moderno a regulamentação é automática e não 

necessita de força. Esta ausência da força é mais aparente que 

real. Na verdade o trabalhador não tem opção: ou aceita a ex-

ploração do sistema; ou não aceita, permanecendo desempregado 

e ameaçado .de não sobreviver. Portanto a liberdade do indiví

duo é ilusória. 

Uma outra característica do modo de produção capita

lista é o fato da finalidade de toda atividade econômica visar 

o lucro. o custo da produção não pode exceder o valor do prod~ 

to vendável a fim de que se possa acumular capital para desen

volver e aumentar a produção. Por um lado, pode-se destacar o 

fato da motivação para a produção não ser a utilidade social 

nem a satisfação produzida pelo trabalho, mas o lucro do inves 

timento. Por outro lado, destaca-se a questão da distribuição 

de renda no capitalismo se caracterizar pela falta de proporção 

equilibrada entre o trabalho e a sua remuneração. A função hu

mana essencial da troca de esforço por dinheiro encontra-se de

teriorada. Do ponto de vista do empregador, dono do capital, ~ 
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le pode nem sequer trabalhar e ainda assim ganhar dinheiro. Ne! 

te caso, dinheiro e trocado por mais dinheiro. Tal lucro decor 

re da associação do capital do empregador com o trabalho dos em 

pregados. Do ponto de vista do empregado, pode-se dizer que 

para haver lucro e preciso que o valor correto do seu trabalho 

não seja respeitado; e preciso que o produto vendável exceda o 

custo da produção. A consequência disto e a desvalorização do 

trabalho, dos esforços e habilidades do homem (Fromm, 1967). 

A existência humana se faz representar materialista--

mente a partir do produto do trabalho. - ~ A remuneraçao e a expre! 

são materialista do reconhecimento social do produto e, portan-

to, da própria existência do trabalhador. Neste sentido, a ou-

tra consequência do desrespeito do valor do trabalho e o desco-

nhecimento ou desqualificação da existência humana. Segundo 

Fromm (1967), enquanto o ganho for limitado pelo esforço, o de-

sejo tambem o estarão Neste sentido, se a renda não e propor--

cional ao esforço, não existirão limites para os desejos, pois 

sua satisfação dependerá das oportunidades oferecidas por deter 

minadas situações do mercado e não da própria capacidade. Por--

tanto, a terceira consequência resultaria da seguinte mensagem 

social: Para ganhar dinheiro não e preciso se esforçar; basta 

que se fique dependente da sorte, das boas oportunidades do mer 

cado. A -repercussão desta mensagem no indivíduo reforçaria a 

atividade fantasiosa; as pessoas passariam a esperar o apareci 

mento da boa fada (por exemplo, ganhar na loteria esportiva), de 

um provedor que satisfaça todas as necessidades. Tal mensagem 

confirmaria a possibilidade de atendimento a todos os desejos , 

em plena expressão onipotente~ Alem disso, conduziria os indi-
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víduos a uma busca de relacionamentos dependentes que, pelo te-

or fantasioso, levaria a um isolamento inevitável - esquizoidia 

social 
(9) 

Fromm (1967), considera que o caráter social da socie 

dade capitalista do século XIX possuia uma orientação acumulat! 

va. O prazer consistia na acumulação de propriedades, indepen-

dentemente da produção e da busca de lucros. Este caráter anal cons 

tituia um dos aspectos fundamentais das classes média e alta do 

século XIX. No século XX, a mania da propriedade se converteu 

no traço característico da classe média - baixa, e é muito mais 

frequente na Europa que nos Estados Unidos. Destaca ainda os 

aspectos positivos e negativos desta orientação. Os primeiros 

seriaI:1: espírito prático, economia, solicitude, reserva, caut~ 

la, imperturbalidade, ordem, metodo e lealdade. Os negativos s~ 

riam: falta de imaginação, mesquinhez, desconfiança, frieza,a~ 

siedade, obstinação, indolência, pedantismo, obsessão e desejo 

de posse. Segundo From~ (1967), nos séculos XVIII e XIX predo-

minaram os aspectos positivos, enquanto que os negativos tive--

ram maior preponderância no seculo XX. 

A quebra do princípio tradicional de solidariedade hu 

mana conduziu a novas formas de exploração. Certas restrições 

sociais controlavam a exploração feudal. O senhor podia exigir 

serviços de seus vassalos, no entanto, era obrigado pelo costu-

me a protege-los e a proporcionar-lhes, pelo menos, o estrita--

mente necessário para que pudessem viver segundo o nível tradi-

cional de vida. No século XIX a exploração tornou-se anônima. 

(9) O Conceito de E~quizoidia Social encontha-~e de~envolvido 
mai~ adiante (vide 2.3). 
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Como a mão de obra era comprada pelo preço justo do mercado,não 

havia uma obrigação por parte do empregador além do pagamento do 

salario. Se milhares de trabalhadores ficavam sem trabalho, se 

estavam passando fome, isto não era culpa do empregador. Tal 

situação era percebida Como consequência do talento inferior do 

empregado, ou simplesmente de uma lei social e natural que -nao 

podia ser modificada (Fromm, 1967). 

No século XX houveram modificações na exploração. O 

capitalismo moderno emprega trabalho, portanto, a forma social 

e política mudou. No entanto, tanto neste séculb, quanto no a~ 

terior,permaneceu-se seguindo o princípio comum a todas as so-

ciedades de classe: 
. .. 

o uso do homem pelo homem. Tal prlnclplo se 

- -refere ao fato de um homem servir a outro para fins que nao sao 

próprios, mas sim, os do empregador. Neste sentido o homem dei 

xa de ter um fim em si, tornando-se um meio para os interesses 

econômicos de outro homem, ou de si mesmo, ou de um gigante im-

pessoal - a maquina econômica (Fromm, 1967). -Uma das conseque~ 

cias disto é o fato do compromisso com o trabalho ser uma obri-

gação imposta pelo empregador. Se a remuneração fosse compatí-

vel com o esforço, as relações de trabalho representariam, por 

um lado, uma afirmação pessoal da própria potência e, por outro 

lado, uma maneira de trocar afeto. Neste caso não existiriam ra 

-zoes para obrigar o empregado a trabalhar; a obrigação parti--

ria dele próprio uma vei que seria do seu próprio interesse de-

senvo1ver suas potencialidades e participar de um clima emocio-

nal de cooperação e reciprocidade, onde todos trariam algo pró-

prio para trocar com os demais. Por baixo desta troca de ações 

produtivas existiriam as trocas emocionais. Entretanto, a rea-
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1idade é que a remuneração não é compatível com o esforço. ! 

provavel que isto constitua um dos fatores que impedem a expre~ 

são da natureza humana. A inadequação das trocas leva ao isola 

mento, e a inexistência da afirmação pessoal, da criatividade, 

conduz ao sentimento de não ser nada, de estar vazio. A esse 

respeito diz Fromm (1967, p. 101): 

••• "na. hÚULa.ILq u.1..a. c.a.p.i.t:a.l.i..6 t:a. de va..toILe.6, o c.a.p.i.t:a.l o 
c.upa. luga.IL ma..i..6 eleva.do do que o t:ILa.ba.lho, a..6 c.o.i..6a..6-
a.c.umu1.a.da..6 ma..i..6 que a..6 ma.Jt.i.6e.6t:a.ç.õe.6 de v.i.da.". 

-Na realidade social vigente o que existe sao tentati-

vas de enganar o patrão através, por exemplo, de faltas com fa1 . -
sas justificativas, ou de rouba-lo, quer atraves de desfalques, 

quer através do enforcamento dos dias de trabalho que se situam 

entre um feriado e o fim de semana, etc. A finalidade de tais 

tentativas parece ser retribuir o sentimento de estar enganado, 

de estar sendo roubado; e como se o desejo fosse colocar o pa-

trao no lugar do empregado para faze-lo sentir o que é ser eng~ 

nado, o que é ser roubado. Tudo isto se passa dentro de uma re-

lação simbiótica, na qual o empregado se ataca para atacar o p~ 

trao. Como ja foi dito, seria do seu próprio interesse partici 

par de um trabalho produtivo em equipe, no entanto, ele se pri 

va desta gratificação simplesmente porque, em sua fantasia, se 

a aceita, estaria tambem aceitando estar dominado, subjugado, ~ 

primido, roubado, pelo patrão. Neste sentido, o boicote do tra 

balho estaria comunicando a não aceitação da condição de subme-

tido na relação de trabalho. Evidentemente é muito saudável não 

aceitar tal condição, no entanto, existem maneiras e maneiras de 

se comunicar algo. A comunicação escolhida é a não-verbal, a 
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qual constitui a mais primitiva forma de comunicar, tanto no de 

senvolvimento filogenêtico, quanto no ontogenêtico. Será que e-

xiste espaço na sociedade atual, para uma comunicação mais evo-

luida, mais amadurecida? 

A questao da exploração do trabalhador pelo emprega--

dor está estritamente ligada ao problema da autoridade. Segundo 

Fromm (1967), a autoridade não ê um atributo pessoal. Refere-se 

a uma relação: uma pessoa ocupa uma posição superior em rela--

ção a uma outra, que por sua vez ocupa a.posição inferior em re 

lação a primeira. Pode-se distinguir dois tipos de autoridade: 

(1) a racional; e 

(2) a inibidora ou irracional. 

A primeira se caracteriza por atingir os interesses de ambos os 

membros da relação. Por exemplo pode-se citar a relação profe~ 

sor-aluno. o interesse do aluno ê aprender e do professor ensi 

nar. Assim, as posições superior e inferior são aceitas e im--

prescindíveis para·a existência da relação. O professor sente-

se satisfeito e bem sucedido em contribuir para o progresso do 

aluno; 
.. 

se nao o consegue, o fracasso sera de ambos. A segunda 

autoridade se caracteriza por atingir apenas os interesses de 

um dos membros que detem o poder, colocando-se como superior e 

impondo a posição de inferior para o outro. Como exemplo,pode-

se citar a relação opressor-oprimid~. Quanto mais o opressor 

explora o oprimido melhor para ele e pior para o explorado. 

Enquanto que a autoridade racional tende a dissolver-

se, a irracional tende a intensificar-se. Esta probabilidade d~ 
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corre do fato da distância entre as pessoas, com a fluência da 

relação, diminuir e aumentar, respectivamente no primeiro e no 

segundo tipo de autoridade. Na esfera emocional, amor e grati-

dão predominam na racional, sendo que na irracional os sentimen 

tos são de ódio ou admiração cega, veneração. O ódio decorre do 

sentimento de estar desrespeitado, anulado, submetido. O 

cego tem duas funções: 

(1) eliminar o doloroso e perigoso ódio; e 

(2) suavizar o sentimento de humilhação. 

amor 

Se o submetedor e maravilhoso, não há porque ter vergonha de lhe 

obedecer (Fromm, 1967). Algumas vezes a veneração cega se mis-

tura com desejos sexuais. Nestes casos parece existir uma fan

tasia de que tendo sexualmente o submetedor seria possível ocu

par sua posição, sua existência. A inveja do poder levaria ao 

desejo de ter para ser o poderoso. Na prática não existe nenhu 

ma relação de autoridade puramente racional ou irracional, mas 

sim, mesclas dos dois tipos de autoridade. o que varia é a in-

tensidade de cada um deles numa mesma relação, determinando o 

predomínio de um ou de outro tipo. 

No século XX, dado ao processo de massificação, a au

toridade não se manifesta como uma mistura do tipo racional com 

o irracional, IDas sim, anonimamente,atraves da opinião pública, 

do mercado, etc. A manifestação desta mistura só se dava antes 

do século XX. No século XIX, a irracional idade se expressava ~ 

traves do caráter social deste período, essencialmente hierár-

quico, embora já não mais como o caráter hierárquico da socieda 
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de feudal, baseado no direito divino e na tradição, mas na pos-

se do capital. A autoridade racional aparecia, por exemplo, a-

través do respeito aos cientistas, filósofos e historiadores, a 

través das preocupações com a distinção entre o verdadeiro e o 

falso, o justo e o injusto, etc (Fromm, 1967). 

A tendência da sociedade ocidental contemporânea é p~ 

ra o desenvolvimento do capitalismo em sua forma pura, isto 
~ 

e, 

sem remanescentes e freios feudais. o desaparecimento dos fato 

res feudais significa o desaparecimento da autoridade irracio--

nal. A superioridade deixa de ser determinada pelo nascimento, 

pela vontade de Deus,ou por lei natural. Todos os indivíduos 

são iguais e livres. Uma pessoa só manda na outra mediante um 

contrato de trabalho. A autoridade racional também desapareceu. 

o mercado e o contrato passaram a regular as relações, tornando 

desnecessário saber-se o que é justo ou injusto, certo ou erra-

do, etc. Esta forma mais avançada e poderosa de capitalismo 
~ 

e 

encontrada nos Estados Unidos. Na Europa ainda existem alguns 

resquícios da tradição feudal (Fromm, 1967). 

Para caracterizar a forma pura de capitalismo é preci 

so que se estude as mudanças que ocorreram entre os séculos XIX 

e XX. A mais flagrante de todas foi a da técnica: maior uso 

da máquina a vapor, do motor de combustão interna, da eletrici-

da de e o começo do emprego da energia at;mica. o processo se 

caracterizou pela crescente substituição do trabalho manual pe-

10 mecânico, e,pela substituição da inteligência humana pela das 

máquinas. Esta mudança foi causada pela crescente concentração 

do capital, do poder. Tal concentração não se refere ao inte--

rior de cada empresa, mas -a uma comparaçao entre as empresas. 
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o aumento do número e importância das empresas pequenas está 

em proporção direta com o aumento dos ~randes colossos econômi

cos (Fromm, 1967). 

Outra mudança foi a diminuição do número de pessoas 

que trabalham por conta propria e, consequentemente, o aumento 

do numero de empregados assalariados. Esta mudança ocasionou 

uma outra: o aumento dos indivíduos que trabalham com pessoas 

e símbolos - cifras (gerentes, agentes de vendas, funcionários 

de escritorio, etc), sendo acompanhado pela diminuição do núme

ro de trabalhadores manuais (Fromm, 1967). 

Uma característica bastante significativa do século xx 

é a crescente separação entre o dono da propriedade e a direção 

da mesma. Atualmente, o aumento das empresas é acompanhado pe-

10 aumento do numero de acionistas, o que acarreta uma diminui

ção da proporção das ações de propriedade da gerência e da dir~ 

toria. Isto significa que a medida em que uma empresa cresce , 

torna-se cada vez menos propriedade da direção e da gerência 

(rromm, 1967). Portanto, a quarta mudança se refere ao apareci 

mento de uma proporção inversa entre o aumento da riqueza e a 

centralização do poder no interior de cada empresa: quanto mais 

o capitalismo se desenvolve, maiores serão a riqueza e a descen 

tralização do poder dentro de cada empresa. 

Outra transformação fundamental do capitalismo do sé

culo XIX para o contemporâneo foi o aumento do mercado interno. 

Enquanto que no século passado existia uma orientação acumulati 

va, atualmente existe uma orientação mercantil e recep~iva. Ao 

invés da economia e da evitação dos gastos que não pudessem ser 
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pagos imediatamente, o sistema contemporâneo tomou por base o 

princ[pio da produçio e consumo em massa. Todos sio incitados, 

quer pela propaganda, quer pelo contato interpessoal, a comprar, 

a gastar, ainda que não tenha economizado o suficiente para pa-

gar as despesas. Este processo avança de mãos dadas com a me-

lhoria da situação econômica e social da classe trabalhadora. 

Principalmente nos Estados Unidos, o salário do trabalhador e 

seus benefícios sociais lhe permitem um nível de consumo que 

pareceria fantástico a 100 anos atraso Sua capacidade social e 

econômica aumentou na mesma proporçao, e "isso não só em relação 

ao salário e benefícios sociais, mas tambem no tocante ao seu 

papel humano e social na fábrica (Fromm, 1967). 

Fromm (1967), se refere a este aumento do mercado in-

terno como o milagre da produção que leva ao milagre do consumo. 

Sobre o primeiro milagre diz ele (1967, p. 114): 

p. 114): 

... "0 homem do ~ieulo xx maneja 6o~ça~ milha~e~ de ve 
ze~ m~i~ pode~o~a~ do que a~ que a na~u~eza havia po~ 
~o ã. ~ ua di~ po~içã.o : o vapo~, o pe~~õleo, a ele~~er 
dade eonve~~e~am-~e em ~eu~ ~e~vo~ e be~~a~ de ea~ga~ 
a~~ave~~a o~ oeeano~ e o~ eon~inen~e~, p~imei~o em ~e 
mana~, depoi~ em dia~ e ago~a em ho~a~. Apa~en~emen~ 
~e, venee a~ le~ da g~avidade e voa a~~avi~ do~ a~e~, 
eonve~~e de!.> elr.~o~ e"., :teJt" .. a!.> {é~~ei~ e 6a.z ehove~, em 
vez de apena.~ ~eza~ pa~a que i~~o a.eon~eça". 

Quanto ao milagre do consumo, considera o autor (1967, 

... "Já. nã.o há. ba~~ei~a!.> ~~a.dieionai~ a impedi~ que ai. 
auim eomp~e o que bem lhe ap~ouve~. Tudo o que neee~ 
~i~a i dinhei~o, e i eada vez maio~ o núme~o de pe~~ 
~oa!.> que o po~~uem, nã.o, ~alvez, pa~a eomp~a~ pê~oi.a~ 
i.eg1.~imM, ma~ pé.~ola.!.> a~~i6ic.iai~, pa~a eomplr."a~ Fo~cú 
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que pa~ecem Cadillac~, ~oupa~ ba~ata~ que pa~ecem ca
~a~, ciga~~o~ que .6 ão 0.6 me.6mo.6 pa~a 0.6 mLt.io nã.~io.6 e 
ra~a o~ ope~ã~io~. Tudo e~tã. ao alcance de todo.6, tu 
do pode ~ e.~ comp~ado, tudo pode ~ e~ con.6 umido. Quanão 
houve uma ~ociedade em que oco~~e.6~e tal milag~e?". 

Sobre o milagre da produção talvez caiba compará-lo 

com milagre da onipotência. o Autor fala de um super-controle 

de forças mais poderosas que iquelas presentes na pr~pria natu-

reza. Tais dizeres parecem passar a mensagem: "veja que ma~a-

vilho.6 o : o homem ~ onipotente; pode cont~ola~ tudo!". Mais 

adiante surge o termo "aparentemente" para se referir a vit~ria 

sobre as leis da gravidade. Portanto, o que existe e uma aparê~ 

cia da onipotência, não a propria. Existem coisas que o homem 

controla e coisas incontroláveis; como não há um controle de 

tudo, tambem não há uma onipotência. Sempre existirão limites 

-impedindo sua plena expressa0. De qualquer maneira as coloca--

ções do autor podem ser interpretadas como uma denúncia da atu-

aI busca ou desejo da onipotência. Enquanto objeto do desejo 

.ela pode ate existir. Qual será o significado desta busca ou d~ 

sejo? So se busca alguma coisa que esteja faltando;quanto maior a 

busca, maior a falta. Se existe uma grande necessidade de potência 
.. 
e 

provável que também exista uma imensa impotência. Que impotên--

cia e esta? Ou melhor, quais serão as incapacidades, impossibi 

lidades ou limites da atual sociedade que são vivenciados como 

impotência? 

O milagre do consumo permite levantar a questao da vo 

racidade da sociedade contemporânea. Diz Fromm (1967) que tudo 

pode ser comprado. Por que de repente surge a necessidade do 

tudo? O mes~o raciocínio pode ser aplicado: s~ se necessita 
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algo que esta faltando; quanto maior a necessidade, maior a 

falta. Portanto, a necessidade do tudo esta comunicando o sen-

timento de vazio, de nada. ~ preciso um tudo bem grande para 

preencher o nada em sua imensidão. Que insatisfação é esta? No 

caso do Brasil, sem dúvida existe uma carência material, no en

tanto, a insatisfação é bastante difusa, atingindo inclusive as 

classes sociais privilegiadas. Que carência será esta? O que 

está faltando? O que parece existir é um vazio emocional oca-

sionado por um lado pelo fato do homem se sentir coisificado, 

massificado, sem existência humana. Ele -é tudo e não é nada. 

Este tudo se refere ao conjunto de aparências que assume: ele 

é o sapato da moda; o cigarro que torna através da propaganda, 

o homem de sucesso; o carro do ano, enfim, ele é igual a todo 

mundo; ele assume a a?arência mais valorizada pelo social. O 

nada diz respeito ao fato do indivíduo humano não se constituir 

de aparências, mas sim, através do desenvolvimento de uma pess~ 

alidade que o torna único, muito embora possa ter semelhanças 

com os demais. Por outro lado o vazio é decorrência do isola--

mento, da carência de uma relação afetiva genuina, madura. Ani

quilado pelo social em sua existência humana, em sua unicidade, 

tenta o homem recuperar sua condição de indivíduo fugindo do 

social, se isolando da sociedade, ou na sociedade. Esta segunda 

forma de isolamento se viabiliza através do chamado narcisismo 

grupal, que será estudado mais adiante. O que é o mais saudá-

vel: 

(1) fugir da realidade doentia da sociedade, se iso--

lando no mundo interno e, assim, adoecendo atra-

vês de uma atitude esquizoide? ou então, 
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(2) Permanecer na sociedade, participando de sua doen 

ça e optando, assim, por uma esquizoidia social(IO)? 

2.2 - A ALIE~AÇ~O no CAPITALISMO CONTEMPOR~NEO 

Tendo caracterizado o capitalismo em sua forma pura e de~ 

crito o cariter do homem contemporineo pode-se extrair o princi 

paI efeito desta estrutura sócio-econômica sobre os indivíduos: 

a alienação. 

Fromm (1967), define a alienação como uma experiência 

na qual o indivíduo se sente como um estranho, deixando de se 

perceber como centro de seu mundo, como cria~or dos próprios a-

tos. Estes, juntamente com suas consequências, são transforma-

dos em seus senhores, aos quais deve obediência e ate adora. A 

pessoa alienada não toma contato consigo mesma e nem com os de 

mais. Percebe a si e aos outros como são percebidas as coisas: 

com os sentidos e com o senso comum. 

Originalmente o termo "Alienação" era utilizado para 

se referir ao louco, ao insano. Com Marx é usado para designar 

ri estado do homem no qual seus próprios atos converteram-se em 

uma força que lhe é estranha, situada acima dele e contra ele, 

ao invés de estar sob o seu governo (Fromm, 1967). 

O conceito de alienação ji existia desde a época dos 

profetas do antigo testamento, que se utilizavam do termo'idola 

tria" para se referir ao conceito em questao. Idolatrar signi 

(10) O eoneeito de e~quizoidia ~oeial ~e~ã e~tudado mai~ adian
te (vide item 2.3). 
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fica amar um ídolo. Este consiste numa criação do homem que o 

aliena de si mesmo. A relação com o idolatrado ~ especular ou 

narcisista: o indivíduo se projeta no ídolo, passando a amã-lo 

quando na verdade esta amando a si mesmo, atrav~s deste outro 

que é idolatrado. Torná-se, assim, alienado, perdido de si me~ 

mo, porque deixa de se sentir como centro das irradiações de a-

mor e razao; poraue se inclina ante a sua própria criação, pe~ 

cebendo-a como alheia. Sobre esta questão diz Fromm (1967, p. 

125) : 

•.. "O homem ga.6-ta. .6 ua.6 eneJtgia.6 e .6 eU.6 -talen-to.6 aJtt1..6 
-ticc~ em 6azeJt um Zdolo, depoi.6 adoJta e.6-te Zdolo, que 
nao e cu-tJta coi.6a .6enão o Jte.6ultado do .6eu pJtôpJtio e.6 
60Jtçc humano. Sua.6 6oJtça.6 vi-tai.6 conveJt-teJtam-.6e em 
uma r. coi.6a" lo e e.6.6a coi.6a, havendo-.6 e conveJtildo em 
Zdolc, já nao ê .6en~ida pelo homew como Jte.6ultado do 
.6eu pJtô~~io e.6~oJtço pJtodu-tivo, ma.6 como algo a6a.6tado 
dele, acima dele e contJta ele, a que adoJta e a que .6e 
.6 ubmete" . 

Desta maneira, as experiências do indivíduo tornam-se falsas. 

,Na medida em que não percebe sua realidade como portadora de p~ 

deres humanos criativos, perde o contato consigo mesmo e tamb~m 

com os demais, ja que estes deixam de existir como tais para 

constituirem depositirios das próprias criações e poderes. A 

coisificação, isto ~, o ato de transformar tudo em coisas, re-

sulta justamente da perda da pessoa1idade, da dimensão humana, 

caracterizada pela capacidade de reação. Tudo se torna inanima 

do para que o Eu possa assumir sua falsa existência at~avis dos 

depositários idolatrados. Nestas relações parece haver uma ex-

pectativa inconsciente de recuperar parte dos poderes projeta-

dos através da submissão e da adoração. 
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A alienação pode se manifestar de diversas maneiras; 

todas elas caracterizando-se por uma relação simbiótica entre o 

indivíduo e seu ídolo. o que varia é o depositário idolatrado. 

Assim, o amor idolátrico pode estar dirigido para o chefe polí-

tico ou Estado, para um Deus, para um amante que funcione como 

"príncipe encantado" ou como "bela adormecida", e ate para o di 

nheiro. Em quaisquer destas manifestações o homem não sente a 

si mesmo como portador ativo de poderes e riquezas, mas como u-

ma "coisa" empobrecida que depende de poderes exteriores a ele, 

e nos quais projetou sua substância vital. Esta projeção e que 

conduz a sensação de que a perda do depositário idolatrado re--

percutiria na própria morte. Se nele é colocado a vida, evide~ 

temente seu desaparecimento se efetiva juntamente com o que lhe 

e projetado - a vida. 

2.2.1 - A A1ienacão do Processo de Quantificação e Abstratifica -

A alienação se manifesta, por exemplo, atraves do pro--

cesso de quantificação e abstratificação, o qual constitui uma 

das características fundamentais do capitalismo contemporâneo. 

Na idade medieval a produção visava um número restrito e conhe-

cido de clientes e dependia de poucos trabalhadores. Os cálcu--

los do custo da produção e do lucro eram extremamente simples e, 

por isso, podiam ser realizados através da observação direta e 

concreta. Modernamente o homem de negócios trabalha com gran--

des vultos de dinheiro, milhões de clientes, milhares de acio--

nistas, milhares de operários e funcionários de escritório, etc. 

Um empreendimento econômico desta natureza e extremamente com--
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p1exo e, por isso, -sua contabilidade, seus balanços, nao podem 

ser realizados através da observação direta e concreta, mas sim, 

através dos processos de quantificação e abstratificação. Cada 

homem é representado por uma entidade abstrata, por uma cifra, 

e sobre essa base se calculam os incidentes econômicos, se pre-

vêem as tendências e se tomam as decisões (Fromm, 1967). 

Para demonstrar a manifestação do processo de abstra-

tificação e quantificação na esfera da produção, pode-se citar 

o vínculo empregatício. o trabalhador é contratado e empregado 

por uma instituição cujos diretores são partes impessoais da e~ 

presa e não homens eM contato pessoal com os empregados. As tr~ 

cas econômicas, na medida em que consistem no câmbio de dinhei-

ro por trabalho, também podem ser citadas. o dinheiro é uma 

expressão abstrata do trabalho; diferentes quantidades de uma 

mesma coisa (dinheiro) são trocadas por qualidades diferentes de 

trabalho. Outro aspecto da produção capitalista, cuja consequê~ 

cia ê a abstratificação cada vez maior, é a crescente divisão do 

"trabalho. Na eMpresa industrial moderna, o trabalhador, devi-

do a sua função especializada, não tem acesso ao produto concre 

to em sua totalidade. Apenas o diretor pode ter tal acesso, no 

entanto, para ele o produto é uma abstração cuja essência é o 

valor em câmbio (Fromm, 1967). 

Fromm (1967), admite que seria inconcebível a produ--

ção moderna em massa sem a quantificação e a abstratificação. 

No entanto, Como as atividades econômicas constituem a preocup~ 

ção principal do homem moderno, tais processos transcenderam o 

campo da produção econômica, invadindo a atitude do homem para 

com as coisas, as pessoas e ate para consigo mesmo. Existem duas 
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maneiras de se relacionar com um objeto: 

(1) concretamente, isto é, a partir de sua constitui-

-çao material, a qual lhe confere todas as qualid~ 

des específicas que o tornam único; e 

(2) abstratamente, isto é, levando em conta apenas as 

qualidades que ele tem em comum com todos os ou-

tros objetos do mesmo gênero. 

A relação plena e produtiva consiste em associar as duas manei-

ras percebendo o objeto tanto em sua singularidade, quanto em 

sua generalidade. Na cultura ocidental contemporânea a percep-

-çao das coisas e das pessoas se baseia quase que exclusivamente 

na captação dos aspectos gerais, abstratos. r muito comum se 

falar no apartamento de 100 milhões de cruzeiros, no sapato de 

20 mil, etc. As qualidades concretas, isto é, a utilidade, a 

beleza, etc, são secundárias, em comparação com o valor abstra-

,to - de câmbio. 

A difusão da abstratificação para além da esfera da 

produção teve como consequência principal a alienação do homem, 

a perda de sua individualidade, de sua especificidade, de sua 

singularidade. O homem é moldado, quer através da propaganda, 

quer através do contato interpessoal. para assumir uma existên-

cia padrão. 
A 

Deve se enquadrar dentro de algum tipo ou genero. 

Quem é Fulano? As respostas quase sempre tendem a enfatizar o 

grupo do qual Fulano faz parte, ao invés de se referirem a sua 

pessoa, as características que o diferem dos demais. Assim a 

resposta poderá ser: Fulano é psicólogo, engenheiro, surfista, 
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atleta, maconheiro, etc. Por que será que a identidade grupal 

tem se tornado tão vigorosa? Por que a existência humana e ca-

da vez mais a existência dos grupos, das massas, constituindo a~ 

sim, uma abstração? A resposta parece estar de alguma maneira 

relacionada com o aumento da concentração urbana. Se e cada 

vez maior o número de individuos num mesmo espaço físico, conse 

quentemente a proximidade física das pessoas aumenta, acarretan 

do o aumento das possibilidades de agrupamento. Desta maneira, 

quer queira, quer não queira, o indivíduo acaba vivendo uma vi-

da essencialmente em grupo e tendo, cada .vez menos, contato con 

sigo mesmo. 

Como já foi dito, Fromm (1967), considera o processo 

de abstratificação como uma característica do capitalismo con--

temporâneo. Atraves da análise que o autor desenvolve sobre e~ 

ta afirmação, o que se pode concluir é que o processo em ques--

tão e ocasionado pelo aumento da concentração urbana, indepen-

denternente do tipo de sistema econômico. Veja a colocação do au 

tor (1967, p. 117): 

.•• "é: l.ndub1.t:.ãve..Pque .6em a quant:.1.61.c.acã.o e a ab.6t:.Jr.a
t:.1.á1.c.aç.ã.o .6 eJt.1.a l.nc.onc.eblve.t a pJr.oduç.â.o modeJr.na em 
ml'.,6.6 a" • 

Ele estabelece uma relação entre os dois processos e a produção 

em massa. Portanto, não há uma referência especial ao tipo de 

sistema econômico, mas a produção para um grande número de pes-

soas. Sendo assim, conclui-se a partir do exposto que o aumen-

to da concentração urbana gera os processos em questão, os quais 

produzem a alienação do homem. Para que se possa confirmar a 



61. 

afirmação de Fromm citada no início deste parágrafo, seria ne-

cessário tratar da questão da concentraçao urbana como uma con-

sequência da evolução do capitalismo. Neste caso, tal sistema 

econ~mico produziria a tal concentraçao e esta, por sua vez, de 

mandaria os tais processos alienadores da existência humana. Es 

te esclarecimento facilita a compreensão da seguinte colocação 

de Fromm (1967, p. 124): 

... "A pa~ti~ do exame do p~oce~~o de ab~t~ati6ic4Çio, 
pode-~e conclui~ que o e6eito cent~al do capitall~mo 
~ob~e o homem mode~no ~ a alieriaçio". 

De que maneira o capitalismo ocasiona a concentraçao 

urbana? Uma das consequências básicas deste sistema econ~mico 

e o privilegio, cada vez maior, concedido a uma minoria. Este 

privilegio e que parece ocasionar a concentraçao urbana. ~ ca 

da vez maior o número de pessoas que imigram para as cidades em 

besca de uma melhor situação econ~mica. Quando chegam nas ci-

dades, enfrentam o impasse: ou se empregam, com baixa remune-

-raçao, ou permaneceID desempregadas. A maioria parece decidir 

pela primeira opção; passam a trabalhar por um salário de fo-

~e e vão morar em algum lugar compatível com sua situação eco-

n~mica. Corno a maioria e explorada para que a minoria perman~ 

ça privi~egiada, a densidade demográfica dos lugares baratos 

só poderá crescer desbragadamente. 

Segundo a Equipe da província Eclesiástica de são Pau 

lo (solo urbano, 1982), a causa mais imediata da concentração UE 

bana e a imigração de indivíduos do campo para as grandes metrô 

po1es ou capitais. Em 1940, de cada 100 brasileiros, 31 mora---
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vam em cidades e 69 no campo. -Em 1982, tal proporçao encontra-

va-se praticamente invertida: 67% moravam nas cidades e 33% no 

campo. Portanto,de 120 milhões de brasileiros, 80 milhões mor~ 

vam nas cidades. são Paulo, Porto Alegre, Salvador, Recife, Be 

10 Horizonte, Brasília, Fortaleza e Nova Iguaçu possuem mais de 

um milhão de habitantes. Esta imigração também tem as suas cau 

s as: 

(1) não há trabalho bem remunerado no campo; 

(2) é cada vez mais difícil ser proprietário de uma 

pequena roça. A falta de crédito bancário e de as 

sistência ao pequeno agricultor é crescente; e 

(3) os meios de comunicação de. massas (rádio, televi-

são, etc) transmitem uma idéia de que a vida nas 

cidades é melhor, atraindo, assim, o povo do cam-

po. 

Como se pode ver, a causa principal das imigrações para as cid~ 

des parece ser a estrutura social do capitalismo, ou mais espe-

cificamente, o fato deste sistema econômico privilegiar uma mi-

noria, produzindo na maioria explorada motivação para buscar um 

salário que permita satisfazer suas necessidades. Através da 

estatística da distribuição de renda entre os indivíduospode--

se caracterizar o que vem sendo chamado de minoria privilegiada 

e maioria explorada. No Brasil, de cada 100 cruzeiros, 37 cru-

zeiros e 90 centavos estão nas mãos de 6 milhões de pessoas, en 

quanto que 12 cruzeiros e 60 centavos pertencem a 60 milhões de 

indivíduos. Isto significa que 5% da população brasileira pos--

suem 37,9% da renda total do pais (indivíduos de maior poder a-
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quisitivo), ficando apenas 12,6% da renda nacional para 50% da 

mesma população (indivíduos de menor poder aquisitivo). 

Para demonstrar como o capitalismo privilegia cada vez 

mais a minoria, acarretando com isto uma exploração cada vez 

maior da maioria que se vê forçada a ocupar regiões mais bara-

tas, tornando-as superpovoadas, pode-se citar o fen;meno da es

peculação imobiliária abordado pela Equipe da província Eclesi

ástica de são Paulo (Solo urbano, 1982). Tal fen~meno consiste 

na aquisição de imóveis (terra ou casa) não para morar, mas pa

ra aplicar o capital. A terça parte dos terrenos para constru

ção nas cidades são glebas ou lotes vazios guardados para fins 

especulativos, ou seja, a espera de maior valorização para se

rem revendidos. A valorização de qualquer mercadoria ê regula

da pela lei da oferta e da procura: quanto maior a procura em 

comparação com a oferta, maior o valor do produto. A rápida as

censio do preço dos imóveis urbanos deve-se ao fato deles esta

rem escassos no mercado, acumulados sob o poderio de uma mino-

ria privilegiada. Na medida em que os imóveis constituem atual 

mente o melhor investimento econ~mico, pode-se concluir que tal 

minoria encontra-se aumentando suas possibilidades de ganhar 

mais dinheiro ainda, o que dificulta cada vez mais a ascensão da 

maioria explorada. Assim, torna-se cada vez maior o acesso da 

minoria para investir em imóveis. 

Por outro lado, a aquisição da casa própria por parte 

da classe baixa tem se tornado cada vez mais difícil. Pelo Ban

co Nacional de Habitação, a condição para tal aquisição ê pos-

suir renda mensal superior a três salários mínimos e ter condi

ções para pagar as prestaçoes, com correção monetária, duranre 
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25 anos. Em alguns municípios, pode-se adquirir na prefeitura 

uma casa embrião, isto é, uma moradia incompleta, apenas com r~ 

de de água e esgoto num quadradinho que tem banheiro e tanque ; 

a construçao do restante .i responsabilidade do proprietário. p~ 

de-se ainda comprar um lote, a custa de muito sacrifício, para 

a construção de uma casa aos poucos, com as próprias mãos ou na 

base do mutirão (solo urbano, 1982). 

A residência própria alem de ser um direito humano 
.. 
e 

principalmente uma necessidade. Diante d~ impossibilidade de sa 

tisfação desta necessidade, o povo encontra as seguintes saídas: 

(1) ocupar áreas públicas e permanecer lutando para 

não ser despejado; 

(2) ocupar áreas abandonadas; 

(3) invadir mangues, terrenos da marinha, beira de es 

tradas, etc; e 

(4) alugar um barraco ou cortiço onde se resida pessi 

mamente. 

-A percentagem de pobres que, por nao poder pagar o aluguel e nem 

as prestaçoes do BNH, acabam ocupando o terreno alheio é de 30% 

no sul do Brasil e de 60% no nordeste. Em 1950, 7% da popu1a--

ção do R(o de Janeiro habitavam em favelas. Em 1980, 30 ano s 

depois, a população deste estado cresceu duas vezes e a percen-

tagem de favelados aumentou para 35%, tornando-se 10 vezes maior. 

Copacabana, bairro mais populoso deste estado, possui 351 mora-

dores por 10 mil metros quadrados. Em cada área dessas,moram 

2365 pessoas na favela do Jacarezinho e 2162 na favela da Roci-

nha (Solo urbano, 1982). 
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2.2.2 - A Alienação do Processo de Produção 

A alienação impregna quase que completamente a socieda-

de moderna. o homem criou um mundo de coisas feitas por ele c~ 

mo jamais havia existido, e construiu um mecanismo social com-

plicado para administrar a tecnologia que produziu. Porem, toda 

esta criação lhe foi alienada. Não se sente como criador e cen 

tro, mas como um servidor autômato da engrenagem construida. O 

crescente aumento da potência e das possibilidades tecnológicas 

é acompanhado pelo aumento cada vez maior da impotência do indi 

víduoenQuanto ser humano. Este se defronta com suas próprias 

forças, encarnadas em coisas que ele criou e alheou de si. ~ 

possuido por suas próprias criações e perdeu o domínio sobre si 

(Fromm, 1967). 

O trabalho tem se tornado cada vez menos reflexivo e 

mais automático. As regras e as expectativas frente ao compor

tamento dos funcionários são rígidas. Eles devem agir assim 

'nesta situação, ou daquela maneira na outra situação, etc. tu

do está determinado. Como não há espaço para criação, é como 

se a vida estivesse sendo negada em prol de um controle onipo--

tente. O resultado disto é o desinteresse pelo trabalho, a ap~ 

tia, as faltas, a diminuição da produtividade, o aumento da des 

trutividade e a regressão psíquica - imaturidade emocional 

(Fromm, 1967). 

O diretor possui um papel que também é a1ienador. Atu 

a1mente sua finalidade é empregar proveitosamente o capital in

vertido pelos outros, embora, em comparação com o antigo tipo 

de diretor-proprietário, esteja muito menos interessado no va-
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lor do lucro, do que no desenvolvimento e funcionamento eficaz 

da empresa (Fromm, 1967). 

o diretor, os operários, todos em geral, lidam com gi 

gantes impessoais: COtrl a imensa empresa, com o enorme mercado 

interno e mundial, com um consumidor gigantesco, com grandes sin 

dicatos e Com um governo igualmente gigantesco. Todos estes gi 

gantes determinam a atividade do diretor e orientam a dos oper! 

rios e funcionários (Fromm, 1967). 

A questao do diretor conduz a um dos fenômenos mais 

significativos da cultura alienada: o da burocratização. Os 

burocratas são especialistas em administrar coisas e homens. Da 

do a grandeza do aparato a ser administrado e da consequente abs 

tratificação, a relação dos burocratas com as pessoas e de alie 

nação total. Estas são tratadas de forma impessoal e sem consi 

-derar suas emoçoes e sentimentos. Cabe ao burocrata diretor ma 

nipulá-las como se fossem cifras ou coisas. Como o vulto da or 

ganização e a extremada divisão do trabalho impedem cada empre-

gado de ver o conjunto, o diretor e fundamental para a vida da 

empresa, dado a sua função globalizadora (Fromm, 1967). 

o caráter social contemporâneo e determinado e molda-

do pela organização estrutural da grande empresa, pela tecnolo-

gia de produção em massa, e pelo grau de realização das convic-

-çoes e promessas sociais nas grandes empresas e pelas grandes 

empresas. Assim, ate as condutas do proprietário da tabacaria 

da esquina, ou mesmo dos seus empregados, que jamais possuiram 

uma ação na fábrica de cigarros. são afetadas pela ideologia do 

grande negócio (Fromm, 1967). 
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A atitude do proprietário da grande empresa é de ali~ 

-naçao quase que total. Sua propriedade consiste num pedaço de 

papel representativo de uma certa quantidade de dinheiro; -nao 

tem nenhuma obrigação nem qualquer relação concreta com sua em-

presa. Berle e Means (apud Fromm, 1967), destacam algumas mani 

festações desta atitude de alienação: 

(1) o priprietário deixou de ser um agente ativo, tornando-se 

passivo. Ao invés de atuar diretamente sobre a empresa e 

sobre a propriedade material (os instrumentos de produção), 

restringe-se a um pedaço de papel que representa alguns di-

reitos e expectativas com relação a empresa. ~ praticamen-

. te impotente para afetar, por seus próprios esforços, a pr~ 

priedade representada. 

(2) A ligação afetiva com a propriedade tem gradualmente dimi---

nuido. Tanto o proprietário, quanto os empregados já -nao 

sentem ma{s satisfação, independentemente do lucro monetã---

rio, pelas atividades desenvolvidas. 

(3) O valor da riqueza de um indivíduo já não é determinado pe-

los seus esforços, mas sim, por forças que lhe são estranha~ 

tais como o diretor e os acionistas. Desta forma, tal va-

lor está sujeito aos caprichos, as manipulações do mercado, 

e aos vaivens das apreciações da sociedade sobre o seu futu 

ro imediato. 

(4) O valor da riqueza do indivíduo não só varia frequentemente, 

como está sujeito a uma avaliação constante. 

(5) A riqueza tornou-se extremamente líquida através dos merca-
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dos organizados. o proprietário pode converte-la em outras 

formas de riqueza a qualquer momento, por exemplo, vendendo 

a maquinaria. 

(6) ~ cada vez menor a possibilidade de uso da riqueza. As ter-

ras, por exemplo, podiam gerar riqueza, mesmo quando seu v~ 

lor do mercado fosse desprezível. Portanto, não só podiam 

ser vendidas, como também, sofrer uma utilização material. 

Esta última forma de uso tornava possível um valor subjeti-

vo para o proprietário, completamente separado do valor rio 

mercado. Atualmente, somente vendendo-as no mercado é que 

o proprietário pode conseguir o seu uso direto. Ele está 

mais do que nunca preso ao mercado. 

(7) O dono da riqueza ou da propriedade não mais possui o poder 

e a responsabilidade como ocorria no passado. Estes vem 

sendo transferidos a um grupo separado dele, em cujas -maos 

está o controle (diretores, por exemplo). 

A alienação dos acionistas se manifesta pelo precário 

controle sobre a empresa de que participam. Legalmente lhes c~ 

be controlar através da eleição de representantes. Na prática 

real, como geralmente possuem uma pequena parte da empresa, não 

se interessam em participar na mesma, faltando nas reuniões e, 

com isto, deixando de exercer controle (Fromm, 1967). 
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2.2.3 - A Alienação do Processo de Consumo 

o processo de consumo e tao alienado quanto o de produ-

ção. No seculo XIX a motivação para comprar ou consumir era de 

terminada predominantemente pelo prazer da posse, da ostentação, 

o que independia do uso. Atualmente a maior parte do prazer 

derivada da posse de coisas para serem usadas. Não obstante, 

persiste o desejo de notoriedade. Ainda que os objetos sejam u 

tilizados, o são dentro de um clima exibicionista, narcisista. 

Assim surge um Eu falso, alienado, calc,do nas aparincias. o 

indivíduo deixa de expressar sua existência pelo uso dos obje-

tos que satisfazem suas verdadeiras necessidades, para expressá-

la atraves da utilização das coisas, valorizadas pela propaga~ 

da, pela ideologia vigente, etc. A alienação consiste justame~ 

te no fato da causa da própria ação ser o outro, e não o pró----

prio. o indivíduo e o que supõe que irá agradar aos demais. 

Ate a alimentação e afetada pela alienação. Os produ-

tos comidos são aqueles que a propaganda atesta como nutritivos, 

saborosos, etc. Os adjetivos são atribuidos de maneira a mobi-

lizar a fantasia inconsciente da população, motivando-a assim, 

para desejar aquela alimentação que acaba de ser lançada. Por---

tanto, o que se come e uma fantasia, perdendo-se contato com a 

coisa real. Bebem-se os rótulos divulgados; o paladar e condi 

cionado, e desta maneira a alienação atinge ate a existincia bi 

ológica. Como diz Fromm (1967, p. 136): 

... "0 ato de conhumo deve~ia he~ um ato humano conc~e 
to, do qual pa~ticipdhhem nOhhOh hentidoh, nOhhdh ne~ 
cehAidadeh o~gânicdh, nOhhO gOhto ehtetico ... deve
~a Ae~ uma expe~iência higni6icdtiva, humana, p~odu-
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tiva. Em no~~a cultu~a, há pouco di~~o. Con~umi~ e 
e~~encialmente ~ati~6aze~ 6anta~ia~ a~ti6icialmente e~ 
timulada~, alheia~ ao no~~o ~e~ ~eal e conc~eto". -

o lema da sociedade atual parece ser: "vamos consu-

Por mais que se consuma nunca se está satisfeito. A insa 

tisfação parece decorrer do fato das verdadeiras necessidades hu 

manas nao estarem sendo focalizadas, nem supridas. Os produtos 

escolhidos para o consumo são ditados pela sociedade. O indiví 

duo os consome iludido pela propaganda que os mesmos o satisfa-

-rao. Como a satisfação não vem, ele aumenta o consumo. Novame~ 

te não se satisfaz e volta a consumir. Não parece perceber que 

sua escolha i determinada por algo qu~ lhe i exterior, nem tao 

pouco que jamais se sentirá satisfeito epquanto não for ativo 

ou participante na própria escolha. 

O consumo deixou de ser um meio para a satisfação ou 

felicidade, tornando-se um fim em si. A esse respeito diz Fromm 

(1967, p. 137): 

•• • "0 ato de comp~aJL e con~umi~ conveJL-teu-~e em uma 
6~nal~dade compul~~va e ~JL~ac~onal, po~que ê um 6im 
em ~i, com pouca ~ela~ão com o ~o ou o p~aze~ d~ coi 
~a.6 comp~adM e con~umid~". 

Dai parece resultar a valorização do novo. Comprar a ultima e~ 

genhoca, o ultimo modelo de qualquer coisa que apareça no merca 

do, i o sonho de todos, ficando secundário o prazer real pelo 

uso de objetos que satisfaçam as verdadeiras necessidades. As-

sim, desenvolve-se a proposta social de estar sempre criando u-

ma nova necessidade nos indivíduos a fim de forçá-los a uma no-

va depend~ncia, a uma nova forma de prazer. A depend~ncia re-
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su1ta justamente da compulsão a repetição devido a impossibi1i-

dade de satisfação. 

Com o surgimento do interesse pelas inovações, falece 

a antiga atitude da classe média, caracterizada pela afeição do 

indivíduo a sua propriedade. Sobre isto, diz Fromm (1967, p. 

138) : 

.,,"Na atitude antiga havia, ent~e o homem e ~ua p40-
p~iedade, ce~to ~entimento de po~~e amo4o~a. Ela e~ta 
va ligada a êle, e êle ~e ~en.tia o~gulho~o dela. Vavã
lhe bom t~ato, ~endo-lhe peno~o o te~ eventualmente de 
~epa4a~-~e dela, poi~ não mai~ pode4ia ~ã-la. Re~ta, 
hoje, pouqu1~~imo de~te ~en.timento de p4op4iedade. A
ma-~e a novidade da coi~a comp4ada, e e~tamo~ p4onto~ 
a at4ltiç.oã-la. quando apa4ece algo mai~ novo". 

Cabe então destacar a mudança de atitude entre os sé-

culos XIX e XX. A orientação acumulativa e exploradora existen 

te no século XIX cedeu lugar, em meados do século XX, ã uma ori 

entação receptiva e mercantil, na qual a finalidade é receber, 

sorver (Fromm, 1967). Assim, a atitude social deixou de ser 

anal, tornando-se oral. Todos passam a se por de boca aberta 

a espera de algo novo. Mais do que nunca as relações afetivas 

repetem a depenõência do bebê em relação a genitora. Com o 

crescente aumento da insatisfação, as necessidades vão aumenta~ 

do, levando os indivíduos a ficarem dependentes das mesmas e 

das pessoas sobre as quais projetam a imagem idealizada de um 

provedor capaz de supri-las (função materna). ~ desta maneira 

que" a estrutura das relações interpessoais se torna simbiõtica, 

narcisista. O Outro deixa de ser percebido em sua alteridade , 

em suas peculiaridades, em suas diferenças em relação ao Eu, 

passando a funcionar como um espelho que reflete as próprias pr~ 
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jeções. Portanto, não é percebido tal como é; o que se perce-

be é a imagem de si mesmo. o teor fantasioso dos envolvimentos 

emocionais é, desta forma, incrivelmente aumentado, produzindo 

um quadro social marcado pelo isolamento - esquizoidia social. 

o lazer implica em ato de consumo. Sendo este últi-

mo marcado pela alienação, só se pode esperar que a utilização 

do tempo livre também o seja. Veja por exemplo o ritual de uma 

festa carioca. Se esta for organizada por pessoas oriundas das 

classes sociais mais privilegiadas, do ponto de vista econômico, 

poderia ser assim descrita. A todo momento circulam os garçons 

esvaziando os cinzeiros, trazendo mais salgadinhos e cuidando p~ 

ra que os copos jamais permaneçam vazios. As melhores e mais 

variadas bebidas (aquelas mais valorizadas pela propaganda) são 

oferecidas. O anfitrião põe-se com um sorriso estampado, dando 

"atenção" a todos. ~ terminantemente proibido falar de triste-

zas. As vezes se falam de negócios, ou de assuntos do trabalho 

especí fi co de cada um, mOas não se pod e exagerar porque o s parti 

cipantes mudam de conversa, ou porque o próprio indivíduo come

ça a se bloquear, por temer estar inadequado. O clima não é p~ 

ra coisas sérias mas de alegria plena, extroversão e prazer to-

tal. Trata-se de um clima extremamente maníaco e superficial. 

Ainda que se esteja triste, ou que surja um sentimento qualquer 

de desagrado, a ordem é sufocá-lo. Todos devem estar bem, ain-

da que nao estejam. A função do anfitrião é atuar o papel de 

um provedor capaz de satisfazer todos os desejos dos seus convi 

dados. ~ por isso que para completar sua recepção muitas vezes 

oferece droga. Não maconha, evidentemente. Esta todos conside-

ram "pobreza"; não somente por ser barata, mas também porque 

não é excitante, pelo menos em termos de ma~ifestação exterior. 
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o grande lance e a cocaina. Esta sim deixa todo mundo falante, 

maravilhoso, com um rei na barriga. Dai ser apelidada de "bri-

lho". o narcisismo atinge então sua plena expressão. O lema 

principal passa a ser: Exibir-se mostrando conhecimentos, ou o 

próprio corpo, numa exacerbada agitação psicomotora (dançando, 

por exemplo), justificada pelas músicas escolhidas para aquele 

momento. Assim todos se isolam numa extroversao e aparente tro 

ca de afetos (narcisismo grupal). 

O isolamento se caracteriza pelo fato da vida pSlqui-

ca girar em torno do Eu, ou dito de outra maneira, pela inexis-

tência de trocas afetivas. As trocas pressupõem a existência 

previa de um Eu e de um outro, separados por seus limites de i-

dentidade. Quando a troca e apenas aparente, significa que e-

xistem duas pessoas se relacionando, mas sem se darem a atençao 

necessária para que possam se perceber mutuamente em suas res--

pectivas totalidades, portanto, com aspectos bons e maus, agra-

dáveis e desagradáveis, etc, integrados num só percepto. Foi 

por isto que o termo atençao foi colocado entre aspas quando,no 

parágrafo anterior, se referiu a atenção prestada pelo anfitri-

-ao aos seus convidados. Na verdade não existia uma troca por--

que o outro não era percebido em sua totalidade. Tudo girava 

em torno do Eu em plena expansão. 

No exemplo da festa, e óbvio que seria praticamente i~ 

posslvel que as pessoas se dessem toda a atençao necessária pa-

ra que pudessem se perceber em suas totalidades. A impossibil! 

dade resultaria da realidade mais gritante que seria o excesso 

de estimulação, ou melhor, de convidados numa mesma área. Imagi 

ne que loucura seria perceber a todos com o devido respeito a 
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global idade de cada um? Sem dúvida seria uma proposta muito o~ 

nipotente. Foi por isto que a única saida possível, no exemplo 

da festa, foi perceber uma parte da realidade - apenas os aspe; 

tos bons e periféricos do outro. 

Pois bem, a situação da festa reproduz muito bem o fe 

n3meno da concentração urbana da sociedade capitalista. Como ji 

foi dito, o crescimento do capitalismo é proporcional ao aumen

to do número de habitantes das metrópoles. Além disso, no Rio 

de Janeiro, por exemplo,também parece ex~stir um clima maníaco 

ou festivo, como uma das características da sociedade em ques-

tao. Costuma se dizer que carioca ê muito comunicativo, goza-

dor, que adora uma farra, que tudo é motivo para carnaval, etc. 

No entanto, as pessoas não parecem aprofundar as relações afeti 

vas, preferindo a superficialidade. ~ cada vez maior o número 

de clientes de psicoterapia que apresentam uma sexualidade pr~ 

dominantemente pré-genital, caracterizada pelo narcisismo primi 

rio, que se expressa através da liberação dos impulsos sexuais 

parciais, isto é, que visam a satisfação autoerõtica de alguma 

zona corporal erõgena (boca, anus, penis, etc). Evidentemente 

a amostra nao é representativa da população carioca, no entanto, 

poderá servir pelo menos para expressar uma tendência desta po

pulação para a sexualidade parcial. 
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2.3 - A ESqUIZOIDIA SOCIAL: SUAS VINCULACOES COM A ALIENAÇ~O DA 

SOCIEDADE CAPITALISTA 

A esquizoidia social consiste numa tendência dos indiví----

duos de um mesmO contexto social para assumirem uma sexualidade 

predominantemente voltada para a busca da satisfação dos impul-

sos sexuais parciais (pré~genitais). Na medida em que indepen-

de do outro, ou por outro lado, depende apenas das fantasias do 

Eu, produz um isolamento que se caracteriza pelo prazer na rela 

ção consigo mesmo, com os próprios objetos internos. 

Foi dito que na sociedade capitalista só se tem condi 

-çoes de prestar uma atençao parcial ao outro, e isto se expres-

sa não somente pelo exemplo da festa e da concentraçao urbana, 

como também pela própria remuneração pelo trabalho, que também 

é parcial, isto é, visa reconhecer apenas uma parte do esforço 

do trabalhador, a fim de se apropriar ou tirar proveito da ou-

tra parte (fim lucrativo que caracteriza a atividade capita1is-

ta). Diante desta estimulação, a resposta mais adequada só po-

deria ser também parcial. Eis porque a parcialidade tem se tor 

nado uma tendência das pessoas da sociedade capitalista carioca. 

o que se quer comunicar quando se afirma que a tendê~ 

cia da sexualidade dos cariocas é para a busca da satisfação dos 

impulsos sexuais parciais? Esta afirmação comunica a existên--

cia de uma esquizoidia social. Fairbairn (1980), considera que 

durante os 6 primeiros meses de vida, o bebê se relaciona basi-

camente com o seio materno (objeto parcial externo). Trata-se 

de uma relação simbiótica. -O seio representa a mae, o mundo e 

também o próprio bebê. Tudo encontra-se fundido num só ami1ga-
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ma, sem qualquer discriminação. Quando esta relação é impesso-

al, não produzindo satisfação, isto é, quando o bebê sente que 

- -sua mae nao o respeita, com suas necessidades e peculiaridades 

específicas, sua atitude é internalizar o peito, passando a se 

relacionar com o mesmo, enquanto objeto parcial interno. Porta~ 

to, diante da impossibilidade de manter uma relação gratifican-

te com o seio, enquanto objeto parcial externo, surge a -opçao 

de se relacionar com o mesmo, enquanto objeto parcial interno. 

Eis porque o lactente chupa o polegar; seu dedo funciona como 

se fosse o seio materno. 

Segundo Fairbairn (1980), todos os indivíduos vivenci 

am, em maior ou menor grau, algum desrespeito na relação com a 

genitora, durante os primórdios da vida, vindo, por isto, a in-

ternalizar o peito. Neste processo está situado a origem da es-

quizoidia. Esta se caracteriza pelo isolamento, pelo prazer na 

relação consigo me'mo, ou mais precisamente, com os próprios ob 

jetos internos. Portanto, é universal a predisposição para tal 

I 
psicopatologia, no entanto, ela so s. estrutura como padrão de 

comportamento se o desrespeito na relação com a mãe perdurar,de 

forma intensa, nos anos subsequentes da infância precoce. Fora 

isto, qualquer indivíduo normal, que vivencie um desrespeito na 

relação com o Outro, tem a possibilidade de regredir a relação 

com o selo internalizado, como ~ltima e garantida saída para ob 

ter pelo menos algum prazer. 

Como o principal efeito do capitalismo sobre o indiví 

duo é o desrespeito, a alienação, pode-se compreender porque e-

le funciona como um estímulo a regressão psíquica, como uma das 

causas da esquizoidia social, dos comportamentos caracterizados 
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pela parcialidade. Um exemplo de tais comportamentos pode ser 

a atividade sexual das pessoas. O Outro buscado para o interlú 

dio sexual não é respeitado por sua alteridade, por sua pessoa-

lidade. Sobre ele é projetado a imagem do objeto parcial seio, 

passando-se a esperar receber o máximo prazer possível. Muitas 

vezes esta busca do peito é disfarçada. Na consciência aparece 

um desejo pelo penis do Outro, ou de ser um penis para o Outro. 

Neste caso parece haver uma equivalência emocional entre as duas 

partes do corpo: ambas dão "leite"; ambas possuem o formato de 

um apêndice, etc. Tanto faz ter ou ser um penis dado a nature-

za simbiótica da relação. Ainda que o indivíduo esteja funcio-

nando como penis (portanto como um peito que amamente, que de 

-prazer), projetivemente ele se gratifica através do que supoe 

ser o prazer do outro que assume a posição receptiva. O impor---

tante é que se reproduz a a situação de amamentação através da 

introdução do penis-seio na boca, ou em outras partes corpo---

rais que possuam uma equivalência emocional com o orifício bu---

cal (vagina, anus, etc). 

Esta sexualidade parcial é insatisfatória, ou melhor, 

satisfaz apenas as necessidades infantis do indivíduo. Suas n.~

cessidades adultas, isto é, aquelas que se referem ao desejo de 

trocar afeto com algué~ inteiro e real (no sentido de não ser 

idealizado), não são supridas. Dado a insatisfação, surge uma 

compulsão a retornar a busca do prazer. No entanto, como a úni 

ca possibilidade de encontrá-lo é através da pré-genital idade , 

novamente repete-se a experiência parcial frustrante. Assim, 

surge um ciclo vicioso, cujas consequências é o aumento da ati-

vidade sexual (autoerótica naturalmente) e da insatisfação. 
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o aumento da insatisfação faz surgir um ódio, e este 

parece ser responsável pelo aparecimento de atividades sexuais 

sado-masoquistas. Os indivíduos encontram-se sedentos por um 

amor genuino, adulto. Este desejo é vivenciado como algo muito 

bom e novo, diferente do amor que estão "acostumados" (se é que 

da pra se acostumar) a vivenciar. Com esta expectativa inovado 

ra partem para um envolvimento sexual. Desde o início do pro--

cesso vão intuindo, por suas experiências passadas frustrantes, 

se este trará algo de novo, ou se constituirá mais um fracasso. 

Quando se deparam com a segunda intuição~ surge uma raiva muito 

grande por anteciparem a situação de imobilização, de aprision~ 

mente \quele ciclo vicioso que nada tem a ver com o que querem. 

No entanto, tal ciclo não deixa de trazer algum prazer; dai ser 

também desejado. Este conflito entre o amor e ódio, a medida em 

~ue se repete, vai aumentando ate culminar nas mais variadas for 

mas de sado-masoquismo (passagem da neurose para a atuação psi-

copática). Esta variabilidade parecer resultar do deslocamento 

:da tendência inovadora, do campo do amor, para o da destrutivi-

dade. Já que não se pode manifestar a própria existência pela 

criação na esfera do amor, que isto seja feito atraves do ódio. 

Deve-se ainda destacar que o sado-masoquismo reproduz 

muito claramente a relação opressor-oprimido, típica do sistema 

capitalista. Evidentemente muito poderia ser falado sobre a 

psicogênese deste comportamento sexual, no entanto, tal propos-

ta fugiria do objetivo deste capítulo, voltado para uma análise 

social. Sendo assim, o que interessa frisar é que a relação de 

trabalho opressor-oprimido, quando mais traumática for, maiores 

-serao suas possibilidades de ser re-atualizada, ou re-produzida 
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nas demais relações e, portanto, nas relações sexuais, atraves 

do sado-masoquismo. 

A partir do exposto pode-se concluir que a sociedade 

encontra-se vivendo um momento homossexual. No senso comum o 

termo homossexualismo expressa o relacionamento sexual de duas 

pessoas do mesmo sexo. Tal definição é muito pouco esclarecedo 

ra. Segundo ela, ser homossexual é apresentar um comportamento 

homossexual. Portanto, pode-se propor uma definição mais ampla, 

de maneira a identificar tal conceito com os de narcisismo e he 

donismo. Literalmente homossexualismo significa sexo com o ho-

mo, com o igual. Ter sexo com o igual é buscar uma satisfação 

narcísica; é olhar no espelho e ter prazer com a própria ima--

gem, consigo mesmo. ~ neste sentido que o cerne do homossexua-

lismo remonta ao narcisismo primário e este, por sua vez, remon 

ta ao hedonisPG e a esquizoidia. 

Portanto, o relacionamento homossexual se caracteriza 

,pelo investimento na própria imagem projetada em alguém. , Como 

já foi dito, sobre este alguém é depositado a imagem do prove--

dor a fim de garantir o prazer do Eu. Enquanto o Outro se com-

porta de acordo com as expectativas do Eu, portanto, enquanto 

houverem semelhanças do Outro em relação ao Eu, tudo bem. Todas 

as pessoas são únicas e, por isso, sempre apresentarão diferen-

ças entre si. Sendo assim, a medida em que o relacionamento 

flui, o -Outro vai se apresentando e, consequentemente, vao apa-

recendo suas limitações, suas impossibilidades de satisfazer cer 

tas necessidades do Eu, suas diferenças em relação ao Eu. Isto 

fere incrivelmente o Eu, que não admite a diferença, não supor-

ta ser frustrado em suas expectativas egoístas de encontrar no 
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Outro a satisfação completa. Resulta dai que o Eu começa a sen 

tir não amado. O amor narcisista não é sinônimo de troca, mas 

sim, de receber prazer. Quando não ha prazer o tempo todo, não 

ha amor. O Eu não suporta a existência do Outro por que isto 

limita sua voracidade de continuar existindo. infinitamente. 

Dois corpos não ocupam um mesmo lugar no espaço. Da mesma for-

ma, quando o Outro aparece, o Eu deixa de existir, ou de ocupar 

um espaço que passa a ser ocupado pelo Outro. ~ neste sentido 

que a libido homossexual não busca o Outro. 

O ser humano é incompleto; sempre lhe faltara algo. 

A insaciedade de investimentos narcisicos reflete a crença na 

possibilidade de obturar o vazio; a negação do nascimento; a 

busca da unidade perdida no momento do nascimento biológico, da 

completude, da simbiose Eu-Provedora (mãe) e, em última analise, 

do prazer cada vez maior o tempo todo. Tais investimentos -nao 

admitem nenhum limite, nem qualquer separação. As diferenças 

- -nao sao suportadas justamente porque limitam o desejo infantil 

que quer se expressar em sua plena onipotência e, também, por 

que implicam numa separação entre o Eu e o Outro, que só apare-

cem como existências distintas, separadas, a partir de suas di-

ferenças. 

Desta maneira, narciso é aquele que se busca, enquan-

to unidade simbiótica Eu-Provedor, no Outro. Trata-se de uma 

ex-centricidade alienadora, que o faz perdido de si. A angústia 

dessa busca reside no fato de que o próprio centro é buscado fo 

ra de si, no Outro. Da reesma maneira como narciso terminou mor 

to, a paixao narcísica leva a morte; ela é homicida e suicida. 

O homicídio corre por conta da voracidade do desejo infantil que 
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ê ilimitado, devorador, possessivo e, por isso, pretende sugar 

o Outro, representante do provedor, sem parar, o que o esgota-

ria, levando-o a morte. Só que a morte do provedor ocasiona a 

morte do Eu, cuja existência infantil está vinculada a simbiose. 

Sem simbiose, não há Eu infantil; sem provedor não há simbio--

se. 

-Enquanto as pessoas nao admitirem a possibilidade de 

serem frustradas e enquanto não houverem condições sociais para 

esta aceitação, pelo menos quatro caminhos imaturos poderão ser 

seguidos: 

(1) ou o indivíduo vai vivendo pulando de uma relação 

para outra, de um amante para outro, numa busca i 

dea1. Neste caso só consegue iniciar relações; 

nunca prosseguir; 

(2) ou permanece numa relação, mas fica reclamando o 

tempo todo de tudo. Não admite que o Outro possa 

ser diferente do que lhe ê esperado; 

(3) ou se isola sublimando, racionalizando ou negando 

suas necessidades de contato; e 

(4) ou pode estruturar comportamentos auto ou hetero 

agressivos. No primeiro caso desenvolve distur-

bios psicossomáticos, hipocondria, etc. Parece e-

xistir uma fantasia de que adoecendo talvez po~ 

sa chamar atenção sobre si. No segundo caso, a~ 

sume as mais variadas formas de atuação psicopã 

tica. Já que, devido ao narcisismo social, -nao 

pode confirmar sua existência numa relação de 
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amor, entao o faz através do ataque. A resposta social consta-

tando seu ato destrutivo constitui uma maneira de comunicar o 

reconhecimento da sua existência. 

o que se quer referir no parágrafo acima com relação 

às condições sociais para o amadurecimento psicológico talvez 

possa ser melhor explicitado por Marcuse (1981). Este autor 

considera que o desenvolvimento libidinal, tal como descrito 

por Freud, acaba resultando na alienação do homem. 

Como j á foi abordado' no capí tulo 1, o amadurecimento 

psicológico depende da resolução do Complexo de ~dipo, com a 

consequente identificação com o pai, que é introjetado como re

presentante do social. Na teoria freudiana, tal resolução per-

mitiria a saída do isolamento em favor das trocas afetivas, o 

abandono do princípio do prazer em prol do princípio de real ida 

de, a falência da alienação psíquica e da esquizoidia, normais 

nos primórdios do desenvolvimento. Contudo, se o indivíduo es-

tã inserido numa sociedade alienante e alienada, estará fada-

do a incorporar seus valores, sucumbindo,assim, na alienação. 

Eis por que Marcuse (1981) considera que a idéia de Freud de a-

madurecimento psicossexual expressa a alienação do homem. O in-

divíduo aprende a postergar a satisfação dos desejos, a reprimi-

los, a assumir uma existência determinada por um social imaturo, 

esquizoide, que não enxerga e nem respeita o outro, restringin-

do-se a percepção dos próprios interesses 

Diz Marcuse (1981, p. 34): 

... "0 homem animal conve~te-~e em ~e~ humano iomente 
at~avé~ de uma t~an~6o~ação 6undamental da ~ua natu 
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lLeza, a Ó etando não .6Õ an.6 eio.6 in.6 tintiv 0.6 , ma.6 tamb em, 
0.6 valolLe.6 in.6tintivo.6, i.6to e, 0.6 plLincZpio.6 que go
velLnam a con.6ecução do.6 an.6eio.6". 

E mais adiante (Ibidem, p. 36): 

•.. "Tanto 0.6 de.6 ej 0.6 como a .6 ua al;telLação da lLeali..da
de dei..xam de pelL;tencelL, a palL;ti..1L do e.6;tabele~i..mento do 
plLin~Zpio de lLealidade, ao plLõplLio .6ujei;to; pa.6.6am. a 
.6 elL "o ILg ani.. zado.6" pela .6 ua .6 o cie da de. E e.6.6 a "olLg ani
zaç.ão" lLeplLime e ;tlLan.6ub.6;tctncia a.6 .6ua.6 nece.6.6idadu 
in.6;ti..n;tiva.6 o lLigina..i..6 " • 

E por fim (Ibidem, p. 123): 

... "A dominaç.ã.o e a a.tienaç.ã.o, delLiva.da.6 da olL[!aniza
ç.ão .6ociaR de tlLa.balho, de;telLminalLam em glLande medida 
a.6 exip ência..6 impo.6 ,ta.6 ao.6 in.6 ;tin;to.6 pe.to plLincZpio de 
lLealidade" • 

Portanto, para concluir, pode-se dizer que a a1iena-

-çao do contexto social, constitui um dos importantes fatores 

relacionados com a estagnação do desenvolvimento sexual dos in-

divíduos nas fases de alienação e esquizoidia . 
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CAPITULO 3 

A L I D' A ç 11: O E ESQ UI Z O I D I A N U r~ S E R V I ç O E S P E C I A I.. I Z A DO N O A T E N O I ME N T O 

PSICrTER~PICO ~ ADOLESCENTES: U~A PROPOSTA DE DIAGNOSTICO INSTI 

TUCIONAl 

No primeiro capítulo a alienação e a esquizoidia fo

ram estudadas ao nível do indivíduo. No segundo, ao nível so

cial. Agora serão estudadas em suas manifestações no Serviço de 

Liberdade Assistida do Juizado de MenoreS da Comarca do Rio de 

"Janeiro. Tal objetivo baseou-se na hipótese de O'Donne11 (1974), 

de que as características dos macro grupos se reproduzem nos mi

crogrupos. Isto significa que a alienação e a esquizoidia da 

sociedade capitalista tenderão a se reproduzir nas instituições, 

serviços, setores, grupos terapêuticos, etc. Portanto, o obje

tivo em questão não deve ser compreendido como uma acusação paE 

ticularizada de que o referido serviço é alienado e esquizoide. 

;Supõe-se que ele, como qualquer outro serviço, reproduza as ca

racterísticas do macrogrupo capitalista, entre as quais a alie

nação e a esquizoidia. 

o Serviço de Liberdade Assistida foi idealizado por 

Carlos Lopes Meire1es e criado oficialmente (portaria n9 808/71), 

em 1971, por Alyrio Cavallieri, Juiz de Menores Titular nesta ~ 

casião. Surgiu da necessidade sentida pelo professor Meireles 

de prestar uma assistência aos ~enores com problemas de condu

tas desviantes (utilização e tráfico de drogas, furto, homicí-

dio, homossexualismo, sequestro, estupro, etc), fora do âmbito 

da internação na FUNABEM. Portanto, tais menores permaneceriam 

com os familiares, ou com algum responsável, comparecendo ao 
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SLA apenas para serem atendidos. ~ neste sentido que o referi 

do serviço constitui uma experiência pioneira no campo do menor. 

o SLA e predominantemente constituido por psicólogos 

e estagiários de psicologia, cuja função consiste em realizar 

psicodiagnóstico e psicoterapia de adolescentes, bem como orien 

taçao a pais. Geralmente os casos são atendidos uma vez por s~ 

mana. Existem tambe~ na equipe medicos, assistentes sociais,p~ 

dagogos e fonoaudiólogos. Duas categorias difinem, quanto a 0-

rigem, os casos atendidos no SLA. são elas: Liberdade Assisti 

da e Iniciativa Familiar. 

Os menores presos pela polícia por estarem cometendo 

alguma ação anti-social, inicialmente são levados a Delegacia de 

Menores onde permanecem, em media, 1 ou 2 dias ate serem leva-

dos para o Juizado de Menores a fim de terem urna audiência com 

o Juiz. Este decidirá se o caso deverá ser internado na FUNA-

BE}f, ou permanecer com os responsáveis e ser encaminhado a SLA. 

Apenas quando a segunda decisão e tomada e -que o caso sera en-

quadrado dentro da categoria Liberdade Assistida. 

Os casos de Iniciativa Familiar se diferem dos de Li-

berdade Assistida quanto a origem. Chegam espontaneamente ao 

SLA; alg,umas vezes a iniciativa parte do próprio adolescente , 

mas na maioria das vezes, vem dos seus responsáveis. Quando is-

to ocorre, o técnico do referido serviço prepara um pedido de ~ 

tendimento que e assinado pelo responsável e dirigido ao Juiz. 

o consentimento deste último para o atendimento do menor no SLA 

ocasiona a abertura de um processo. Neste momento o caso de 1-

niciativa Familiar passa a se" assemelhar aos de Liberdade Assis 
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tida, que são encaminhados pelo Juiz, também por processo. A n~ 

tureza da ação anti-social dos casos em questão ê muito variã-

vel; a queixa dos pais pode ser a agressividade do filho, o f~ 

to dele fugir de cada, sua dificuldade de rendimento escolar, a 

utilização de drogas, homossexualismo, etc. 

o SLA funciona atualmente em dois locais: 

(1) na Praça XI, onde são atendidos os casos de Inici 

ativa Familiar e os de Lib~rdade Assistida que po~ 

suem algum envolvimento com drogas. Como exemplo 

destes últimos pode-se citar os indivíduos que f~ 

ram presos portanto, usando, ou traficando alguma 

droga, e ainda aqueles que apenas estavam acompa

nhando os primeiros; e 

(2) em Lins, onde são atendidos os outros casos de Li 

berdade Assistida, isto e, aqueles indivíduos que 

foram presos por qualquer outra ação anti-social 

que não se relacione com droga. Aqui se incluem 

os casos de furto, assalto a mão armada, homicí-

dio, direção sem habilitação, agressão, sequestro, 

estupro, etc. 

Cabe destacar que a experiência do autor deste traba-

lho vem se desenvolvendo no SLA da Praça XI. Dado a esta reali 

dade, a abordagem do SLA de Lins será bastante restrita e, em 

alguns pontos, inexistente. A maior parte desta capítulo esta

rã voltada para o estudo do SLA da Praça XI. 
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A característica comum a todos os casos atendidos no 

SLA diz respeito ao fato deles serem obrigados a comparecer em 

suas sessões terapêuticas. -As faltas sem justificativa sao ter 

minantemente proibidas pelo Juiz. Essa obrigatoriedade cessa g~ 

ra1mente quando o indivíduo completa 18 anos, no entanto, exis-

tem alguns casos que continuam a ser atendidos mesmo após os 

18 anos. Por exemplo, pode-se citar o caso de algum menor que 

tenha sido encaminhado ao SLA com 17 anos. Ele poderá comp1e----

tar 18 anos e o técnico achar necessário dar continuidade ao seu 

trabalho, por mais algum tempo, a fim ·de ·conc1ui-10. Sendo as----

sim, um relatório é enviado pelo técnico ao Juiz, justificando 

a necessidade de conclusão do trabalho. 

Além da maioridade, existem outras possibilidades de 

se evitar a obrigatoriedade. Em se tratando dos casos de lnici 

ativa Familiar, se o responsavel mudar de ideia e quiser suspe~ 

der o ~tendimento solicitado, então o menor poderá ser des1iga-

do do SLA, sem maiores problemas. Nos casos de Liberdade Assis 

tida, o responsável também poderá solicitar o desligamento do 

SLA, no entanto, dificilmente a permissão será concedida pelo 

Juiz,cuja decisão dependerá das características do caso; muitas 

vezes os técnicos do SLA são consultados; outras vezes, a deci 

são é aut~noma. Geralmente, a condição para o desligamento de~ 

tes casos é a substituição do atendimento psicológico oferecido 

no SLA por outro particular. Uma declaração por parte de qua1-

quer psicólogo especificando que aquele menor encontra-se sob seus 

cuidados em sua clínica particular, geralmente garante o des1i-

gamento. 

-Bem, apesar das possibilidades de fuga nao terem sido. 
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esgotadas, cabe agora enfrentar a realidade. o que fazer quan-

do o menor falta sem se justificar? A rigor o que se deve fa---

zer é telefonar, ou então, quando ele não tem telefone, mandar 

uma intimação "pedindo" seu comparecimento na próxima sessão. 

Se ele não atender ao chamado, o procedimento é repetido pela 

segunda vez. Havendo persistência do não atendimento ao chama-

do, ~enta-se uma terceira e, por fim, uma quarta vez. A partir 

daí, pode-se ainda pedir a uma assistente social para fazer uma 

visita ao domicílio do menor e verificar o que esta acontecendo 

para nao comparecer ao SLA. Depois disso, so resta a ultima aI 

ternativa: mandar uma informação ao Juiz comunicando-lhe que 

o menor Fulano de Tal não tem comparecido ao SLA, apesar de rei 

terados chamados. o Juiz, então, decidir~ o que fazer. Muitas 

vezes a decisão tomaea consiste em mandar um comiss~rio pegar 

o menor em casa e trazê-lo a sua presença. Outras vezes se li

mita a mandar outra intimação pedindo seu comparecimento. 

Pode-se então destacar dois aspectos fundamentais da 

filosofia da instituição: 

(1) o menor é obrigado a se tratar; e 

(2) a palavra final sempre é do Juiz. 

Estas informações são comunicadas pelo chefe a todos 

os técnicos que, por sua vez, as transmitem aos seus clientes. 

Na pr~tica esta transmissão pode se dar de maneira menos ou mais 

flexível, dependendo do técnico, do caso e das necessidades da 

instituição. Por exemplo, muitas vezes pode-se atrapalhar o de 

senrolar das psicoterapia se o menor for procurado logo após sua 
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primeira falta. Sendo assim, dependendo da gravidade do seu pr~ 

cesso, do momento histórico da instituição e de outras exigências 

exógenas ã relação terapêutica, pode-se, ou não, esperar uma se-

gunda e ate uma terceira falta sem justificativa para se tomar al 

guma atitude. Outras vezes, a flexibilidade e expressa quando 

se evita procurar o Juiz, procurando os pais a fim de que estes 

providenciem a vinda do menor ao SLA. 

Outra característica tambem comum a todos os casos do 

SLA se refere ao fato deles serem atendiqos gratuitamente. Ape-

sar de haver um predomínio das classes baixa e media-inferior, a 

população de clientes do SLA varia desde a classe baixa ate aal 

ta. Mesmo assim, todos os clientes são tratados em igualdade de 

condições no que se refere aos homorãrios. 

Contexto Espacial do SLA da Praça XI 

Porta do I 
Arqu}.! I SLA I I mesa l mesa vo O O O O 

I mesa I I mesa I sala de O sala de O 
O 

O atendi- atendi-
mento mento 

Mesa 
O O O 

O do O 
Chefe I Armario I I Armario I 

Corredor 
I mesa I 

Arqu}. O I Armario I I Armario I 
vo panela I I Janelal 



90. 

o SLA da Praça XI funciona numa grande sala, situada 

no primeiro andar do Juizado, que é subdivida em quatro partes. 

A primeira parte ocupa mais da metade da sala; é a sub-sala on 

de ficam o chefe e os técnicos. Nela encontra-se a mesa do Che 

fe, três mesas para os técnicos, dois arquivos e algumas cadei-

raso A porta de entrada se situa nesta sub-sala. As outras três 

partes são um corredor e duas pequenas salas de atendimento psi 

cológico, as quais só comportam uma mesa e três cadeiras; elas nao 

possuem portas e janelas. No corredor existem alguns armãrios. 

Existe ainda uma sala situada no segundo andar do Jui 

zado que foi cedida ao SLA e que é utilizada para atendimento 

psicológico. ~ a mais disputada pelos técnicos; os casos mais 

difíceis são geralmente lã atendidos. Sua vantagem é que é uma 

sala como outra qualquer: possui quatro paredes que, apesar de 

finas, começam no chão e terminam no teto; possui uma porta que 

pode ser trancada, evitando que outras pessoas possam entrar ou 

ver o que se passa; possui ainda uma janela, etc. Quanto ao 

mobiliário, ele foi recentemente mudado, no entanto, na época da 

realização deste e~tudo existia no seu interior uma mesa imensa, 

tipo mesa de Juiz, com sua respectiva cadeira; um sofã com 

dois lugares largos; uma poltrona e uma cadeira. Como se pode 

ver, os móveis transmitiam uma sensação de poder, de peso; -uao 

eram perfeitamente adequados para um atendimento psicolõgico,e~ 

pecialmente quando a clientela é constituida por adolescentes. 

De qualquer maneira, é a melhor sala do SLA; uma de suas gran-

des conquistas. 

No prim~iro andar, as paredes internas do SLA, isto é, 

aquelas que determinam a separaçao da sala em quatro comparti--
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mentos, são finas e de altura limitada (mais ou menos 1 metro); 

elas não atingem nem o teto e nem o chão. Começam mais ou me--

nos a 50 centrimetros do chão e terminam a 2 metros do chão e 

do teto. Esta disposição interfere de tal maneira na acústica 

da sala que tudo que se fala num dos 4 compartimentos pode ser 

ouvido nos outros 3, a não ser que se fale numa tonalidade bai-

xa. Isto ocasiona um certo "sentimento persecutório", tanto nos 

clientes, quanto nos técnicos e no próprio chefe. Na sub-sala 

maior as vezes surge uma brincadeira ou comentário pessoal. ! 

neste momento que se dá a interferência deste sentimento. O che 

fe, um colega ou o próprio técnico interrompe o intercâmbio ver 

ba1 comunicando que existem pessoas sendo atendidas ao lado. Os 

clientes também denunciam este fenômeno quando param de falar 

de si para comentar o asssunto do outro que é atendido ao lado 

e que por circunstâncias do próprio ritmo da psicoterapia, en--

contra-se mobilizado e desatento do tom da própria voz. O que 

realiza o comentário, naquele momento se institui como o e1emen 

to persecutório, no entanto, em outros momentos, justifica sua 

resistência ao tratamento a partir do medo de que outras pesso-

as possam ouvir seu relato. Assim, deixa de perseguir e passa 

a se sentir perseguido. 

Aqui já se pode observar os traços de alienação e es-

quizoidia. A estrutura física precária nas delimitações ou se-

parações funciona como um estímulo para reações psicológicas de 

natureza simbiótica. As projeções tornam-se facilitadas; todos 

passam a falar de si a partir do relato alheio. Por outro lado, 

as re-introjeções são dificultadas, isto 
.-. 
e, as pessoas tornam-

se mais resistentes para se perceberem. A alienação resulta jU! 

• 
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tamente do fato de cada um se distanciar de si mesmo, preferin-

do usar o outro como depositário dos conteúdos próprios, ou co-

mo causa das próprias ações. A esquizoidia consiste, por um la 

do, no fato deste outro não ser percebido em sua alteridade, e 

por outro lado, na tendência para um embotamento emocional, co-

mo uma defesa reativa. Esta tendência parece ser reforçada pe-

los pedidos de silêncio. 

A ameaça persecutória não se dá apenas no interior do 

SLA. No decorrer da verbalização dos medos observa-se que eles 

ultrapassam as paredes do SLA, se generalizam por todo o Juiza-

do e culminam na pessoa do Juiz. Este sim é o elemento mais te 

mido pelo chefe, pelos técnicos e, principalmente, pelos clien-

teso Volta e meia os técnicos releem os re~atõrios que enviam 

ao Juiz com medo de terem dito algo que os comprometa. Quanto 

aos clientes, é muito comum ouvi-los perguntando se seus segre-

dos serão contados para o Juiz, ou então, ameaçando os técnicos 

-para nao se sentirem ameaçados pelos mesmos, que estariam repr~ 

sentando o Juiz. O chefe tampouco consegue controlar este te-

mor; chega a ser engraçado quando em situações festivas como na 

tal ou aniversário, ele se mostra conflituado, desejando parti-

cipar da alegria e da descontração mas, ao mesmo tempo, tentan-

do conte-la. Certa vez ele proclamava as proibições do Juiz 

quanto a realização de festas natalLcias, justificando o impedi 

mento pela existência de uma outra festa maior, onde todos os 

funcionários estariam convidados, e imaginando o que haveriam 

de pensar da reputação do SLA, se isto poderia parecer desobed! 

ência ao Juiz,ou negligência ao trabalho, ou rejeição aos de-

mais serviços, por se isolar num encontro separado daquele pro--
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porcionado pela instituição para todos, etc. No entanto, suas 

palavras eram proferidas no meio de sorrisos, passando uma sen-

• 
sação de ambivalência, de proibição e permissão, de querer aca-

tar as ordens do Juiz, mas se sentir sem graça para castrar a 

si próprio e a equipe de participar de um clima emocional afeti 

vo, descontraido, etc. 

Talvez seja possível agora reformular o que foi dito 

sobre o fato da disposição espacial do SLA causar o sentimento 

persecutório. Como foi visto, sua origem transcende o SLAj ela 

constitui um sintoma da instituição que e reproduzido no SLA e 

provavelmente também o seja nos demais serviços do Juizado. E 

qual e o sentido, a etiologia deste sintoma? ~ muito pouco es-

clarecedor dizer que é o Juiz. Agindo assim, a causa estaria 

sendo projetada no exterior e, com isto, não seria possível ver 

o que se passa no interior das pessoas para ocasionar tal senti 

mento. Postulando a questão de outra maneira tem-se: se a cau 

sa da ameaça e o Juiz, entao o que ele representa ou simboliza? 

Que conteúdos próprios estariam sendo depositados em sua pessoa? 

A abordagem exaustiva que faz jus esta questão resultaria num 

tratado, talvez ate a nível de doutoramento. Sendo assim, ten-

tar-se-ã uma resposta mais limitada e adequada aos objetivos de! 

te estudo. 

o que e o medo? ~ uma sensação de que algo ruim esta 

por vir; e uma antecipação do mal, do destrutivo. Tem a finali 

dade de evitar tudo que possa abalar o equilíbrio interno, tu-

do que possa ser vivenciado como ruim ou destrutivo. ~ atraves 

dele que o indivíduo se arma para enfrentar o perigo esperado e, 

justamente por estar armado e que reduz as possibilidades do p! 
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rigo chegar. Funciona, portanto, como um mecanismo de defesa. 

o que causa o aparecimento do medo? Por que o indiví 

duo espera o aparecimento de algo destrutivo? De um modo geral, 

pelo menos dois fatores podem ser citados como causa. Por um 

lado, é a projeção da própria parte destrutiva no exterior que 

leva o indivíduo a esperar que do exterior possa surgir alguma 

reação, cuja violência possua a mesma intensidade daquela pre--

sente previamente no desejo destrutivo. Por outro lado, as ex-

periências traumaticas do passado também podem atuar como causa. 

Neste sentido, de tanto sofrer o indivíduo desenvolve, como de-

fesa, uma expectativa dos acontecimentos traumaticos se repeti-

rem. Assim, passa a viver desconsiderando o presente, que 
.-
e 

substituido pela atualização do passado. Via de regra, os dois 

fatores se associam por que os traumas passados podem deixa~ c~ 

mo cicatriz, um ódio recalcado. Desta maneira, o medo seria uma 

decorrência tanto do passado traumático, quanto da projeção des 

te ódio recalcado. 

Portanto, dentro desta linha de raciocínio, o Juiz 
.-
e 

temido porque é vivenciado como destrutivo e só é vivenciado des 

ta maneira porque sobre ele é projetado o desejo destrutivo. ls 

to significa que primeiro surge um ódio, um desejo de exterminã-

10; depois é que surge a expectativa dele revidar o ataque que 

lhe é feito na fantasia inconsciente. Mas porque ele é odiado? 

Ou melhor: Que significado traumático, destrutivo é re-aprese~ 

tado ou depositado em sua pessoa? Esta pergunta poderia ser re~ 

pondida de diversas maneiras, dependendo do enfoque teórico. T~ 

mando por base a teoria psicanalítica do Complexo de ~dipo (11) 

(11) MaiolLe.6 de.talhe.6 .6oblLe O Complexo de Ed.ipo podelLã.o .6elL en
con.tlLado.6 no CapZ.tulo 1 e no Anexo 1. 
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a resposta se fundamentaria em cima do fato do Juiz, do terape~ 

ta e do cliente formarem um triângulo, cujo substituto metafõri 

co remonta às relações triangulares da primeira infância, ao 

triângulo original constituido por papai, mamãe e filhinho. 

o SLA da Praça XI não possui psicólogos contratados; 

o feedback que os colaboradores recebem pelo seu trabalho é sub 

jetivo, isto é, se relaciona ao prazer de se ver fazendo um bom 

trabalho. Do ponto de vista concreto-objetivo, nada é recebi-

do. O significado inconsciente do dinheiro pode ser interpret~ 

do como sendo afeto. O indivíduo se faz representar concreta--

mente a partir do produto do seu trabalho. A remuneração é uma 

-expressa0 que vem do exterior como um sinal de reconhecimento da 

existência de um produto. Portanto, representa uma maneira de 

reconhecer e respeitar o indivíduo. No amor amadurecido o Eu 

e o Outro são conhecidos, o que significa um sinal de respeito 

mútuo. Pode-se mesmo dizer que este sentimento de amor "pos-

Edípico" inexiste quando o respeito pela expressão pessoal está 

falido. 

No caso da relação "conjugal" entre o juiz (institui-

ção) e o terapeuta verifica-se um vazio afetivo. O terapeuta 

sente-se mal amado (não remunerado), desrespeitado. Impedido de 

amar maduramente, surge como alternativa regredir à sexualidade 

da infância através da re-edição do Complexo Edipiano. O tera--

peuta passa a negar sua condição adulta, seu casamento com o 

Juiz; este último já não é vivenciado como um esposo) mas sim, 

como um pai que interfere em tudo. o desejo do terapeuta passa 

a ser estar ligado a uma mãe, a um provedor; tal desejo é as-

sim elaborado: Mãe é ótimo. Já -que nao se pode ter a mae, en-
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tao o jeito ê ser a mãe. Desta maneira o terapeuta se transfo! 

ma numa super-mãe, isto ê, numa mãe que só se tornou super por

que deslocou o afeto dirigido ao marido para o filho. ~ portan

to, uma mãe imatura, egoista, que só ama em demasia seu filho 

porque não tem outra opção. 

A população que o Juizado atinge e predominantemente 

constituida por menores carentes. A gratuidade do serviço re--

força a condição de necessitado. Desta maneira, a função de 

"apenas receber" do filho ê reproduzida ao nível dos clientes • 

enquanto que a função materna de prover,de dar sem receber na

da em troca se reproduz ao nível dos terapeutas. Sendo o Juiz 

o elemento a quem se deve contar tudo, portanto. aquele que in

terfere em todas as relações, aquele cuja palavra ê revestida de 

um poder castrativo, probatório e definitivo, resulta dai uma 

função muito semelhante a paterna. 

o triângulo institucional fica assim estruturado: O 

,Juiz exercendo a função de um pai que ocupa o lugar de terceiro 

excluido e o terapeuta-mãe se aliando ao cliente-filho na tenta 

tiva de encontrar pelos menos alguma satisfação narcísica, al

gum prazer no ato de se ver r~alizando um bom trabalho. ~ uma 

relação que tenta reproduzir a unidade perdida no momento do nas 

cimento e, por isso, é imatura, infantil, exclusiva e excluden-

te: qualquer interferência não ê bem aceita. O desejo do ter!. 

peuta-mae e poder se relacionar livremente com seu filho clien

te, sem a interferência do Juiz. A frustração pelo impedimento 

da simbiose ocasiona raiva, ódio, desejo de destruição. 

Desta maneira, pelo menos dois fatores contribuem para 
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o nascimento do ódio pelo Juiz. O primeiro é o desrespeito pe

la não remuneração. Impedido de estabelecer uma relação adulta, 

amadurecida. tanto com a instituição, quanto com o cliente. o 

terapeuta tenta uma saída sexual pré-genital e aí aparece o se

gundo fator. O Juiz tambim impede o estabelecimento de uma re

lação imatura, narcísica, pré-genital com os clientes. O exem-

pIo disto já foi mencionado quando se falou que o terapeuta não 

podia se relacionar livremente com o cliente, tendo que muitas 

vezes deixar de tomar uma atitude correta. do ponto de vista tec 

nico, por causa das regras institucionais (obrigatoriedade do 

tratamento). Evidentemente, este segundo fator (impedimento da 

prê-genitalidade) só é vivenciado com hostilidade devido a exis 

. tência do primeiro. Se o terapeuta formasse uma aliança amoro-

sa amadurecida com o Juiz, não haveriam motivos para uma saída 

triangular e, então, a interferência deste último não seria vi

venciada com hostilidade. Na verdade o segundo fator aparece ~ 

riginando um sentimento de estar sem opção, encurralado. Daí 

,contribuir para o aumento do ódio. 

Um DOVO elemento na análise aqui desenvolvida acaba de 

aparecer: as relaç~~s de trabalho no sistema social capitalis

ta. A princípio foi falado de um ~entimento persecutório exis

tente no SLA. Em seguida esta tese foi reformulada, ou melhor, 

generalizada para a instituição inteira. Agora, após a análise 

do triângulo institucional. pode-se fazer uma nova reformulação 

e uma generalização ainda mais ampla: o sentimento em questão 

não e um sintoaa apenas da instituição, mas sim, uma caracterí,! 

tica da cultura onde indivíduos, SLA, Juizado, etc, estao inseri 

dos. 
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Este sentimento paranoico social é muito facilmente ob 

se rvave 1. Veja, por exemplo, o termo "paranóia" que chegou mes 

mo a se tornar uma giria: "tou na maior paranóia". O medo de 

ser passado para traz quando se realiza algum negócio ja faz pa,! 

te do cotidiano. Alem disso, normalmente os individuos costu--

-mam tomar cuidado para nao serem assaltados: determinados 10--

cais são evitados a partir de uma certa hora; os vidros dos au 

tomóveis são ~echados para evitar surpresas desagradaveis quan-

do se para num sinal, ou num trânsito congestionado; o dinhei-

ro trocado e colocado na carteira, ficando as notas graúdas es-

condidas em algum lugar; os relógios são retirados dos pulsos, 

etc. Quando algum jornal denuncia algum crime ou ação anti-so-

cial, estes comportamentos cautelosos se agravam e muitas vezes 

se transformam em verdadeira fobias. Os comentarios se espa---

lham; as donas de casa, os estudantes, os profissionais, etc, 

põem-se a falar sobre a manchete e a recordar situações em que 

eles próprios ou seus conhecidos tivessem sido vitima. Os cuida 

:dos são redobrados; os pais passam a tentar evitar a saída dos 

filhos a partir de uma determinada hora, ou então, quando -nao 

conseguem evitar, fazem mil recomendações, chantagens emocio---

nais, etc. O medo é generalizado; passa-se a temer não só o 

-assalto, mas a morte, o estupro, a agressao, o sequestro, etc. 

Neste momento o assalto é muitas vezes colocado como a melhor o~ 

-çao; costuma-se re~omendar andar com algum dinheiro a mais a 

fim de dar para o ladrão e evitar que este, enfurecido por um 

pequeno roubo, possa partir para a agressão ou assassinato. 

o sentimento persecutório não se restringe apenas ao 

nível dos indivíduos integrados na sociedade. Os delinquentes, 



99. 

apesar do papel opressor, também são vítimas do mesmo. Costumam 

apresentar uma frieza emocional e uma desconfiança de tudo e de 

todos. ~ mui~o difícil se aproximar de tais indivíduos. As pe~ 

soas menos oprimidas economicamente costumam dizer que os delin 

quentes não querem ser ajudados, que já tentaram dar isto ou a-

quilo e que no final receberam um pontapé. Será mesmo que eles 

não querem ser ajudados? Na verdade o que parece existir é uma 

dificuldade de aceitar ajuda, de acreditar no outro; é um medo 

muito grande do outro. No caso destes marginais é provável que 

os temores aiada sejam maiores. 

Por que ninguém consegue fugir deste sentimento pers~ 

cutório? Numa sociedade capitalista as atividades produtivas 

tem por finalidade básica obter lucro, para acumular o capital. 

Para tal, e preciso que o valor correto do trabalho não seja re~ 

peitado, ou mais precisamente, para haver lucro é preciso que a 

-remuneraçao pelo trabalho seja menor do que o valor de venda do 

produto do trabalho. O trabalhador e, portanto, alienado, des!. 

propriado de algo que lhe é de direito. Trata-se de um roubo 

socialmente aceito. Aliás, quando se compra algo caro, ou dian 

te de um reajuste inesperado é muito comum surgir o comentário: 

"isto é um roubo!" Todos os indivíduos integrados na sociedade 

participam deste "roubo", ora como ladrão, ora como vítima. AI-

guns permanecem mais tempo no papel de ladrão e enriquecem; ou-

tros empobrece. porque permanecem mais tempo na condição de ví-

tima. Alem destas duas opções, existe uma terceira que é a de-

linquincia e será estudada mais adiante. Esta opção e geralmen 

-te assumida pelas vítimas que resolveram se rebelar por nao a-

ceitar tal condição. Evidentemente, alem do motivo social aqui 
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exposto, outras variáveis atuam no sentido de levar o indivíduo 

a optar por ser ladrão, assassino, sequestrador, etc. Tais va-

riáveis não serão estudadas para evitar o distanciamento da li-

nha de raciocínio, voltada para uma análise social. 

Na medida em que todos roubam e -sao roubados, quer de 

forma socialmente aceita, quer de forma marginal, pode-se come-

çar a entender a origem do sentimento persecutório social. O p~ 

pel de ladrão constitui uma das causas~ A parte abjeta ~ cons-

tantemente projetada nas outras pessoas, que passam a ser perc~ 

bidas de acordo com a própria imagem. Neste sentido, o medo de 

ser roubado constitui uma expectativa de receber do outro o re-

vide do próprio roubo. Uma outra causa se refere ao papel de 

vítima. As experiências de ser constantemente roubado faz com 

que os indivíduos passem a viver antecipando tais experiências 

atrav~s do medo. 

Al~m disso, o sentimento persecutório social parece r~ 

.sultar da projeção do ódio, que nasce da impossibilidade de e-

xistir de uma forma honesta, verdadeira, coerente com a nature-

za humana, a qual se caracteriza pelo desejo de amar maduramen-

te, o que pressupõe afeto, éom respeito mútuo. -Ainda que nao se 

queira, têm-se que roubar e ser roubado, desrespeitar e ser des 

respeitado para sobreviver no sistema capitalista. A inveja do 

poder também produz ódio ao social. Na sociedade capitalista 

quem tem dinheiro pode muito mais facilmente se fazer respeitar, 

ser ouvido, falar e até mesmo ser compreendido nas ações anti---

sociais. Para os pobres a agressividade é sinal de falta de e-

ducação, enquanto que para os ricos indica que o indivíduo est! 

passando por algum problema e se descontrolou. Se vestir com 

81.LIOTlEe" 
IUllDACÃO GETúLIO VARaM 
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roupas velhas e baratas i sinal de mendic;ncia e excentricidade, 

respectivameote para os pobres e ricos. Sem duvida o dinheiro 

traz poder e ê justamente por isso que a minoria privilegiada é 

invej ada. 

Até entao o sentimento persecutório da sociedade capi 

talista foi estudado a partir dos impulsos hostis. Cabe agora 

analisar a relação dos impulsos libidinosos com o mesmo sintoma. 

A experiência clInica do autor deste trabalho tem revalado que 

a sexualidade de muitas pessoas da classe midia carioca parece 

estar voltada para o proibido. As pessoas verbalizam uma vont~ 

de de estar numa relação duradoura, de encontrar alguim especi

al. Esta busca não e proibida; está de acordo com os valores 

sociais. No entanto, na prática as pessoas encontram-se em ati 

vidades cuja finalidade i o prazer pelo prazer, não importando 

se ele vem de um "baseado", de umas fileiras de cocaina, de uma 

relação hetero ou homossexual, de um anômino recem-conhecido p~ 

ra o interlúdio sexual, de uma orgia, etc. Atravis destas ati

vidades as pessoas se isolam; portanto, se comportam de maneira 

oposta ao desejo de estar com alguim. Tais atividades são proi 

bidas pela sociedade e tambim o sao no interior das pessoas que 

as praticam. 

Esta proibição interna pode ser observada de diversas 

maneiras. Nos consultórios de psicoterapia i muito comum a que,! 

xa de um sentimento de mal estar após algum envolvimento sexual 

irresponsável. Algumas pessoas costumam dizer que depois do 0E 

gasmo sentem-se incomodadas de permanecer por mais algum tempo 

com o parceiro; a vontade i vestir a roupa e ir embora. AIgu-

mas moças relatam relacionamentos sexuais forçados; dizem que 
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não queriam "transar" com o tal rapaz, mas que no final acaba

vam "transando". Este mal-estar, este sexo forçado sugerem que 

as pessoas não aceitam tal prazer. Esta não aceitação é também 

manifesta através de outros sintomas como o sentimento de culpa, 

a depressão, as reações psicomotoras de natureza histérica e, o 

que interessa frizar, o sentimento persecutório. As pessoas se 

perseguem quando desejam um prazer proibido e, para se alivia-

rem, projetam o perseguidor interno nas outras pessoas. Neste 

momento deixam de se perseguir, mas passam a se sentir persegui 

das. 

Porque as pessoas desejam um envolvimento afetivo com 

alguém especial e não conseguem? Porque tentam fugir destas a

tividades sexuais proibidas e cada vez mais se tornam prisionei 

ras de tais atividades? Sem dúvida muitas respostas e interpr~ 

taçoes poderiam ser apresentadas. No entanto, como a proposta 

é enfatizar as causas sociais, tentar-se-ã verificar de que ma

neira a alienação produzida pelo sistema capitalista interfere 

i na sexualidade das pessoas. 

o capitalismo ocasiona o fenômeno da imigração do ca~ 

po para a cidade. Surge daí as grandes concentrações urbanas, 

o que ocasiona um aumento no índice de desemprego e, consequen

temente, a desvalorização do trabalho. Como existem muitas pe~ 

soas querendo trabalhar, a oferta de mão de obra torna-se maior 

do que a procura e daí resulta a diminuição da remuneração pelo 

trabalho. Desta maneira, o quadro social fica assim pintado: ~ 

ma grande massa de desempregados, outra massa de empregados mal 

remunerados, uma minoria bem remunerada e uma parte delinquente 

marginalizada. O social só faz uma aliança satisfatória com a 
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miro ria bem remunerada; a maior parte da população encontra-se 

num casamento falido (empregados mal remunerados) ou solteira~~ 

linquentes e desempregados}. Diante da impossibilidade do prazer 

amadurecido que resulta de um casamento lIcito, de uma relação 

de troca, onde o Eu e o Outro são respeltados em seus direitos, 

a ~nic~ saIda ~ a regressão ao autoerotismo, a ~exualidade da 

infância. Tal sexualidade não necessita da presença do Outro ; 

depende apenas da fantasia do Eu e, por isso, ocasiona um isol~ 

mento muito grande - esquizoidia. Esta talvez seja a ~nica po~ 

sibilidade de obter pelo menos algum pra~er, no entanto, também 

não satisfaz porque não condiz com as necessidades adultas dos 

indivIduos. 

Eis porque as pessoas não conseguem estar com alguém 

numa relação afetiva. Não existe representação social da matu-

ridade porque o sistema capitalista não permite uma troca ade--

quada a partir das relações de trabalho, incentivando apenas o 

egoismo, a importância da satisfação das próprias necessidades 

(lucro). O fato das pessoas se sentirem cada vez mais prisio--

neiras ou dependentes dos prazeres proibidos resulta justamente 

dá compulsão a repetição devido a insatisfação. Repete-se com 

-a finalidade de obter prazer, este nao vem, ou melhor, vem par-

cialmente (não permite gratificação das necessidades adultas); 

tiovamente torna-se a repetir a experiincia. E assim é cada vez 

maior a insatisfação. 

Desta maneira, estando o indivIduo impedido de ter uma 

expressão adulta na sociedade, sua saída é regredir a sexualida 

de da infância a partir da re-edição do ~dipo: busca constante 

do prazer através do desejo de estabelecer uma simbiose com o 
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provedor (ligação libidinosa com a mãe) e fuga da frustração,do 

desprazer, através da vontade de afastar o pai, o corte da sim

biose (ligaçio hostil com o genitor). O sub.tituto metaf~rico 

do prazer pelo proibido remonta, portanto, ao !dipo. ! como se 

através deste prazer o indivíduo quisesse comunicar seu prazer 

pelas relações incestuosas da primeira infância, as quais tam

bém foram proibidas pela ordem social através do pai. 

Cabe ainda abordar o problema social da delinquência, 

uma vez que o Juizado de Menores é uma i~stituição normativa e, 

portanto, voltada para o atendimento daqueles individuos que 

transgridem as leis. Por que o individuo se marginaliza, ao in 

vez de tentar sair da condiçio de oprimido, através de uma for

ma socialmente aceita? Em tese o capitalismo apregoa o direito 

da livre concorrência, isto é, todos podem entrar no mercado em 

igualdade de condições. Na prática a coisa não se passa desta 

forma; aquel~s que possuem maior capital têm maiores possibili 

dades no mercado. Desta forma, a tendência dos ricos é se tor

narem cada v·ez mai s ri co s, re s tando ao s pob re s o empob rec imento 

cada vez maior. Evidentemente não é impossível ascender social 

m~nte, no entanto, o caminho para a ascendência é tortuoso e de 

morado; apenas poucos conseguem se destacar nesta trilha. 

A delinquência pode ser tomada como um sintoma social. 

O que e um sintoma? Os fenômenos inconscientes precisam de al

guma maneira ser externalizados para produzir algum alivio. A 

externalizaçio ou comunicação pode se dar por via verbal ou não 

verbal. O sintoma é uma forma de comunicação não verbal de al

gum fenômeno inconsciente. Portanto, apesar de causar sofrime~ 

to, de ser patol~gico, ainda assim pode produzir o alivio pela 
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descarga do inconsciente. A tarefa do psicanalista consiste em 

descobrir o significado inconsciente do sintoma para verbalizi-

lo atravis de uma interpretaçio. Quando isto i feito, o sinto-

ma torna-se desnecessário; a verbalização o substitui porque 

tambim possui a mesma função catártica. Desta maneira, o ana--

lista presta lima dupla ajuda. Por um lado alivia o cliente qua!!, 

do facilita a descarga do inconsciente; por outro lado, evita 

o sof~imento causado pelo sintoma, substituindo-o pela verbali-

zaçao. Voltando a delinquência, o delinquente i aquele que co-

mete açoes anti-sociais. Sendo assim, e~erce uma comunicação 

não verbal (ações) na ordem do social (anti-sociais).! neste 

sentido que a delinquência pode ser tomada como um sintoma so-

cial. 

E qual i o significado inconsciente deste sintoma? A 

-açao anti-social constitui um ataque a sociedade, cuja finalid~ 

de parece ser revidar algum ataque privio vindo do social. Po~ 

tanto a delinquência funciona como uma formaçio reativa, isto i, 

uma reaçio por contrários. O marginal sente-se oprimido, subme 

tido, roubado, etc., pelo social alienador e, no entanto, demons 

tra o contrário; reage de maneira opressora, submetedora, arro 

gante, etc. A finalidade desta reação parece ser mostrar que 

não se está submetido, nem oprimido, nem humilhado; muito pelo 

contráriQ. A necessidade de negar a condição de dominado refle 

te a não aceitação de tal condição, portanto, a não aceitação do 

social alienador. 

Voltando a pergunta: Por que alguns indivíduos se 

tornam delinquentes e outros nio? Qualquer posição ocupada den 

tro de um grupo ou socied~de implica numa dupla escolha: uma, 



106. 

por parte do indivíduo que opta pela posição, e outra, por par-

te dos outros que o escolhem para o tal posicionamento. Quando, 

por exemplo, um indivíduo ocupa a posição de chefe de um setor, 

isto somente ocorre porque por um lado ele deseja ser chefe e, 

por outro lado, porque o escolheram para aquele cargo. Assim,um 

indivíduo é delinquente porque quer e também porque a sociedade 

o escolhe para este cargo. 

Porque o indivíduo quer ser delinquente? ! óbvio que 

as causas individuais ou psicológicas são ~nicas e relativas a 

cada caso, no entanto, de um modo geral, pode-se dizer que a de 

linquência seria a saída daqueles indivíduos impacientes, com 

baixa resistência a frustração. Como já foi dito, o caminho p~ 

ra a ascendência social acarreta muitas frustrações e exige pa-

ciência por ser demorado. 

E porque a sociedade escolhe alguns indivíduos para 

o papel de delinquente? Ou melhor: porque a sociedade neces-

sita de delinquentes? Como já foi visto, através da delinquên-

cia se comunica um rep~dio ao social imaturo, egoista, que apr~ 

goa a importância das próprias necessidades, negligenciando -as 

aiheias (valorização do lucro). Se há um rep~dio a imaturidade, 

consequentemente existe também um apelo a maturidade e uma pro-

posta de mudança deste social imaturo. Neste sentido a delin--

quência implica numa proposta adulta. Num outro sentido, na m~ 

dida em que constitui um sintoma, implica numa proposta doente 

e, porta~to, infantil, imatura. As doenças psíquicas conduzem 

os indivíduos a uma regressão a sexualidade da infância, e é ne~ 

te sentido que tais doenças implicam numa imaturidade emocional. 

Este aspecto imaturo da delinquência está a favor da manuten--
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-çao do social imaturo. ~ como se os delinquentes e a ordem so-

cial estivessem engajados num sistema de feed-back positivo; a 

atuação de um ocasiona a reação do outro e vice-versa. Desta ma 

neira não há interrupção, mas sim, um crescimento cada vez maior 

de ambos os adversários. Sendo assim, a delinquência e, ao me~ 

mo tempo, uma proposta infantil e adulta. Através dela se comu 

nica uma ambivalência, um desejo de crescer, mudando o social! 

maturo e, ao mesmo tempo, permanecer infantil, mantendo-o inal-

terado. 

Esta ambivalência está presente em todos os indivíduos 

inseridos no social imaturo; ela atinge tanto os marginais,qua~ 

to os indivíduos integrados na sociedade; tanto os oprimidos, 

quanto os privilegiados. Isto pode ser facilmente observavel. 

As pessoas vivem se queixando do sistema econômico. As donas de 

casa comentam que levaram um dinheirio para a feira e s6 conse-

guiram comprar meia dúzia de coisas. Os empregados, volta e 

meia, reclamam que estao mal remunerados e explorados, atacando 

ou culpando o chefe. Os desempregados caem num vazio angustia~ 

te, com crises cíclicas de depressio e euforia; uma das queixas 

mais frequentes se refere a falta de vontade de procurar e1r.pre-

go pornio aguentar mais receber outra decepção, outro "no mo-

mento nio temos possibilidade de contrataçao. Nosso quadro es-

ta completo". Os universitários também adoram atacar o sistema 

quando se põem a questionar as relações de trabalho e a ideolo-

gia vigente. Todas estas queixas demonstram a existência de um 

lado adulto que deseja a mudança do social imaturo. 

No entanto, como é possível tanta gente querer uma mu 

dança e esta nunca ocorrer? -O que parece e que as pessoas 
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consciência de que querem uma mudança, mas não conseguem ver q~ 

também não a querem. A parte inconsciente que deseja a manute~ 

-çao do sistema atua no sentido de impedir a tal mudança. Porta~ 

to, apesar do prejuízo ocasionado pelo sistema econômico, tam--

bém existe um lucro inconsciente na sua manutençao. Este lucro 

consiste por um lado, no fato de que é mais fácil funcionar de 

uma forma infantil e, por outro lado, na evitação da ansiedade 

frente ao desconhecido. Neste segundo sentido, torna-se prefe-

rível algo doente, mas que já é conhecido, do que uma mudança p~ 

ra alguma coisa nova e desconhecida. O prejuízo consiste no 80 

frimento ocasionado pelo social doente. A fobia social pode 

ser citada· como exemplo de um dos sintomas desta doença comuni-

tãria. Seria muito incomodo e desagradável se todos tivessem 

consciência desta ambivalência. Os analisandos e analisados p~ 

derão confirmar esta afirmação por já terem vivenciado o quanto 

que tomar contato com a própria doença incomoda. Sendo assi~a 

sociedade, constituida por oprimidos e privilegiados, opta por 

;não ver ou negar a própria ambivalência, depositando-a naqueles 

indivíduos que são escolhidos para ocupar uma posição a margem 

da sociedade. Assim, distanciando-se os delinquentes, se dis--

tancia concomitantemente a ambivalência social. Desta maneira, 

a sociedade se defende de tomar contato com sua doença. Daí vem 

a necessidade social de delinquentes. 

Cabe ainda ressaltar que a análise desenvolvida pode 

conduzir a uma conclrisão errônea de que somente existirão delin 

quentes nas sociedades capitalistas. Esta nio é a idéia do au-

tor deste trabalho. Sua tese é que os delinquentes funcionam c~ 

mo depositários da ambivalência da sociedade inteira frente ao 
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seu respectivo sistema sócio-econômico. Portanto, não há uma 

referência específica ao capitalismo. Isto significa que qual

quer sociedade ambivalente em relação ao seu contexto sócio-eco 

nômico tem a possibilidade defensiva de se dissociar e produzir 

delinquentes. 

Para concluir seria interessante voltar ao Juiz para 

esclarecer que se deve ter cuidado para não deduzir que sua pe~ 

soa seja odiada. O que se odeia é a representação simbólica do 

Juiz. Este, a instituição, o poder judiciário constituem um 

dos grandes representantes do social. Portanto, o ódio dirigi

do ao Juiz é, na verdade, um ódio ao social imaturo, egoista e 

alienador. 
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c O N ç L U S ~ O 

Esta dissertação de Mestrado em Psicologia se propos a 

apresentar um estudo teórico, cujo objetivo central foi refletir 

a relação entre a alienação produzida pelo sistema capitalista e 

a esquizoidia dos indivIduos. Estruturou-se emtris capItulos. 

No primeiro, a alienação e a esquizoidia foram estudadas ao nI

vel do indivíduo - levantamento de alguns determinantes psicogi 

nicos. No segundo, ao nIvel social - levantamento de alguns 

determinantes sociais. Por fim, no terceiro, ao nIvel do Servi 

ço de Liberdade Assistida do Juizado de Menores da Comarca do 

Rio de Janeiro. Foram eles: 

(1) A Alienaçaõ psIquica e a Esquizoidia do Individuo. 

(2) Sociedade Alienada e Esquizoidia Social. 

(3) Alienação e Esquizoidia num Serviço Especializado 

no Atendimento Psicoteripico i Adolescentes: Uma 

Proposta de Diagnóstico Institucional. 

Contou-se com a seguinte hipótese de trabalho: 

"A a.Li..ena.ç.ã.o p.ILoduzida. pelo .6i.6tema. ca.pita.li.6ta., na. me 

dida. em que.6e ba..6eia num de.6.ILupeito inte.ILpe.6.6oa.l, E. 

c.a..6iona. no.6 indiv!duo.6 uma .lLeg.ILe.6.6ã.o a. .6exua.lida.de da. 

in,iftc.ia. e, mai.6 expeci6ica.mente, a .lLelaç.ã.o do bebe , 

dU.ILdftte 0.6 6 p.ILimei.ILo.6 me.6e.6 de vida., com o .6eio in-

te.ILnalizado. Su..ILge dai um qua.d.ILo .6ocia.l tipicamente 

u q ui..zoid e" . 
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As justificativas teóricas desta hipótese foram apre

sentadas principalmente atraves de Fairbairn e Fromm. No entan

to, tambem foram utilizados outros autores, entre os quais des 

tacaram-se: Freud, Bleger e Lacan. 

De Fairbairn foi utilizado o seu conceito de esquizoi 

dia. Ele considera que durante os 6 primeiros meses de vida a 

relação do bebe e com o seio materno. Quando esta relação e im 

pessoal, quando o bebe não e genuinamente amado e respeitado co 

mo pessoa pela genitora, internaliza o seio, passando a se rela 

cionar com o mesmo, não mais como objeto parcial externo, mas 

sim, como objeto parcial interno. Ai está as origens do que ch~ 

ma de esquizoidia, para se referir ao fato da energia libidino

sa estar voltada para a relação com os próprios objetos inter-

nos, para o mundo interior do individuo~ 

Segundo Fairbairn, todos os seres humanos vivenciam aI 

gum desrespeito na relação com a mãe, vindo, por isso, a inte~ 

.nalizar o peito. Neste sentido, defende a tese da universalida 

de da predisposição ã esquizoidia. Considera tambem que se o 

desrespeito da genitora perdurar de forma intensa nos anos sub

sequentes da infância, a esquizoidia torna-se mais intensa, po

dendo estruturar-se num padrão de comportamento. 

clusão: 

A partir de Fairbairn, extraiu-se uma importante con-

"Semplle que o .i..nd.i..vZduo nOIl de.6lle.6pe.i..t:.a.do ou nllU.6"t:.Ila.

do na Ilelação com o out:.1l0, t:.ellã a. pO.6.6.i..b.i..l.i..da.de de Ile 

nlled.i..ll a. Ilela.ção com o pe.i..t:.o .i..nt:.ellna.l.i..za.do, como últ:..<. 

ma e ga.lla.nt:.-ida. .6 a.Zda. pa.lla. a. obt:.~nç.ão de pelo meno.6 a.l-
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De Fromm foi utilizado a sua análise sobre o capitali~ 

mo. Esta apontou a alienação do homem, o desrespeito contínuo 

e cada vez maior ao indivíduo, como o principal efeito deste sis 

tema econômico, em sua chamada forma pura, isto e, sem remane-

centes feudais. Eis porque tal sistema funciona como um estím~ 

10 a regressão psíquica. Os indivíduos, impossibilitados de 

manter um relacionamento amoroso genuino, pessoal, respeitoso 

com os objetos do exterior, passam a se ·relacionar com a imago 

do peito. Esta seria a ~ltima e garantida possibilidade de ob

te~ pelo menos alguma satisfação. 

Surge daí um quadro social marcado pela esquizoidia , 

que se expressa das mais diferentes formas. No entanto, as ex

pressoes não atingem o nível verbal. A afetividade e, via de 

regra, comunicada através da ação (atuação psicopãtica). Ob-

serva-se uma dificuldade para simbolizar; tudo se passa de fo~ 

ma bem concreta. Dai a linguagem corporal ser bastante utiliza 

da, reproduzindo assim, a relação do bebe com a mãe. 

Portanto, este estudo permitiu que se concluisse a e

xistência de uma patologia ao nível do social, cujo prognóstico 

seria o aumento cada vez maior e a cronificação, a medida em 

que o capitalismo se desenvolvesse. 

O sintoma (expressão da doença) constitui uma forma de 

comunicação não verbal de algum fenômeno inconsciente. Portanto, 

apesar de causar sofrimento, de ser patológico, ainda assim p~ 

de produzir um alívio pela descarga do inconsciente. A tarefa 

do terapeuta consiste em descobrir o significado inconsciente d~ 
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sintoma para verba1izá-lo atraves de uma interpretação. Quando 

isto é feito, o sintoma torna-se desnecessário; foi substitui

do pela verbalização do seu significado. 

Portanto, como proposta frente a doença social pode--

se apontar dois tipos de intervenção terapêutica: 

(1) a terapia social; e 

(2) a terapia institucional. 

A primeira se viabilizaria através dos meios de comu-

nicação em massa, como por exemplo, jornal, televisão, teatro,c! 

nema, rádio, etc. Poderia ficar a cargo, tanto dos técnicos em 

comunicação social, quanto dos especiali~tas da área de sa~de 

mental (psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, etc). Teria por 

finalidade esclarecer a comunidade sobre seus verdadeiros pro--

l:lemas. 

A terapia institucional teria por finalidade exp1ici-

tar as relações de trabalho. Baseando-se na hipótese de O'Don

nell (1974) de que as características do macro grupo se reprod~ 

zem nos micro grupos, acredita-se que a alienação e a esquizoi-

dia do sistema capitalista se reproduzem nas instituições. Daí 

a necessidade de se explicitar as relações de trabalho. Para 

tal, um dos recursos disponíveis poderia ser a técnica de gru-

pos operativos, aplicada em reuniões de equipe, sob a coordena

ção de algum especialista da área de sa~de mental. Tal medida 

não significa que todos os desejos da equipe serão atendidos. 

Significa apenas que serão considerados, levados em conta. A sim . -
pIes abertura para um diálogo ê, por si só, terapêutica, porque 
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pressupõe o reconhecimento da existência do outro, o respeito ao 

indivíduo. 

Tais propostas (terapias social e institucional) im-

plicam, portanto, numa medida eminentemente preventiva. Por um 

lado, evitaria a cronificação ou intensificação das patologias 

sociais -agudas. Por outro lado, nao so paralizaria ou esta~ 

caria o crescimento da doença, como também a combateria, o que 

resultaria pelo menos na diminuição de sua intensidade. Seu to-

tal extermínio constitui um ideal ou meta que evidentemente não 

depende apenas dos especialistas em saúde mental. A manipulação 

direta das condições sociais reais de desemprego, fome, explor~ 

ção, etc é imprescindível, no entanto, diz respeito principal~ 

mente aos especialistas em ciências político-econômicas. 

Para finalizar cabe apontar duas limitações deste tr~ 

balho, cuja superação constituiria uma proposta deveras preten-

siosa para uma dissertação a nível de Mestrado em Psicologia. 

iFaz parte dos planos do seu autor tentar vencer tais limitações 

brevemente, num trabalho de maior porte, a nível de doutoramen-

to. Foram elas: 

(1) Não houve uma revisão exaustiva da literatura. 

A grande gama de informações sobre o assunto est~ 

dado demandaria um tempo que, sem dúvida alguma, 

extrap6laria o prazo de conclusão deste irabalho. 

Dai esta dissertação ter-se restringido a apre-

sentação daqueles autores, cuja abordagem teórica 

permitisse apenas justificar a hipotese. 
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Neste sentido, ficou faltando: 

- apresentar perspectivas teóricas que contrariassem a 

hipótese; e 

- desenvolver mais a revisão bibliográfica sobre a paE 

te social (capítulo 2), já que ela não pôde ser tão 

bem cuidada como a parte psicológica (capítulo 1), o 

que se justifica nao somente pela natureza do curso 

(Mestrado em Psicologia), como pela especialidade do 

autor deste trabalho (psicologia clínica e institu-

cional). 

(2) Careceu-se de uma apurada verificação empírica. 

Apesar da proposta deste trabalho ter sido eminentemente t= 

órica, alguns dados empíricos foram apresentados. No entan 

to, nio foram expressivos de uma apurada verificação. Par

te deles resultou da experiincia clín(ca do autor deste tra 

balho, com alguns casos de psicoterapia de adolescentes, a

dultos, famílias e casais. Como não eram representativos 

de nenhuma população, foram "interpretados como uma tendin

cia do contexto social onde tais casos estavam inseridos 

qual seja, as classes média e alta da atual sociedade cario 

ca. Outros dados resultaram de observações participantes do 

mesmo autor. Este foi o caso do terceiro capítulo, onde foi 

apresentado um diagnóstico institucional. Além disso, alg~ 

mas estatísticas foram referidas, a partir da revisão bibli 

ogrãfica de pesquisas sobre o assunto estudado. 

Sem dúvida, é perfeitamente cabível a crítica de que 
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, do ponto de vista empírico, a visão do social foi obtida 

principalmente, dentro de um consultório de psicot~rapi •• 

Baseado na hipótese de O 'Donnell (1974) de que as ca~·ac~t.:e-' 

rísticas do macrogrupo se reproduzem nos microgrupos, ac~~ 

dita-se ser possível estudar o social através do consultó-

rio. Supõe-se também que tal contexto permita inclusive um 

estudo bastante aprofundado. Por outro lado, seu pecado con 

siste em dificultar a obtenção de um conhecimento passíve~ 

de generalização. 
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Anexo 1 

o CONCEITO DE COMPLEXO DE [DIPO NA OBRA DE FREUD 

Foi a história do Rei ~dipo, criada por Sõfocles, que 

serviu a Freud, em sua costumeira prática de aproveitar os mi-

tos, as lendas e o folclore, para ilustrar suas descobertas psi 

colõgicas. Em 1897 ele começou a descrever a situação Edipiana, 

no entanto, foi apenas em 1910, portanto 2330 anos 
.. 

apos a es-

trêia da peça grega, em seu trabalho "Um Tipo Especial de Esco 

lha de Objeto feita pelos Homens", que usou pela primeira vez a 

expressão '''Complexo de ~dipo" para designar o fenômeno psicolõ-

gico resultante do comportamento emocional do triângulo filho~ 

mãe-pai. 

Laplanche e Pontalis (1976, p. 116) definem o Comple-

xo de ~dipo da seguinte maneira: 

••• "c.onjun:to oJr.gan.lzado de de.6ejo.6 amoJc.O.6O.6 e ho.6u.6 
que a cJr..lança expeJr..lmen:ta Jr.ela:t.lvarnen:te ao.6 pa.l.6. Sbb 
a .6ua chamada nOJr.ma pO.6.l:t.<..va, o complexo apJc.e.6en:ta-.6e 
como na h.l.6:tõJr..la do 'Ed.lpo-Re.l: de.6ejo da. mOJc.:te do Jc..<.. 
val, que e o peJr..6onagem do me.6mo .6exo, e de.6ejo .6exu-=
al.pelo peJr..6onagem do .6exo OpO.6:to. Sob a .6ua nOJc.ma ne 
.ga.:t.lva, apJr.e.6en:ta-.6e .lnveJr..6amen:te: amoJr. pelo pJc.ogenI 
:toJr. do me.6mo .6exo e õd.lo c.lumen:to ao pJr.ogen.l:toJr. do .6e 
xo OpO.6:to. Na Jr.eal.ldade, e.6:ta.6 dua.6 nOJr.ma.6 encon:tJc.am
.6e em gJr.au.6 d.lveJr..6o.6 na chamada 60Jr.ma comple:ta do Com 
plexo de 'Ed.lpo". 

Este 'anexo tem o objetivo de abordar o conceito de 

Complexo de ~dipo na obra de Freud. Para tal constará de duas 

partes. Na primeira, denominada "A HISTl5RIA DO REI ~DIPO", pr,!, 
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tende-se apresentar a tragédia grega a título meramente ilus

trativo. A segunda, chamada "A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE COMPLE 

XO DE ~DIPO", será composta pelo desenvolvimento das idéias do 

autor sobre o mesmo constructo. 

Quanto a primeira parte, ela apresentará como tese 

dominante a contingência inexorável do fatalismo: "nenhuma cri 

atura humana pode fugir a seu destino". Pode ser resumida da 

seguinte maneira: 

~dipo, filho de Laio e Jocasta, governantes de Tebas, 

nasceu com o destino previsto pelo oráculo de cometer os dois 

crimes que mais causavam terror aos gregos de outrora: o parri 

cídio e o incesto. 

Conscientes da previsão oracular, Laio e Jocasta re

solveram que ~dipo deveria ser morto ao nascer. Assim sendo, o 

primeiro amarrou as articulações dos pés de seu filho, entre

gando-o a um servo de confiança para que este o precipitasse de 

uma montanha inacessível. 

O servo, pesaroso de cometer um tal crime, entregou o 

bebê a um pastor, acreditando que este pudesse levar ~dipo para 

lugares distantes, impedindo, assim, que as previsões oracula-

res se confirmassem. 

Este pastor resolveu dar ~dipo a Políbio e Mérope, os 

governantes de Corinto. Assim cresceu o tebano, sempre acredi

tando ser filho dos reis daquele lugar. 

Certa vez um bêbado disse a ~dipo que ele era filho 

enjeitado. Em d~vida quanto a sua origem, resolveu consultar o 

oráculo. Este disse-Ihe"que estava fadado a matar seu pai e a 
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-casar-se com sua mae. Assustado, resolveu exilar-se de Corinto, 

local que acreditava ser seu lar, para que a previsão não se e-

fetuasse. E. sua jornada deparou-se, sem saber, com seu verda-

deiro pai, acompanhado de mais quatro servos. Este, também ig-

norando quem era rdipo, chicoteou-o, comportamento este que o 

levou a matar Laio e três dos seus acompanhantes. 

Continuando sua jornada, rdipo deparou-se com a esfin 

ge de Tebas, resolvendo o enigma por ela proposto. Como era 

crença que aquele que decifrasse tal enigma seria o salvador 

da cidade, foi aclamado rei, vindo a casar-se com a rainha da 

mesma região, agora viúva, uma vez que seu marido Laio havia si 

do assassinado poucos dias antes da sua chegada. 

Assim reinou rdipo, na cidade de Tebas, casado com a 

rainha Jocasta, sem saber que sua esposa e mãe de seus filhos e 

ra também sua própria genitora, e que o homem que havia matado 

em sua jornada, era seu pai. O processo de descoberta da verd~ 

de se inicio. quando um mensageiro foi consultar o oráculo a 

fim de buscar soluções para uma crise de calamidades imperante 

naquele lugar, durante aquela época. r neste ponto que começa 

a tragédia de Sófocles. Foi trazida a resposta de que a crise 

cessaria quando o assassino do rei Laio fosse morto, ou expulso 

do pais. Na procura do criminoso, rdipo desvendou tudo, fato 

que o levou a cegar-se, bem como a rainha Jocasta a suicidar-se • 

.. 
QuaDto a segunda parte do trabalho, esta sera compos-

ta por dezoito sub-partes, as quais representam descobertas de 

Freud sobre o Complexo de rdipo e sua pr~-histó~ia. Elas trata-

rão dos seguiDtes pontos: 
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Em "Carta a Fliess de 31 de maio de 1897", encon-

trar-se-á a primeira indicação do Complexo de ~dipo através da 

abordagem dos impulsos agressivos em relação aos pais. 

Em "Carta a Fliess de 15 de outubro de 1897", apare

cerá uma apresentação mais explícita do Complexo a partir das 

auto-análises de Freud. 

Em "A Interpretação dos Sonhos (l900)", primeira pu

blicação do Complexo de ~dipo, desenvolver-se-ã con.ideraç;es so 

bre: 

(l) a relação entre a problemática em questao e os so 

nhos com a morte de pessoas queridas; 

(2) o fato dos pais reforçarem o complexo dos filhos; 

(3) a universalidade da situação Edipiana; 

(4) a comparação entre ~dipo e Hamlet de Shakespeare, 

e a equivalência emocional das duas histórias; e 

(5) o sonho com o dêjà ~ como uma expressão inces

tuosa. 

Em "Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (l905);' 

serão descritas as fases do desenvolvimento da sexualidade in-

fantil, e a relação entre o complexo Edípico e a etiologia das 

neuroses. 

Em "Cinco Liç;es de Psicanãlise {19l0)", d~-se, pela 

primeira vez, o emprego do termo Complexo de ~dipo. Considera

ç;es a respeito do desenvolvimento psicossexual e da formação 

dos pontos ~e fixação serão .desenvolvidas. 
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Em "Leonardo da Vinci e uma Lembrança da sua Infân

cia (1910)", discutir-se-á a relação entre o Complexo Edipiano 

e a etiologia do homossexualismo. 

Em "Um Tipo Especial de Escolha de Objeto feita pe

los Homens (1910)", abordar-se-á a 1igaç~0 entre 8 busca das re 

1aç~es triangulares e o complexo Edipiano. 

Em "Sobre a Tendência Universal ã Depreciação na Es

fera do Amor (912)", a questão da impotência será tratada em 

suas vincu1aç~es com o complexo de ~dipó. 

Em "Totem e Tabu (1913)", haverá uma comparação en

tre as psicologias dos neuróticos e dos povos primitivos. O sis 

tema de totemismo dos aborígenes da Austrália será abordado,pr~ 

curando-se estudar sua finalidade e suas origens históricas. O 

quadro clínico do pequeno Hans, a relação deste com o complexo 

de ~dipo e a função psicológica do pai tambem serão apresenta-

dos. 

Em "Sobre o Narcisismo: uma Introdução (1914)", o 

conceito será definido, discutindo-se os aspectos normal e pat~ 

lógico do narcisismo. Haverá uma distinção entre narcisismo pri 

mário e secundário. Considerações psicogeneticas serão desen-

volvidas, vinculando-se as formações do ideal do ego e do narci 

sismo secundário, respectivamente, aos desenvolvimentos normal 

e patológico. 

Em "Conferências Introdutórias sobre Psicanálise 

(1916)", Freud novamente apresentará a descrição do desenvolvi

mento 1ibidina1, procurando revis'ar os conceitos já apresenta-
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dos em "Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade", e dando 

maior importância aos fenômenos emergentes no sexo masculino. A 

lêm disso, aparecerão uma distinção entre as sexualidades nor-

mal, infantil e pervertida, e algumas considerações sobre o cha 

mado complexo de ~dipo família. 

Em "Psicologia de Grupo e a Análise do Ego (192l)l~ o 

processo de identificação será estudado e relacionado com os mo 

mentos inicial e final da história do complexo de ~dipo. 

Em "O Ego e o Id (1923)", a formação e a função con-

troladora do superego serão descritas. Abordar-se-á ainda a 

questão da origem da forma completa do complexo de ~dipo e os 

fenômenos que sucedem sua dissolução. 

Em "A Organização Genital Infantil (1923)", apenas 

a sexualidade do menino será abordada. Procurar-se-á descrever 

os fenômenos psicológicos emergentes na fase fálica, bem como 

distingui-la da etapa genital adulta. 

Em "O Problema Econômico do Masoquismo (1924)", será 

distinguido e descrito três tipos de masoquismo: 
... 

o erogeno, o 

feminino e o moral. Este ~ltimo receberá maior ênfase e seri re 

lacionado com as questões do retorno ao complexo de !dipo e do 

sadismo do superego. 

Em "A Dissolução do Complexo de tdipo (1924)", serao 

apresentadas três hipóteses para explicar a finalização do mes-

mo complexo. A organização fálica e a problemitica Edípica do 
. 

sexo feminino, apesar de ainda obscuras, tambêm serão descritas. 

Em "Algumas Consequências psíquicas da Distinção Ana 
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tômica entre os sexos (192~'t a problemática Edípica e a orga-

nização fã1ica, em ambos os sexos, serão descritas e comparadas. 

Algumas questões receberão destaque especial: 

(1) as consequências psicológicas do fato da criança 

de idade precoce escutar os pais copulando; 

(2) a masturbação infantil; 

-(3) a percepçao dos genitais do coleguinha de sexo 0-

posto; 

(4) a inveja do pênis e suas consequências; 

(5) a relação entre os complexos de ~dipo e de Castra 

-çao; e 

(6) a dissolução do complexo Edipiano. 

Em "Sexualidade Feminina (1931)", os seguintes pon-

-tos serao tratados: 

(1) a diferença entre os sexos quanto a sexualidade g~ 

nital; 

(2) a ampliação do conceito de complexo de ~dipo e a 

consequente reformulação da tese segundo a qual 

ele constitui o núcleo de todas as neuroses; 

(3) a etiologia da histeria e da paranóia das mulhe--

res; 

(4) os fatores que determinam o afastamento da menina 

em relação a genitora. E aqui haverão considera-

ções sob re o ciúme, o comp lexo de .Cas tração, a 

proibição da masturbação pela mãe, as censuras p~ 

lo que esta não deu e a ambivalência em relação 
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ao mesmo objeto; e 

(5) os impulsos ativos e passivos duran:te as fases 0...-

ral, anal e fálica. 

1.1 - A HISTORIA DO REI EDIPO 

A hist~ria se inicia em Tebas (Cadmeia). Em torno dos aI 

tares situados junto às portas do palácio do rei ~dipo, enco~ 

trava-se uma multidio de pessoas ajoelhadas, portando ramos de 

louros ou de oliveira, enfeitados com fitas de lã. Sabendo ser 

um antigo hábito grego acercar-se dos altares portando tais ra~ 

mos quando se deseja fazer alguma súplica aos deuses, o monarCa 

apareceu diante do povo e, escolhendo um velho senhor dentre os 

demais, pediu que ele representasse os presentes, explicando o 

motivo daquele comparecimento. o ancião, identificando-se como 

sacerdote de Zeus, respondeu que a população não igualava seu 

soberano aos deuses imortais, mas que via nele o primeiro homem 

e, por isso, desejava suplicar-lhe que desse uma solução para a 

crise de calamidades que vinha ocorrendo. 

~dipo respondeu que não desconhecia a existência do 

'sofrimento de seu povo e que a única solução que havia consegui 

do encontrar para tentar resolver tal problema fôra mandar seu 

cunhádo Creonte, ao templo de Apolo, a fim de consultar o orácu 

10, sobre as medidas que deveriam ser tomadas para salvar a po-

pulação. No momento em que acabou de falar, surgiu um rumor na 

multidão, que lhe foi comunicado pelo sacerdote "e que dizia que 

Creonte acabava de chegar. 
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Creonte aproximou-se do rei falando que trazia uma re,! 

posta e que estava pronto para diz~-la, aI i mesmo diante da mu1 

tidão, ou apenas na presença do seu soberano no interior do pa-

lácio. ~dipo ordenou-lhe que falasse ali mesmo e ele revelou 

que a mensagem dG deus Apolo, enviada atravis do oráculo, a sa-

cerdotiza de Delfos, ordenava a purificação daquela terra de u-

ma mácula deixada outrora, por ocasião do assassinato do rei 

Laio, cujo reinado precedera o atual. A exigincia era que o as 

sassino, ainda habitante na cidade, fosse expulso ou punido com 

a morte. 

Ignorando quem fôra o assassino, ~dipo perguntou ao 

cunhado onde e como foi o homicídio de Laio. Creonte revelou 

que o falecido rei havia partido de Tebas para consultar o orá-

cuIo quando um numeroso bando de salteadores o encontrou, ma-

tando-o e ã sua escolta. -Morreram todos, com a excessao de um 

único que, apavorado, conseguiu fugir. Atravis dele foi possi-

vel a obtenção da informação de que não foi um único homem que 

assassinara o ex-monarca. 

~dipo prometeu ao povo que vingaria aquele assassina-

to a qualquer preço e que, desta forma, restituiria a felicida-

de ao povo de Cadmo. Tendo agora uma promessa de atendimento ao 

seu pedido, o povo se retirou. 

Supondo que o tal bando de salteadores estivesse su-

bordinado a alguim que possuisse interesse especial naquele as-

s~ssinato, tdipo dirigiu-se ao Corifeu (mestre do coro de an-

ciãos, composto por quinze notáveis tebanos) e áos demais que 

compunham o coro,. declarando que nada sabia sobre o tal extermí 
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nio e que, por isso, intimava todos a vir ã sua presença para 

lhe dizer quem matou Laio. Acrescentou ainda que livraria o 

criminoso da morte, punindD-o apenas com o exilamento do pais. 

caso este se apresentasse antes da acusação de outrem~ Disse 

também que proibiria seu povo de receber e dirigir a palavra a 

alguém que, por mero temor, deixasse de indicar um amigo. 

-O corifeu declarou que ele e os demais do coro nao ha 

viam matado Laio e nem sabiam quem fora seu assassino. Propôs 

que procurasse Tiresias, vate que, quase tanto quanto Ap010,s~ 

bia dos mistérios profundos. ~dipo respondeu que havia pensado 

nisso e que já havia mandado, a conselho de Creonte, dois emis-

sários procurá-lo. 

Tiresias chegou, velho e cego, guiado por um menino e 

escoltado por dois servidores do rei. Este último explicou ter 

mandado buscá-lo por ser ele a única esperança para libertar a 

cidade do flagelo em que se encontrava, caso pudesse apontar os 

assassinos de Laio. Ele disse saber a verdade sobre aquelaque~ 

tão mas, surpreendentemente, pediu que o soberano ordenasse sua 

volta, alegando que a sua omissão seria melhor para ambos. ~di-

po insistiu, mas o advinho mantinha-se inflexível, não revelan-

do nada e respondendo a cada insistência com a ameaça de que sua 

revelação causaria desgraças para os dois. Irritado por -nao 

conseguir nada do ancião, resolveu acusá-lo da morte de Laio. 

Este, encolerizado pela acusação, não se conteve e afirmou ser 

~dipo o assassino que ele próprio procurava. Uma discussão sur 

giu entre os dois, predominando as incriminações do velho e as 

defesas do imperador~ Entre outras coisas, o primeiro afirmou 

que o último ignorava quem era, o lugar onde estava, quem era 
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aquela com que vivia e quem eram seus pais. Não suportando, o 

monarca pediu que seu convidado se retirasse, acrescentando que 

a única explicação que encontrava para tantas acusações injus-

tas era que provavelmente seu infiel amigo Creonte o havia trai 

do. Passou a acreditar que o cunhado, desejando .tomar o seu po 

der supremo, tivesse subornado Tiresias para que dissesse aque

las infâmias. 

Aceitando o convite, Tiresias preparou-se para sair , 

enquanto dizia, em suas últimas palavras, que o homem a quem !

dipo procurava como assassino de Laio, estava ali, passando por 

estrangeiro domiciliado. Acrescentou ainda que o tal indivIduo 

ignorava ser tebano de nascimento e que quando tomasse conheci

mento disso, muito sofreria. Disse também que o mesmo podia en

xergar, mas tornar-se-ia cego; era rico, mas acabaria mendin-

gando e seus passos o levariam i terra do exr1io, onde tatearia 

o solo com seu bordão. Ainda fa1óu que o criminoso era ao mes

mo tempo, irmão e pai de seus filhos, filho e esposo da mulher 

que lhe deu a vida e, finalmente, que havia matado seu próprio 

pai, alem de profanar seu leito. Assim, mandando que o rei pe~ 

sasse em tudo que foi dito, se retirou. 

Após a saída de Tiresias, o coro, em suasconfabu1a

ções, chegou a conclusão de que não deveria apoiar os que acu-

sassem !dipo, enquanto não fosse comprovada a afirmação do adi

vinho. Apenas os deuses imortais são clarividentes. Alem disso, 

um homem só pode sobrepujar o outro em sua inteligência. Sendo 

o adivinho um homem, consequentemente, só poderia sobrepujar o 

rei caso fosse mais bem dotado que este último. Quando outror~ 

o soberano imp~s sil;ncio i terrlvel esfinge, pode demonstra~_ 
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sua grande capacidade de raciocínio alem de livrar a cidade de 

Cadmo do tributo que pagava ã cruel esfinge. Esta constatação 

conduziu a atitude de apoio ao monarca. 

De repente chega Creonte, possuido por forte irrita--

-çao e dizendo que ali comparecia para se defender das injustas 

acusações feitas por ~dipo. Pergunta ao Corifeu se tais incri-

minações haviam partido do soberano em funçio de suas emoções , 

ou de seu raciocínio. Este nio soube responder, mas apontou p~ 

ra o rei, que por ali passava naquele momento, dizendo-lhe que 

perguntasse ao próprio. 

Ao ver Creonte, rdipo foi logo acusando-o. Ele ten--

tou defender-se, mas suas tentativas de demonstrar sua honesti-

dade foram inúteis. Finalmente o rei acabou pedindo para que 

seu cunhado se retirasse de Tebas, sendo imediatamente atendido. 

Durante a discussão havia aparecido a rainha Jocasta, 

que pode ainda presenciar seu termino. Sem entender, perguntou 

a rdipo o que hayia acontecido. Este contou-lhe o que Tiresias 

lhe havia dito e ressaltou as desconfianças q~e tinha a respei-

to de Creonte. 

A rainha, tentando consolar ~dipo, disse que ele -nao 

se preocupasse tanto com as previsões dos oráculos, posto que 

muitas vezes falham. Para reforçar suas palavras, contou-lhe 

que na epoca em que seu ex-marido Laio era vivo, um oráculo foi 

consultado. Sua previsio era que o destino do rei seria morrer 

vítima dó filho que nascesse de seu casamento consigo. Quando 

um menino nasceu, muitos anos depois, o monarca, influenciadop~ 

la prediçio, amarrou-lhe as articulações dospes e ordenou que 
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mãos estranhas o precipitassem de uma montanha inacessível. Por 

tanto, nada do que foi previsto aconteceu, já que o soberano fa 

leceu assassinado por salteadores estrangeiros, numa tríplicee~ 

cruzilhada, e nio por seu filho. 

~dipo ficou muito impressionado com este episódio da 

vida de sua esposa. Fazendo-lhe outras perguntas, constatou que 

a tríplice encruzilhada localizava-se num ponto em que a estra-

da da Fócida bifurcava~se nos caminhos que vao para Delfos e p~ 

ra Dáulis; que a notíc~a da morte de Laio chegou a Tebas pouco 

antes do dia em que fora aclamado rei; que o falecido era alto, 

~orpulento, tinha alguns cabelos brancos e se parecia um pouco 

consigo; que este viajava com mais quatro acompanhantes; que 

todos foram mortos, com a exceçio de um que fugiu e atualmente 

não mora no palácio, pois pediu para ser transferido para0 cam 

po,onde poderia pastorear rebanhos. 

Angustiada com tantas perguntas, a rainha pediu a ~-

dipo que explicasse o que estava acontecendo. Este, aterroriz~ 

do, disse que receava que Tiresias pudesse ter acertado em suas 

prediç~es. Sem entender nada, Jocasta pediu-lhe que fosse mais 

explícito. Para atendê-la, começou relatando que uma vez, em 

Corinto, sua cidade natal, um homem, em sua embriaguez, -pos-se 

a insultá-lo, dizendo que seu pai, Políbio, da mesma cidade, e 

sua mie, Merope, uma dória, não eram seus verdadeiros genito--

res. Acrescentou ainda que, posteriormente, foi ao templo de 

Delfos, onde soube, por Apolo, que estava fadado a unir-se em 

. ~ 

casamento com a mulher que lhe deu a luz e a cometer o parr1c1-

dio. Desolado com o prognóstico, disse que resolveu exilar-se 

de sua terra de origem para que a previsio nunca pudesse se rea 
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lizar.Enquanto viajava contou ter chegado àquela tríplice en-

cruzilhada, quando avistou, em sentido contririo, um arauto e, 

logo após, um carro puxado por uma parelha de cavalos e em cujo 

interior havia um homem muito semelhante àquele que a sobera-

na lhe havia descrito como Laio. Relatou ainda que o cocheiro 

e o viajante o empurraram violentamente para fora da estrada. 

Furioso, atacou o primeiro, enquanto que o segundo o chicoteou 

na cara. Isto foi o suficiente para que se descontrolasse com-

pletamente, matando a todos. Finalizando sua narrativa, pediu 

que mandassem buscar aquele pastor, que conseguira fugir ileso, 

durante o assassinato do rei. Sua esperança era ele, pois caso 

confirmasse o depoimento de que o soberano havia sido morto por 

um bando de salteadores, estaria inocente ji que, apesar das de 

mais coincidências, havia atacado o tal viajante sozinho e -nao 

em bando. 

Ouvindo isto, a rainha Jocasta concordou, no entanto, 

acrescentou ~ue mesmo que o tal homem desmentisse seu depoimen-

to, afirmando que o rei havia sido atacado por apenas um homem, 

tdipo não deveria considerar-se culpado, posto que seu filho 

com o rei Laio havia sido morto por ocasião do nascimento. 

Algum tempo depois, surge um mensageiro no palácio. 

Deparando-se com a rainha e com o coro perguntou onde poderia e~ 

contrar o rei. O Corifeu disse que ele encontrava-se em seus 

aposentos e aproveitou para apresentar sua esposa. Após um for-

mal cumprimento, Jocasta perguntou que notícias trazià. Ele res 

pondeu que vinha de Corinto, anunciar que tdipo 'havia sido a-

clamado monarca, em virtude da morte de Políbio. Ouvindo isto 

ela não conteve a satisfação de comprovar que mais uma vez os 
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oráculos haviam falhado e assim, mandou que fosse chamado o so-

berano, enquanto afirmava: - "Foi com receio de matar a esse 

homem que !dipo se exilou e agora se vê que não foi morto por e 

le, mas sim pelo destino". 

Quando !dipo chegou, Jocasta foi a primeira a dizer--

lhe as novas de Corinto. --. -Surpreso com a not1c1a, nao tardou tam 

bém a concluir que os oráculos de nada valem, apesar de confes-

sar temores em relação ã sua mãe. Questionado pelo mensageiro 

sobre a razão de tais sentimentos, explicou-lhe que temia, no 

momento, a previsão referente ao incesto já que a outra, refe--

rente ao parricldio, havia falhado. O empregado tornou a per-

guntar-1he se a razão de seu exi1amento foi o medo da rea1iza--

ção das predições. Ele respondeu afirmativamente, acrescentan

do que, mesmo agora que uma delas havia falhado, não pretendia 

retornar ao convívio com seus familiares, posto que ainda recea 

va a segunda. 

O mensageiro respondeu a !dipo que ele não deveria te 

mer o incesto, caso voltasse para Corinto, pois Po11bio e Méro-

-pe nao eram seus verdadeiros genitores. Revelou ainda que há 

muitos anos atrás, quando ainda trabalhava como pastor de um re 

-banho, recebeu-o das maos de um outro pastor, que se dizia ser-

vo de Laio, amarrado e com as articulações dos pés furadas. A

crescentou também que o nome "!dipo" (que em grego quer dizer 

JIpes inchados"), foi-lo dado em virtude dessas circunstâncias. 

Disse ainda que a atitude que tomou ao recebê-lo, foi entregá----

10 a Po1lbio. 

Entusiasmado em descobrir sua origem, !dipo perguntou 
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ao mensageiro onde estava o outro pastor. Ele respondeu que 08 

Coreutas poderiam dar uma resposta melhor que a sua, já que vi-

vem na mesma cidade do mesmo pastor. 

Dirigindo-se ao coro, !dipo refêz a pergunta, obtendo 

a resposta de que o pastor que o havia entregue amarrado e com 

as extremidades dos pés furadas era o mesmo que havia consegui-

do fugir por ocasião da morte de Laio. Como ele já havia sido 

chamado, o rei tranquilizou-se posto que a chegada do mesmo i-

ria ajudar a esclarecer o mistério de sua origem. Ao contrário 

deie, Jocasta se mostrava impaciente além de pedir a toda hora 

que ele desistisse da idéia de continuar investigando sua ori-

gemo Não conseguindo obter a promessa de que seu pedido seria 

atendido, retirou-se furiosa. O soberano, por sua vez, .inter--

pretou a atitude de sua esposa como sendo um medo que ela tal-

-vez tivesse que ele nao possuisse berço. 

Finalmente quando chegou o pastor do falecido rei, !-

dipo pediu ao Corifeu que reconhecesse nele aquele servo de 

Laio que havia fugido na ocasião do seu assassinato. Pediu tam 

bém ao mensageiro que confirmasse se o recém-chegado era a mes-

ma pessoa que lho havia entregue o tal menino amarrado e com as 

extremidades dos pés furadas. Obtendo resposta afirmativa de 

ambos, ~erguntou ao tal pastor quem lho havia dado o bebê. Este 

exitou em responder mas, ameaçado de morte, acabou confessando-

lhe que havia sido Jocasta. Acrescentou ainda que a criança e-

ra seu filho com Laio e que a soberana o havia pedido para matá-

la, em virtude da previsão oracular de que aquele ser rec€m-nas 

cido cometeria o crime do parricrdio e do incesto. Ao ouvir is 

tOJ!dipo descontrola-se e, desatinado, corre afastando-se de to 
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dos. 

Momentos depois, quando o coro estava em suas ativida 

des, chega um emissário. Aproximando-se do Corifeu, disse que 

trazia más notícias. Iniciando seu relato, comunicou que a ra-

inha havia morrido. A pobrezinha, alucinada, depois de trans-

por o vestíbulo, atirou-se em seu leito nupcial arrancando os 

cabelos em desespero. Em seguida, fechou violentamente as por-

tas, pondo-se a clamar em altos brados por Laio,recordando a 

imagem do filho que ela teve há tantos ~nos, cujos golpes deve-

riam matar o pai, para que ela tivesse novos filhos, se e que 

estes merecem tal nome. Continuando seu relato, disse ele que, 

presa da maior angústia, Jocasta se lastimava em seu leito onde, 

conforme dizia, tivera uma dupla e criminosa geração. Acrescen-

tou ainda que não viu como ela morreu posto que ~dipo, em de-

satino maior, chamou sobre si todos os olhares. Ele corria ao 

acaso, ora pedindo um punhal, ora reclamando notícias da sobera 

na, não sua esposa, mas sua mãe, a que lhe deu a luz e 2 seus 

herdeiros. Em seu furor, invocou um deus e, proferindo impreca 
. -

ções horríveis atirou-se no quarto. Foi aí que foi possível 

enxerg;-la, suspensa ainda por uma corda que a estrangulava. Di 

ante dessa visão horrenda, o rei tornou a bradar, desprendeu o 

laço que a sustinha, fazendo com que a mísera mulher ca!sse por 

terra. Em seguida, retirou os colchetes de ouro com os quais 

prendia seu manto e, Com a ponta recurva, arrancou os olhos gr! 

tando que não queria mais ser testemunha de suas desgraças e 

crimes. Soltando novos gritos continuou a revólver e a macerar 

suas pálpebras sangrentas, de cuja cavidade o sangue rolava ate 

o queixo, não em gotas, mas num jorro abundante. 
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Interrompendo o relato do emissário, surgiu ~dipo en-

sanguentado e com os olhos vazados. Caminhando sem rumo, quea-

tionava sua sorte, para que pars partir em exilamento, ao mesmo 

tempo que reclamava do sofrimento causado pelas dores e pelas 

recordaç~es. Lamentando a toda horá oinfort~nio do destino 

não deixava de amaldiçoar aquele que lho havia salvo da morte 

na deserta montanha. 

A tragedia grega termina com uma mensagem do Corifeu 

aos habitantes de Tebas, segundo a qual, ninguem deve ser conai 
. -

derado feliz enquanto não houver atingido o termo de sua vida. 

1.2 - A EVOLUÇ~O DO CONCEITO DE COMPLEXO DE ~DIPO 

1.2.1 - Carta a F1iess - 31 de maio de 1897 

Anexo a. esta carta, Freud (1977) enviou um rascu 

nho, no qual aparece a primeiríssima indicação do Comple-

xo de faipo. Embora não passe de um leve indrcio, consti-

tuiu ua passo para sua apresentação mais explícita numa o~ 

tra carta enviada também a Fliess, no dia 15 de outubro de 

1897. Neste esboço, considera que os impulsos agressivos 

em relação ao~ pais (desejos da morte do pai pelo filho e 

da morte da mãe pela filha) constituem um dos elementos in 

tegrantes das neuroses. Em ocasi~es de doença ou morte 

real dos genitores, o indivíduo pode desenvolver uma me--

lancolia (culpar-se pelo mal dos pais), ou uma histeria 

(provocar em si o mesmo estado dos pais), como forma de lu 

to ou punição. 
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1.2.2 - Carta a F11ess - 15 de outubro de 1897 

Aqui encontra-se a primeira apresentaçio explrcita do 

Comp 1 exo 'de ~d ipo. Lemb rando o mi to grego, es creveu Freud (1977) 

que em sua auto-análise também comprovou o amor pela mãe e o 

ciúme contra o pai; mostrou ainda que a compulsão ao destino do 

rei !dipo é um fen~meno observado ~niversalmente, no inrcio da 

infância 

1.2.3 - A Interpretação dos Sonbos (1900) 

~ a primeira vez que as idéias de Freud (1972.a) sobre 

o Complexo de ~dipo apareceram publicadas. Quando aborda o te

ma "sonho com a morte de pessoas queridas", considera que a si 

tuação Edrpica ê a causa do aparecimento de sonhos cujo conteú 

do denota o desejo da morte do genitor do mesmo sexo. Esta von 

tade, que data da primeira infância, é decorrente do fato dos 

meninos olharem os pais, e as meninas as mães, como rivais, cu

ja eliminação não poderia deixar de trazer vantagens. A esco-

lha do responsável do mesmo sexo para competir é consequência do 

fato da primeira afeição da criança ser pelo outro de ~exo opos 

to. Alem disso, os pais reforçam as escolhas da criança na me

dida em _ que geralmente demonstram uma predileção natural pelo 

filho do sexo oposto. 

Para melhor justificar suas idéias, considerou o probl~ 

ma da hostilidade que se esconde nas relações entre pais e fi

lhos. A maior parte da humanidade desobedece o quinto mandame~ 

to (não matar), e isto pode ser observado desde as eras mais 
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primitivas, as quais se tem acesso, de maneira obscura, atraves 

da mitologia e das lendas: Kronos devorou seus filhos, Java-

li engoliu os filhotes da Javalina, Zeus castrou o pai e fêz-se 

rei em seu lugar, etc. (Freud, 1972 a). 

Continuando seu relato, acrescentou que sua descoberta 

sobre a universalidade do triângulo Edípico poderia ser confir-

mada pelo profundo e universal poder de comoção da história do 

rei !dipo. A tragedia grega só e emocionante porque e vivenci~ 

da como própria. Os sonhos tambem podem confirmar esta total 

generalidade. Alem disso, chamou atenção para o fato de que e-

xiste uma indicação inegável, no texto de Sófocles, de que a 

lenda brotou de algum material onírico primitivo, que tinha co-

mo conteúdo o desejo do incesto. Em certa passagem, ~dipo, peE 

turbado com as recordações do oráculo, e consolado por Jocas-

ta, que se utiliza para tal, das seguintes palavras: "muitos ho 

mens têm sonhado que se casavam com suas mães". Portanto, e pr~ 

vável que esta história seja uma reação da imaginação a dois ti 

pos de sonhos: aqueles que expressam desejos sexual em relação 

a genitora e parricida (Freud, 1972 a). 

.. 
O Hamlet de Shakespeare tem as suas ra1zes no mesmo so-

10 que o ~dipo de Sófocles~ no entanto, o tratamento modificado 

do mesmo material revela toda a diferença na vida mental das 

duas epocas da civilização. No mito, a fantasia da criança ap~ 

rece descoberta e realizada como se fosse num sonho. No outro, 

esta fantasia encontra-se reprimida e só sabemos de sua existên 

cia atraves de suas consequências inibidoras (do mesmo modo co-

mo ocorre na neurose). A referida peça está estruturada em fun 

ção das hesitações de Hamlet para levar a efeito a tarefa de 
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vingança que lhe é atribuída, no entanto, o texto não oferece 

quaisquer razões para estas indecisões, as quais, podem ser in-

terpretadas da seguinte maneira: Hamlet é capaz de tudo, menos 

vingar-se do homem que eliminou seu pai e ocupou o lugar deste 

ao lado de sua mãe. Este homem representa a realização dos seus 

desejos infantis reprimidos. ~ como se o protagonista estives-

se satisfazendo sua vontade de eliminar o pai para ficar com a 

mãe, através da pessoa deste companheiro de sua genitora. Dai 

preservá-lo vivo, se recriminando, como se estivesse culpado p~ 

los desejos do parricídio e do incesto (Freud, 1972 a). 

Os sonhos onde aparece o fenômeno do "déjà ~" são cita 

dos como expressões disfarçadas do desejo de estabelecer rela--

ções sexuais com o genitor do sexo oposto. Os lugares que o in 

divíduo sonhando tem a sensaçao que já esteve antes são os 
.. 
or-

gãos genitais daquela que o gerou. Segundo Freud (1972 b), es-

tes sonhos são mais frequentes que aqueles que expressam, mais 

diretamente, sem disfarces, os desejos incestuosos. 

1.2.4 - Tris Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905) 

Aqui sao descritas as fases do desenvolvimento da sexua 

1 idade infan tiL Freud (1972 c) considera que inicialmente o 

instinto sexual está dirigido para o seio da mãe, depois torna-

se auto-erótico e, finalmente, após o período da latência, por-

tanto, na adolescência, a relação original é restaurada, na me-

dida em que a libido volta a buscar um objeto. Mesmo após a a

tividade sexual ter-se desligado da ingestão de alimentos, per-
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siste uma importante parte desta primeira e mais significativa 

de todas as relações sexuais, a qual ajuda a preparar para a 

futura escolha de um objeto e, assim, restaurar a felicidadepe~ 

dida. Por todo o período de latência, as crianças aprendem a 

sentir pelas pessoas que as auxiliam e satisfazem suas necessi-

dades ~m amor que segue o modelo e é uma continuação de suas re 

lações com sua ama de leite. 

A relação de uma criança com seus pais, durante a pri--

meira infância, é uma fonte infindável qe excitação sexual de 

suas zonas erógenas. A afeição dos pais deve ser dosada; um e~ 

cesso (o mimo) pode causar maturidade sexual precoce e tornar o 

filho incapaz de passar temporariamente sem amorJou de conten-

tar-se com uma pequena quantidade dele. Neste caso, sua dispo-

sição para a neurose estaria sendo despertada pela neuropatia de 

seus responsáveis. Por outro lado, uma das mais claras indica-

ções de que uma criança mais tarde se tornará neurótica pode ser 

observada pelo seu nivel de exigência de afeto em relação aos 

genitores (Yreud, 1972 c). 

Para a criança seria mais fácil escolher como objetos s~ 

xuais as mesmas pessoas que desde a sua infância tem amado com 

o que pode ser descrito como libido atenuada. No entanto, se 

os pais conseguirem não despertar prematuramente seu instinto se . -
xual (antes de estarem presentes as condições so~áticas da pu-

berdade), terão ganho tempo para que ela construa,. entre outras 

restrições a sexualidade, a barreira contra o incesto. Desta 

forma, quando o instinto sexual voltar a buscar ~ objeto, 
.. 

sera 

I - • ( posslvel fazer uma escolha nao lncestuosa Freud, 1972 c). 



143. 

1.2.5 - Cinco Lições de Psicanálise (1910) 

Em um trecho de sua quarta lição, Freud (1970) conside 

ra que a primeira fase do desenvolvimento sexual e a do auto-e

rotismo, na medida em que a principal fonte de prazer e a exci

taçao apropriada de determinadas partes do corpo (órgãos geni-

tais, boca, ânus, uretra, pele e outras superfícies sensoriais). 

A partir da puberdade, a procura do objeto sexual substitui o 

auto-erotismo e, desta forma, os componentes do instinto sexual 

passam a buscar a satisfação da pessoa ~mada. No entanto~ nem 

todos são liberados nesta atividade; o maior contato com as nor 

mas sociais ocasiona a repressão de alguns desses componentes. 

As necessidades sexuais mais reprimidas dizem respeito aos pra-

zeres infantis, coprófilos e incestuosos. 

Freud (1970) afirma que a estimulação excessivamente in 

tensa e prematura dos impulsos sexuais conduz a umaespecie de 

fixação parcial da libido. As anormalidades futuras parecem de 

correr de uma regressão a estes pontos de fixação, os quais po

dem ser considerados como uma disposição patológica~ou como po~ 

tos fracos do processo evolutivo. Como exemplo dessas perturb~ 

ções, pode-se citar as atividades pervertidas. 

Pela primeira vez a expressão "Complexo de ~dipo" e u

tilizada para se referir aos sentimentos dos filhos em relação 

aos pais, os quais possuem natureza positiva (ternura dirigi

da ao genitor do sexo oposto) e negativa (hostilidade dirigi-

da ao genitor do mesmo sexo). Este complexo e destinado ã re-

pressão, porem, continua a agir no inconsciente, com intensidade 

e persistência. ~,juntamente com seus derivados, o complexon~ 



144. 

clear de cada neurose (Freud, 1970). 

1.2.6 - Leonardo daVinci e uma Lembrança da sua Infincia (1910) 

Sobre a homosse~ua1idade, Freud (1970) considera que a 

pesquisa psicana1ftica pode apresentar dados incontestiveis pa-

ra explici-la, apesar deles não esgotarem o estudo das causas d~ 

terminantes dessa aberração sexual. O primeiro refere-se ã a-

firmação de que qualquer pessoa, por mais normal que seja, i ca 

paz de fazer uma ~scolha sexual por um objeto do mesmo sexo. O 

segundo revela que em todos os casos de homossexuais masculinos, 

os indivfduos haviam tido uma ligação erótica muito intensa com 

a mãe, durante o primeiro período da infância. Para Freud, a 

presença forte do pai asseguraria, no filho, a escolha heteros-

sexual. 

-Na homossexualidade, o menino reprime seu amor pela mae, 

identifica-se com ela e toma a si próprio, enquanto criança, co 

mo um modelo a quem devem assemelhar-se os novos objetos de a-

mor. Portanto, na adultez, o objeto sexual passa a ser buscado 

segundo o modelo do narcisismo (Freud, 1970). 

1.2.7 - Um Tipo Especial de Escolha de Objeto feita pelos Homens 

(1910) 

Freud (1970) descreve casos de indivfduos que só e1e-

gem como objeto sexual mulheres comprometidas com terceiros ou 

p r o s t i t u tas • E s tas e 1 e i ç õ e s d e c o r r e m d a n e c e s s i d a d e i n c o n s c i e-n 
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te de reviver a situação Edípica: situação triangu1ar t na qual 

o filho é o elemento exc1uido ou rejeitado. A prostituta é uma 

mulher qualquer; sendo qua1~uer mulher, pode ser inclusive a 

própria mãe. 

1.2.8 - Sobre a Tendência Universal ã Depreciação na Esfera do 

Amor (1912) 

Freud (1970) considera que a fixação incestuosa na mãe 

ou na irmã é um complexo psíquico inconsciente, cuja ação inibi 

dora pode causar a impotência. Steke1 acrescenta que as impre~ 

sões penosas relacionadas ã atividade sexual infantil também re 

duzem a libido dirigida ao objeto sexual. 

1.2.9 - Totem e Tabu (1913) 

Considerando que a vida mental dos selvagens é um está 

gio primitivo do desenvolvimento psíquico do homem de hoje, Freud 

(1974 a) faz uma comparação entre a psicologia dos povos primi

tivos, como é vista pela antropologia social, e a psicologia dos 

neuróticos, como é revelada pela psicanálise. Escolheu como ba 

se dessas comparações tribos de índios, que foram descritas pe

los antropólogos como sendo as de indivíduos mais atrasados e 

miseráveis. 

Era de se esperar que a vida sexual desses canibais fos 

se livre de qualquer repressão de ordem moral, no entanto, o que 

se observa é que eles estabeleceram para si prõprios t com o 
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maior escrúpulo e o mais severo rigor, o propósito de evitar 

relações sexuais incestuosas. 

tuições religiosas e sociais, 

Entre eles, em lugar das insti--

observa-se um sistema de totemis 

mo. As tribos australianas subdividem-se em grupos menores, ou 

clãs, cada u. dos quais denominado segundo seu totem, que pode 

ser um animal (comivel e inofensivo, ou perigoso e temido),mais 

raramente, u. vegeta 1 ou um fenômeno natural· (como a chuva ou a 

água), que mantem relação peculiar com todo o clã. Ele é o an-

tepassado co.um a todos; 
... .. . 

ao mesmo tempo, e um esp~r~to guar-

dião e auxiliar, que envia oráculos e, -embora perigoso para o~ 

tros,reconnece e poupa os seus próprios filhos. Estes,por sua 

vez, estao na obrigação sagrada (sujeita a sanções automáticas 

em caso de desobediincia) de não matar nem destruir seu totem 

e evitar coaer sua carne (Freud, 1974 a). 

A característica do sistema totêmico que mais atraiu a-

tenção dos psicanalistas ê o fato de existir em quase todas as 

tribos uma lei que proibia todos os indivíduos de um mesmo to-

tem de manterem relações sexuais entre si, portanto, uma lei que 

visava proibir o incesto (Freud, 1974 a). 

Freud (1974 a) concorda com Frazer no que se refere 
-. 
a 

abordagem do problema do horror ao incesto. Segundo ambos os 

autores, as leis só aparecem para impedir comportamentos que 

tem uma tendência natural para surgir e que são prejudiciais 
-. 
a 

sociedade. Portanto, se existem leis que proibem a atividade se 

xua1 com familiares, então existe uma inclinação espontânea pa-

ra a mesma. Levando-se em conta que não ê poss~ve1 afirmar que 

os povos priaitivos tenham deliberadamente adotado a proibição 

... 
da endogamia, portanto, do incesto, a fim de preservar a espe--
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cie, Freud (l974 a) se limita a endossar as conclusões de Fra-

ser, deixando em aberto a questão da origem do horror em ques

tão. 

Para analisar a origem dos tabus do totemismo, Freud 

(1974 a) recorreu às hipóteses de Robertson Smith sobre a ceri

mônia da "refeição totêmica". Esta consistiria num ritual de sa

crifício. A forma mais antiga de mortandade era a de animais , 

cuja carne e sangue eram oferecidos às divindades, e estas a com 

partilhavam com seus adoradores. Era essencial que cada um dos 

participantes tivesse a sua parte ·numa refeição pública, cele-

brada por todo o clã. A força ética deste banquete repousava em 

idéias muito antigas da significação do comer e beber ju~tos 

srmbolo de companheirismo e obrigações ~ociais mútuas. 

Depois de morto, o animal sacrificado era lamentado e 

pranteado. O luto era obrigat~rio, imposto pelo temor de sua 

desf orra. Em seguida, rea 1 i zava-s e uma fe s ta' onde todos os ins 

tintos eram liberados e havia permissão para qualquer tipo de 

gratificação (Freud, 1974 a). 

As hipóteses de Robertson Smith permitem identificar o 

animal sacrificado com o primitivo animal totêmico. Na antigui 

dade remota havia duas classes de mortandade: uma em que as 

vítimas eram animais domésticos e a outra relacionava-se com 

extermínios extraordinários de animais impuros e cujo consumo e 

ra proibido. A investigação mostra que estes últimos eram sa

grados; que eram oferecidos aos deuses, a quem eram consagra-

dos; e que originalmente eram idênticos as próprias divindades 

e que, por meio do sacrifício, os adoradores, de certa maneira, 
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enfatizavam seu parentesco consangurneo com o animal e o deus 

(Freud, 1974 a). 

Como o animal sacrificado é identificado ao totem e co-

mo este representa o pai, Freud (1974 a) conclui que o cerimo-

nial descrito consiste num parricídio original, seguido de luto 

e terminando com uma festa. o sentimento festivo é produzido p~ 

ia liberdade de se poder fazer tudo o que se quer, portanto, de 

se fazer tamb~m o que, via de regra, i proibido. Como o geni-

tor é também amado, a consequência de sua morte é o sentimento 

de culpa, o luto. 

Segundo Freud (1974 a), a culpa ou luto pelo animal sa-

cri ficado (simbõlicamente, a culpa pelo parricrdio) originou , 

posteriormente, os tabus fundamentais do totemismo (proibição da 

morte do animal totêmico e renúncia às mulheres do totem), os 

quais coincidem com os desejos Edípicos reprimidos. 

Considerando o quadro clínico de fobia de animal, tal-

~ez a mais antiga das doenças psiconeurõticas, Freud (1974 a) c! 

ta o caso de uma criança de 5 anos, chamada por ele de "pequeno 

Hans". Este menino apresentava desejos sexuais em relação 
. 
a 

mãe e hostis em relação ao pai, o qual era encarado como comp~ 

tidor nos favores da genitora. Como ele desejava ausência do 

responsável, partindo numa viagem ou morrendo, começou a dese~ 

volver um medo da reação deste. Tal sentimento foi deslocado 

para a figura de um animal (cavalo), com o qual identificava 

seu genitor. Este deslocamento deve-se a uma tentativa do ga-

roto de não ficar ambivalente em relação àquele que o gerou,e~ 

bora o conflito seja retomado em relação ao objeto substituti-
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vo (Hans temia e admirava cavalos). 

Considera ainda Freud (1974 a) que o pai é um totem que 

desempenha o mesmo papel tanto no Complexo de ~dipo, quanto no 

Complexo de Castração, qual seja, o de inimigo dos interesses se 

xuais da ériança. o castigo com que ele ameaça é a castração , 

ou o seu substituto, a cegueira, que ocorre no mito Edipiano. 

1.2.10 - Sobre o Narcisismo: uma Introdução (1914) 

o termo narcisismo foi escolhido por Paul Nacke (apud 

Freud, 1974 b), em 1899, para denotar a atitude de uma pessoa 

que trata seu corpo da mesma maneira como o corpo de um objeto 

sexual é comu.ente tratado: o contempla, o afaga, o acaricia, 

etc. Desenvolvido até o grau onde se obtem satisfação completa 

nestas atividades, o narcisismo é patológico, significando uma 

perversão que absorveu a totalidade da vida sexual do indivíduo. 

Por outro lado, pode ser também normal, quando se apresenta co-

mo uma mera etapa do desenvolvimento sexual. Neste caso, -nao 

seria uma perversão, mas o complemento libidinal do egoismo do 

instinto de auto-preservação, o que, em certa medida, pode,ju~ 

tificavelmente, ser atribuido a toda criatura viva. 

Os pacientes portadores de demência precoce (na design~ 

-çao de Kraepelin), ou de esquizofrenia (na terminologia de Bleu 

ler), foram designados por Freud (1974 b) de parafrênicos e ca-

racterizados por dois aspectos básicos: 

(1) a megalomania; e 
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(2) o desvio do interesse no mundo externo. 

Um paciente histirico ou obsessivo, enquanto sua neurose persi~ 

te, tambim desiste de se relacionar com a realidade. No entan-

to, nao corta suas relações eróticas com as pessoas e as coisas, 

na medida em que as mantim na fantasia, isto é, ele substitui, 

por um lado, os objetosimaginirios pelos reais, ou mistura os 

primeiros com os segundos e, por outro lado, renuncia à inicia-

ção das atividades motoras necessirias para a obtenção dos seus 

objetivos relacionados àqueles objetos. ""Trata-se de uma intro-

versão da libido. Com o parafrênico a situação i diferente pOE 

que ocorre uma dessexua1ização~tanto dos objetos externos, qua~ 

to dos internos. Portanto, nem na fantasia ocorre um investi--

mento objeta1 libidinoso. 

Quando a libido é afastada dos objetos, passa a ser di-

rigida para o ego, originando a atitude narcisista, a qualsema-

nifesta pela megalomania. E assim, da-se uma . - . re-VlvenCla ou 

re-at~a1ização da mesma condição existente antes da catexização 

dos objetos. Trata-se. portanto, de um narcisismo secundirio , 

superposto a um primirio e normal no curso da ontogênese (Freud, 

1974 b). 

Como se pode ver, Freud (1974 b) supõe que a princípio 

o que existe ê a catexia 1ibidina1 do ego, parte da qual é trans 

mitida posteriormente aos objetos. Ele destaca a antítese en-

tre as libidos do ego e do objeto. Quanto mais uma é empregada, 

mais a outra se esvazia. O c1imax da segunda é .atingido no ca-

so do indivíduo apaixonadO, enquanto que o da primeira, é obti-

do pelo paranoico. 
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No adulto normal a megalomania e as demais manifestações 

do narcisismo primário encontram-se apagadas. Como já foi dito, 

parte da libido dirigida ao ego se converte em catexias objetais. 

Outra parte i deslocada para o chamado eg6 ideal. Este nada mais 

i que um ideal que d indivíduo faz de si mesmo e atravis do qual 

mede seu ego real. ~ atravis dele que surge a repressão. O in

divíduo deixa de dar vazão aos seus impulsos instintuais libidi 

nosos (narcisismo primário) por preocupar-se com sua imagem,po~ 

tando, pelo amor que dedica a seu ego ideal. Este i formado a

pós a resolução da problemática Edípica "quando, diante da impo~ 

sibilidade de ter os pais para as catexias libidinosas, o indi

víduo passa a ser os genitores, que são introjetados, por um 

processo de identificação, enquanto símbolo ddS valores cultu--

rais, iticos e morais (Freud, 1974 b). 

1.2.11 - Confer~ncias Introdut5rias sobre Psicani1ise (1916) 

Freud (1976 a) descreve o desenvolvimento da libido 

desde a fase oral ati a genital. O ponto crítico desta última 

etapa i a subordinação de todos os instint~s parciais ã prima-

zia dos genitais e, com isso, a sujeição da sexualidade a fun-

ção reprodutiva. Ela se inicia na primeira infância (39 ano de 

vida), sendo interrompida aos 5 anos para voltar a se organizar 

permanentemente, da puberdade ere diante (posteriormente, Freud 

(1976 a) denomina "fase fálica" este período dos 3 aos 5 anos). 

Entre o 59 e o 89 ano de vida, encontra-se uma ~aixa temporal d~ 

nominada "período de latência", em virtude de se observar uma 

parada e um retrocesso no desenvolvimento sexual. A fase que 
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precede a genital i denominada "sidico-ana1"; os impulsos pre-

dominantes vinculam-se ã zona erógena do orifício anal. O estã-

gio mais primitivo e precoce se di n~ fase oral, a qual i imedi 

atamente anterior a sidico-anal e tem a participação da boca co 

mo principal zona de satisfação libidinal. 

Cabe, entao, fazer uma importante distinção entre sexua 

lidade pervertida e normal. Ambas se originam da sexualidade i~ 

fantil, a qual se caracteriza pela busca concomitante e anárqui 

ca do prazer de cada um dos orgãos erógenos. A primeira ê, via 

de regra, muito bem centrada: todas as 'suas ações se dirigemp..! 

ra um fim~ Nesse aspecto não hi diferença alguma em relação a 

segunda. o que vai discriminá-las são os seus correspondentes 

instintos dominantes e, consequentemente, seus fins sexuais. A 

normal está sob a primazia dos genitais e tem por objetivo a re 

produção da espicie. A outra está sob a preferência específica 

de um dos instintos pré-genitais e tem a finalidade de obter o 

prazer auto-erótico daquela zona erógena equivalente. ~ impor--

-tante frisar que quando as açoes pervertidas se inserem na rea-

lização do ato sexual como uma espécie de preparação ou intensi 

ficação do prazer genital final, elas não são consideradas per~ 

-versoes (Freud, 1976 a). 

Analisando a relação entre os instintos sexuais e seu 

objeto, Freud (1976 a) faz uma revisão geral de conceitos ji a 

presentados em "Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade". 

Considera que o primeiro objeto buscado ê o seio da mãe, que sa 

tisfaz a necessidade de alimento do bebê. Esta procura se da-

ria no início da fase oral para logo ser substituida por uma te~ 

dência auto-erótica. O desenvolvimento sexual subsequente tem 
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dois objetivos: 

(1) ahandonar o auto-erotismo, substituindo o próprio 

corpo por um objeto externo; e 

(2) unificar os diversos objetos sexuais externos, bus-

cados separadamente~substituindo-os por um único ob 

jeto. 

Antes do período de latência dá-se o encontro do primei 

ro objeto de amor_a mãe. Esse encontro.ê acompanhado pelo apa-

recimento concomitante de mecanismos repressores, cuja finali-

dade seria esconder do conhecimento consciente os fins sexuais 

dirigidos i genitora. Na puberdade reaparece a antiga eleição in 

cestuosa. A partir daí o indivíduo enfrenta a difícil tarefa de 

desvincular-se dos pais. Enquanto não for cumprida, ele não p~ 

de deixar de ser criança para se tornar adulto. Para o menino, 

ela consiste, por um lado, em desligar os desejos libidinosos da 

quela que o gerou, transferindo-os para um objeto real não in-

cestuoso. Por outro lado, basea-se na reconciliação com o pai, 

-se permaneceu em oposição a este, ou na libertação da pressao 

deste, se, como reação a sua rebeldia infantil, tornou-se sub-

serviente a ele. Os neuróticos são aqueles que fracassam por 

completo nesta tarefa. ! neste sentido que o Complexo de !dipo 

ê o núcleo das neuroses (Freud, 1976 a). 

Em relação as meninas, diz Freud (1976 a) que as coisas 

se passam do mesmo modo como nos meninos, com as devidas modifi 

cações (posteriormente Freud se apercebeu da completa falta de 

simetria no relacionamento Edi~iano de ambos os sexos). Elas tam 
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bém desejam o pai com exclusividade, demostram uma necessidade 

de eliminar a mie, por julgi-la supérflua, e de tomar-lhe o lu-

gar, etc. 

Quando outras crianças aparecem no lar, o Complexo de ! 

dipo torna-se um complexo família, isto é, as que já existiamvi 

venciam a problemática Edípica com'os novos irmãos, na medida em 

que sentem aversão com a chegada destes últimos, alimentando o 

desejo de eliminá-los. Isto decorre do sentimento egoístico de 

haver sido prejudicado por perder o lugar ocupado em casa, no 

que se refere a atenção dos pais. Com o passar do tempo, estas 

atitudes de aversão se transformam. Por exemplo, um menino po-

de tomar a irmã como objeto de amor, em substituição a mãe; uma 

menina pode encontrar em seu irmão mais velho um substituto do 

pai, ou pode tomar a irmã mais nova como substituta do filho que 

ela, -em vao, desejou ter de seu genitor (Freud, 1976 a). 

1.2.12 - Psicologia ce Grupo e a Análise do Ego (1921) 

Aqui Freud (1976 b) estuda o processo de identificação, 

considerando-o como a mais remota manifestação de um laço emoci 

onal com outra pessoa. Através desse processo, o ego assume as 

características do objeto, passando a ser corno o mesmo. Ele de-

sempenha importante papel na história primitiva do Complexo de 

!dipo, o qual pode assumir uma forma: 

(1) positiva, quando se apresenta da maneira como temsi 

do classicamente descrito; ou 
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(2) negativa, quando se manifesta de maneira inversa a 

descrição clássica, isto é, quando, no caso do meni -
no, o pai é desejado sexualmente e o ódio ciumento 

é dirigido para a mãe. 

Na realidade, estas duas formas encontram-se presentes na chama 

da forma completa do Complexo de !dipo, cuja resolução é segui-

da pela regressão ao estado primitivo de identificação com os 

genitores. 

1.2.13 - O Ego e o Id (1923) 

Freud (1976 c) considera que a origem do superego ou i 

dea1 de ego parece estar vinculada a uma diferenciação do ego. 

A princípio existe a identificação primária do menino com seu 

pai (a fim ~e simplificar sua apresentação, Freud preferiu se 

referir apenas a identificação com o pai, no entanto, admite que 

este processo se da com ambos os pais). Simultaneamente, ou 

pouco tempo depois, ocorre o investimento libidinoso da mãe. Es 

-te duplo enlace permanece como uma estrutura afetiva nao conf1i 

tiva até que o garoto perceba que seu genitor é um rival no que 

se refere aos favores da genitora. Neste momento ~ua identifi-

-caça0 com o primeiro torna-se ambivalente na medida em que pas-

sa a incluir o componente hostil. Pode-se supor que a catexia 

amorosa procede do id, o qual sente as tendências eróticas como 

necessidades. Inicialmente o ego sujeita-se a elas, mas, post,! 

-riormente, tenta desviá-las pelo processo de repressao. 
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Após o abandono do objeto pelo processo de repressão,ob 

serva-se uma regressio do estado de catexia objetai em relação 

a mie para o estado de identificaçio com o pai (identificação s! 

cundãria), que ê imediatamente incorporado, o que determina u

ma diferenciação numa parte do ego, dando origem a formação do 

superego (Freud, 1976 c). 

Esta transformaçio de uma escolha objetai erótica numa 

alteração do ego constitui também um método pelo qual o ego po

de obter controle sobre o id e aprofundar suas relações com ele. 

Quando o primeiro se identifica com o objeto assumindo, portan

to, suas características, está se forçando ao segundo como obj~ 

to de amor e, desta forma, tentando compensar sua perda (substi 

tuiçio da libido objetai pela narcísica). ! como se o ego dis-

sesse ao id: "Olhe, você também pode me amar; sou semelhante 

ao objeto" (Freud, 1976 c). 

Segundo Freud (1976 c), a forma completa do Complexo de 

!dipo (complexo positivo e negativo) é causada pela bissexuali

dade constitucional do ser humano. Após sua dissolução, obser-

va-se duas identificações: uma com mie e outra com o pai. Esta 

ultima preservará a relação com a genitora, que pertencia ao 

complexo positivo e, ao mesmo tempo, substituirã a relação obj! 

tal com o responsável, que pertencia ao complexo negativo. O 

mesmo será verdade, mutatis mutantis, quanto a .identificação mo!. 

terna. 

1.2.14 - A Organização Genital Infantil (1923) 

Freud (1976 c) coloca que a sexualidade amadurecida 
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-(normal) nao se encontra muito distante da infantil existenteen 

tre o 39 e o 59 ano de vida. A diferença entre elas reside no 

fato de que nesta última a primazia não é dos genitais, como na 

primeira, ~as sim, apenas do 5rgão sexual masculino (falo). ! 

importante frisar que o processo a ser descrito se refere somen 

te a criança do sexo masculino. o funcionamento da menina ain 

da era desconhecido pelo autor. 

Inicialmente, a distinção entre homens e mulheres, por 

parte do menino, não é feita pela diferença nos órgãos genitais. 

Portanto, a princípio ele pensa que todos os seres vivos possu-

" em penis, o qual ocupa seu int~resse em alto grau e, constante 

mente, estabelece novas tarefas ao seu instinto de pesquisa. A~ 

sim, ele procura ver o membro sexual das outras crianças a fim 

.de compará-lo com o seu. No decurso dessas pesquisas, descobre 

que as meninas não o possuem, o que é negado. A contradição en-

tre a observação e a pré-concepção é encoberta por um pensamen-

to do tipo: "o falo dela ainda é pequeno e ficará maior dentre 

em breve". Depois passa·a imaginar que ela tinha um 5rgão se-

xual masculino, mas que este lhe fora retirado, posteriormente, 

por castração (Freud, 1976 c). 

-Freud (1976 c) ainda acrescenta que a criança nao gene-

ra1iza rapidamente sua observação de que algumas pessoas do se-

xo feminino carecem de pênis. Inicialmente crê que a mãe o po~ 

sui e que apenas algumas mulheres indignas e despresíveis não o 

tem. A aceitação de que a genitora não possui falo ocorre qua~ 

do o menino passa a se preocupar com a origem e~ascimento dos 

bebês, o que acaba resultando na descoberta de que apenas as f~ 

meas podem dar a luz. A depreciação das mulheres, o horror a 
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elas e a disposição ao homossexualismo derivam desta convicção 

final de que elas não possuem o membro masculino. 

1.2.15 - O Problema Econômico do Masoquismo (1924) 

Freud (1976 c) admite que o masoquismo pode se aprese~ 

tar sob três formas: 

(1) como condição imposta ã excitação sexual; 

(2) como expressão da natureza feminina; e 

(3) como norma de comportamento. 

Desta maneira, distingue, respectivamente, três tipos de maso-

quismo: um er6geno, um feminino e um moral. O primeiro - o er5 

geno (prazer no sofrimento) - jaz ao fundo das outras duas for

mas. 

No masoquismo feminino as fantasias se concluem por um 

ato de masturbação ou representam uma satisfação sexual em si 

pr6prias. O conteúdo manifesto é de ser amordaçado, amarrado, 

dolorosamente espancado, açoitado, de alguma maneira ma1trata

~o, forçado ã obediência incondicional, sujado e aviltado. As 

mutilações são raramente observadas. Sua interpretação revela 

um desejo de ser tratado como uma criança pequena e desamparada. 

Apesar dessas suas características infantis, Freud (1976 c) pr~ 

feriu chamá-lo de feminino porque suas fantasias colocam o indi 

víduo numa situação tipicamente feminina; elas ·s ignificam se.r 

castrado, ou ser copulado, ou dar a luz a um bebê. 
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-Tamb~m um sentimento de culpa encontra expressa0 no con 

teúdo manifesto das fantasias masoquistas; o indivíduo presu-

me que cometeu um crime (cuja natureza é deixada indefinida), a 

ser purificado por todos aqueles procedimentos penosos e ator--

mentadores. Isto parece com uma racionalizaçio superficia~mas 

por traz dela jaz uma vinculaçio ã masturbaçio infantil. Por ou 

tro lado, esse fator de culpa fornece uma transiçio a forma mo-

ral do masoquismo (Freud, 1976 c). 

A form~ moral ~ princip~lmente notivel por haver afrou-

xado sua ligação com a sexualidade. Todos os outros sofrimen--

tos masoquistas levam consigo a condição de que emanem da pes--

soa amada e sejam tolerados ã ordem dela. Na modalidade emque~ 

tão essa restrição foi abandonada. A pr~pria penúria ~ o que 

importa; ser ela decretada por algu~m que é gostado, ou por al 

guém que é indiferente, não tem importância (Freud, 1976 c). 

Sob certos aspectos, a forma moral é a mais importante. 

Ela é identificada pela psicanilise como uma espécie de senti--

mento de culpa inconsciente. A satisfação nessa emoção consti-

tui o lucro da doença, funcionando, talvez, como o principal f~ 

tor que luta contra o restabelecimento. Freud (1976 c) coloca 

que os pacientes não costumam acreditar facilmente na interpre-

tação de seus sintomas em função de um sentimento de culpa. Em 

virtude disso, propõe o abandono do referido termo, que de qual 

quer modo ~ psicologicamente incorreto (nenhum sentimento pode 

ser corretamente descrito como inconsciente), bem como a ado--

ção do termo "necessidade de punição", em subst~tuiçio ao ante-

rior. 
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o superego e considerado o herdeiro do Complexo de !di-

po. Sua formação vincula-se a introjeção dos primeiros objetos 

catexizados pelo id - os genitores. Neste processo, tais obje-

tos são desviados dos seus fins sexuais diretos, e o individuo 

passa a reter suas características essenciais (sua força, sua 

severidade, sua inclinação a supervisar e punir, etc.). Ele 

constitui, portanto, a expressão dos mais poderosos impulsos e 

das mais importantes vicissitudes libidinais do ido Seu funcio -

namento consiste em pre~sionar o ego sob a forma de uma consci-

ência de culpa. Este último reage com ànsiedade diante da per-

cepção de que não esteve a altura das exigências do seu ideal , 

o superego (Freud, 1976 c). 

- ~ No masoquismo moral, a preocupaçao com a moralidade e 

exagerada; o indivíduo apresenta uma consciência extremamente 

sensive1 às proibições, embora não seja consciente de sua nece~ 

sidade de ser punido ou proibido. Por um lado, isto significa 

um intenso sadismo por parte do superego dirigido para o ego. 

Por outro lado, pode-se falar do masoquismo do último, que bus-

ca a punição, quer do primeiro, quer dos poderes parentais ex--

ternos (Freud, 1976 c). 

Através do masoquismo moral, a moralidade, que surgiu da 

dessexua1ização do Complexo Edípico, é sexualizada, o que repr~ 

senta uma regressão ao referido Complexo: o prazer exagerado na 

moral representa uma satisfação com os pais internos. 
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1.2.16 - A Dissolução do Complexo de rdipo (1924) 

-Considera Freud (1976 c) que ainda nao se tornou cla~o 

o que ocasiona a dissolução do Complexo de !dipo. Apresenta vã -
rias hip~teses para explici-la. A primeira se refere aos dela-

pontamentos penosos ou vivências frustrantes. A impossibilida-

de dele ser efetuado culminaria na sua dissolução. 

Numa outra visão, a ênfase estaria colocada nos fatores 

hereditirios. Assim, o amadurecimento biológico passa a consti 

tuir um importante fator tanto para a finalização, quanto para 

a instalação do complexo em questao. N~sta visão, da mesma for 

ma que os dentes de leite caem para que os permanentes comecem 

a crescer, tambem o Complexo de !dipo pereceria para que a fase 

seguinte do desenvolvimento pudesse surgir. Ambas as perspecti 

- .... vas sao compat1ve1s. Ri lugar para uma abordagem ontogenetica 

lado a lado com a filogenetica (Freud, 1976 c). 

A terceira hipótese se refere a ameaça de castraçao. Na 

fase filica, o interesse do menino pelo pênis se manifesta pela 

frequente manipulação do referido membro, fato este que culmina 

com a descoberta de que os adultos não aprovam tal comportame~ 

to. Esta desaprovação e muitas vezes expressa sob forma de uma 

promessa de cortar seu membro sexual. Tambem ocorre com espe-

cial frequência que o garoto seja intimidado, com o mesmo jura-

mento, porque urina na cama, quando esti dormindo. A enurese 

noturna pode ser igualada ãpolução dos adultos; ela gera uma 

excitação nos genitais, o que leva a criança a masturbar-se. Se 

gundo Freud (1976 c), inicialmente o rapazinho não acredita nes 

ta ameaça. O que rompe esta sua descrença e a visão dos órgãos 
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sexuais femininos. A aeeitação da possibilidade de ter o falo 

retirado e o reconhecimento de que as mulheres não o possuemde~ 

troem tanto a organização fálica, quanto as duas formas do Com-

plexo de ~dipo. A positiva se extingue diante do medo de ser 

punido com a extirpação do pênis, enquanto que a negativa é dis 

. - -' . -solv1da em funçao da constataçao da castraçao como pre-cond1çao. 

Se a satisfação dos impulsos Edípicos deve custar ao m~ 

nino seu pênis, é inevitável o aparecimento de um conflito en-

tre seu interesse narcísico nesta parte .do seu corpo e a cate-

xia libidinosa dos objetos parentais. A primeira destas forças 

normalmente triunfa neste conflito: o ego volta as costas ao 

Complexo de ~dipo. A repressão não é suficiente para superá-lo 

ou destruí-lo. Através dela o complexo persiste em estado in----

consciente no id e manifesta, mais tarde, seu efeito patogênico 

(Freud, 1976 c). 

Até este momento, as considerações de Freud (1976 c) s~ 

bre o desenvolvimento da sexualidade da menina ainda se aprese~ 

tam obscuras. Segundo ele, ela também apresenta uma organiza----

ção fálica, um complexo de Castração e uma problemática Edípica, 

no entanto, tais processos não se dão da mesma forma como no me 

nino. Inicialmente ela vivencia seu clitoris como se fosse um 

pênis. Quando percebe a existência deste órgão em algum compa-

nheiro de brinquedos, sente-se inferior e injustiçada. Por al-

gum tempo ainda consola-se com a expectativa de que mais tarde 

adquirirá um apêndice tão grande quanto o do colega. Esgotado e~ 

se tempo, seu complexo de Masculinidade se ramifica. Passa, en-

tão, a presumir que em alguma época anterior possuíra um membro 

masculino, mas que, depois, perdera-o por castração. Parece não 
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extender essa inferincia de si pr5pria para outras mulheres a

dultas,percebendo-as como possuidoras de grande falos. Portan 

to, a diferença bisica entre os dois sexos, no que se refere a 

castração, reside no fato da garota aceiti-la como um fato con

sumado, enquanto que o rapazinho .teme a possibilidade de sua o

corrência. 

Como na menina inexiste o temor a castração, a interru~ 

çao da organização fálica e a formação do superego resultam,mui 

to mais que no menino, de ameaças exteriores em termos de perda 

de amor (Freud, 1976 c). 

o Complexo de ~dipo da menina consiste em assumir o lu

gar da mãe e adotar uma atitude feminina junto ao pai. Inicial 

mente ela deseja um pênis; depois mantem por muito tempo o de-

sejo de receber do seu genitor um bebê como presente para com-

pensar o falo renunciado. Como ele tambem não se realiza, aca

ba sendo gradativamente abandonado. As duas vontade~ (possuir 

um pênis e um filho) permanecem fortemente catexizadas no incons 

ciente e a ajudam na preparação do seu posterior papel feminino 

(Freud, 1976 c). 

~ importante frisar que o desenvolvimento psíquico da 

menina será mais amplamente abordado por Freud nos artigos: "Al 

gumas Consequências psíquicas da Distinção Anat~mica entre os 

Sexos" (1925), e "Sexualidade Feminina" (1931). 
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1.2.17 - Algumas Consequências Psíquicas da Distinção Anatômica 

entre os Sexos (1925) 

Freud (1976 c) enfatiza a importância das primeiras ma 

nifestações da constituição instintual inata e das primeiras e~ 

periinci~s para se avaliar, com exatidão, as forças motivadoro 

que conduzem o indivrduo ã neurose. Adverte, no entanto, que 

as considerações que se seguirão carecem de apurada confirma--

ção empírica e que o valor das mesmas ainda deve ser decidido p~ 

los colegas que, como ele, se dedicam a.pratica psicanalrtica. 

A questao da problemática Edrpica nos meninos é aborda-

da da mesma forma como havia sido tratada anteriormente em liA 

Dissolução do Complexo de ~dipo" (1924). Acresce-se aqui a con 

sideração de que o fato da criança de idade precoce escutar os 

pais copulando pode desencadear sua primeira excitação sexual e, 

portanto, constituir o ponto de partida para todo o seu desen--

volvimento libidinoso. A masturbação, bem como as duas formas 

do Complexo de ~dipo, podem se ligar a essa experiincia primiti 

va. Sobre estas observações de coito, Freud (1976 c) ainda co-

loca a impossibilidade de supor sua ocorrência universal, levan 

tando o problema das fantasias primitivas. 

Nas meninas, o Complexo de ~dipo levanta um problema a 

mais que nos meninos. - .. Em ambos os casos, a mae e o primeiro ob 

jeto de amor elegido desde a fase oral. Por isso, não é surpr~ 

sa que os garotos a retenham no Complexo em questao. O que 0-

corre a mais nas mocinhas para que o referido complexo se esta-

beleça é o abandono da genitora, que é substituida por outro ob 

jeto erótico - o pai (Freud, 1976 c). 
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As experiências clínicas de Freud (1976 c) lhe deram 

-boas razoes para supor que o desejo da menina de ter um filho 

do pai constitui a força motivadora da masturbação infantil. No 

entanto, o início de sua fase falica não é a vinculação desta 

atividade sexual às catexias objetais do Complexo de ~dipo, mas 

a momental descoberta do pênis no irmão ou companheiro de brin-

quedo, que é imediatamente comparado ao seu pequeno clitoris. 

Tal fato é seguido pelo sentimento de invejado falo. 

Ja menino reage de modo diferente quando percebe pela 

primeira vez o genital feminino. Inicialmente demonstra falta 

de interesse; não vê nada ou rejeita o que viu. Somente mais 

tarde, quando enfrenta alguma ameaça de castração, é que a re-

ferida observação se torna importante para ele (Freud, 1976 c). 

Quando o desejo de ter um pênis se instala na menina 

seu complexo de Masculinidade se ramifica. Se ele não for sup~ 

rado, surgirão dificuldades para a instalação de sua feminilida 

de. A esperança de um dia obter um membro masculino e tornar--

se semelhante ao homem pode persistir até uma idade incrivelmen 

te tardia e transformar-se em motivo para aç~es estranhas. Ou 

então, pode recusar o fato de ser castrada, enrijecendo-se na 

convicção de que realmente possui um falo, o que pode originar, 

posteriormente, um comportamento tipicamente masculino. Tal pr~ 

cesso é muito comum em crianças, mas, em se tratando de adultos, 

significaria o começo de uma psicose (Freud, 1976 c). 

As consequências psíquicas da inveja do pênis, na medi-

da em que não foi absorvida na formação reativa 'do complexo de 

Masculinidade, são varias e de grande alcance. A ausência do 
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falo, significando uma ferida no narcisismo, pode originar como 

cicatriz, um sentimento de inferioridade. Neste caso, a atitu 

de de compreender a falta deste órgão como uma punição já teria 

sido abandonada em favor da aceitação desse caráter sexual como 

universal (Freud, 1976 c). 

Outra consequência seria o ciúme. Segundo Freud (l976c), 

inveja d~ pênis poderia ser deslocada para um sentimento de ciú 

me. Neste caso, o verdadeiro objeto da cobiça seria abandonado, 

mas ela continuaria existindo. Um terceiro efeito parece ser o 

afrouxamento da relação afetuosa com a mãe. A situação como um 

todo não ê muito clara, no entanto, pode-se perceber que, no fi 

na1, a genitora é responsabilizada pela falta do falo. Histori-

camente a coisa se processa da seguinte forma: após perceber a 

insuficiência de seus genitais, a menina começa a demonstrar ci 

úmes por outra criança, a achar que sua responsável gosta mais 

desta que dela, o que serve como razão para abandonar a catexia 

libidinosa do objeto materno. 

O mais importante de todos os efeitos da inveja do -pe-

nis e a diminuição da atividade masturbatória, o que leva a su-

por que a mesma está mais afastada da natureza feminina que mas 

cu1ina. Esta consequência não pode ser atribuida exclusivamen-

te ã influência educacional. Freud explicou este fenômeno con 

siderando que a atividade em questão (masturbação, pelo menos do 

clitoris) estimularia o sentimento narcísico de humilhação ou 

de inferioridade, ligado a inveja do falo. Tal sentimento se--

ria evitado pela não efetivação da referida ativ.idade. A elimi

nação da sexualidade c1itoriana constitui uma pré-condição para 

o desenvolvimento da feminilidade (Freud, 1976 c). 
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Sobre o Complexo de !dipo na menina, Freud (1976 c) 

considera que ele se configura quando ela abandona o desejo de 

um pênis, em favor do desejo de um filho; com este fim em vis-

ta toma o pai como objeto de amor, transformando a mãe no ob 

jeto de seu ciúme. A frustração desse desejo de ter um filho 

pode ceder lugar a uma identificação com o genitor. Pode ser 

que desta maneira a menina retorne a seu complexo de Masculini-

dade, ficando fixada nele. 

A respeito da relação existente entre os complexos de t 

dipo e de Castração, existe um contraste fundamental entre os 

dois sexos. Enquanto que o primeiro, nos meninos, é destruido 

pelo segundo, nas meninas se faz possivel e i introduzido pelo 

sentimento de castração (Freud, 1976 c). 

Quanto a dissolução do Complexo de tdipo nos meninos, 

Freud (1976 c) considera que não basta simplesmente reprimi-lo; 

ele deve ser destruido pelo choque da ameaça de extirpação do 

pênis. Em casos normais, ou melhor, em casos ideais, ele -nao 

existe mais, nem mesmo no inconsciente; o superego tornou-se 

seu herdeiro. Como na menina a castração introduz o Complexo em 

questao, este não pode ser demolido; é lentamente abandonado ou 

reprimido. Seus efeitos podem persistir com bastante ênfase na 

vida mental das mulheres. Isto explica o fato do seu superego 

nunca ser tão impe·ssoal, tão independente de suas origens emo-

cionais~como exige-se que o seja nos homens. 
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1.2.18 - Sexualidade Feminina (1931) 

Sobre a diferença do desenvolvimento da sexualidade en 

tre os dois sexos, Freud (1974 c) considera, quanto a fase ge-

nita1, que no menino, ela se caracteriza, o tempo todo, pela 

primazia do pênis. Já a menina inicia a referida fase sob a 

primazia do clitoris (análogo ao pênis"), mas, na puberdade, "es-

ta zona é substituida pela vagina. Portanto, a vida sexual das 

mulheres é regularmente dividida em duas: uma de caráter mascu 

lino e outra especificamente feminina. "Isto sugere que a bis se 

xualidade, presente na disposição inata dos seres humanos, vem 

para o primeiro plano, muito mais claramente nas mulheres que 

nos homens. 

Propondo uma ampliação do conceito de Complexo de ~dipo, 

de modo a incluir todas as relações da criança com os genitores, 

Freud (1974 c) coloca que inicialmente a menina vivencia sua 

forma negativa, caracterizada pela ligação com a mãe~desde a fa 

se oral primitiva. A forma positiva só é vivenciada após a su-

-peraçao da negativa, por volta do quarto ou quinto ano de vida. 

Nesta fase negativa, a menina percebe o pai como um ri-

vaI causador de problemas, embora sua hostilidade para com ele 

jamais alcance a intensidade característica da forma positiva 

dos meninos. Freud (1974 c) ainda admite a possibilidade de aI 

gumas mulheres não conseguirem superar a forma negativa. Neste 

caso, ficam fixadas na mãe e nunca alcançam uma verdadeira mu-

dança em relação aos homens. ~ por isso que esta fase, que po-

de ser chamada de pré-edipiana, tem nos indivíduos de sexo femi 

nino, uma importância muito maior que naqueles de sexo masculi-
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no. Com muitas mulheres, tem-se a impressão de que seus anos 

de maturidade são ocupados por uma luta com os maridos, tal co

mo suas juventudes se dissiparam numa luta com suas genitoras. 

Esta hostilidade para com a responsável não é consequência da 

rivalidade implícita no Complexo de ~dipo; ela se origina na 

fase precedente, sendo reforçada e explorada na situação Edipi~ 

na. 

Como esta fase pré-edipiana comporta fixações e repres

sões, pode constituir o núcleo de uma futura neurose. ~ em fun

ção disto que Freud (1974c) propõe uma correção para a universali 

dade da tese, segundo a qual, o Complexo Edipiano é o núcleo 

de todas as neuroses. Além disso, em virtude da diferença exi~ 

tente entre os complexos de ~dipo da menina e do menino, propõe 

também o abandono da expressão Yunguiana "Complexo de Eletra" , 

já que esta procura dar ênfase ã analogia entre a atitude dos 

dois sexos. 

A etiologia da histeria e da paranóia das mulheres par~ 

ce estar relacionada com uma fixação nesta fase de ligação pri

mitiva com a mãe. O medo de ser morta ou devorada pela genito

ra é decorrente da projeção da hostilidade que se origina das 

restrições impostas a criança pela responsável, no decorrer do 

treinamento e do cuidado corporal, ou então, dos reprimidos de

sejos orais agressivos. Pode ser que este temor seja também a

poiado por alguma raiva inconsciente da própria mãe (Freud,1974c). 

Vários são os fatores que determinam o afastamento dam~ 

nina em relação a mãe. Alguns ~eles, por serem originários da 

sexualidade infantil em geral, valem igualmente para a vida er5 
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tica dos meninos. Em primeiro lugar, pode ser destacado o ciú-

me dos rivais (irmãos, irmãs, o pai, etc.). o amor infantil -e 

ilimitado; -a criança nao se contenta com menos do que tudo e 

exige a posse exclusiva. Possui uma segunda característica: 

não tem objetivo, sendo incapaz de obter satisfação completa, o 

que o condena a acabar em frustração, a qual pode desencadear a 

hostilidade (Freud, 1974 c). 

Outro fator, muito mais específico para o caso da meni-

na, é o complexo de Castração, cujos ef~itos se caracterizam p~ 

10 profundo sentimento de inferioridade e pela percepção do ho-

mem como ser superior. No entanto, ela se rebela contra esta 

situação. Desta revolta podem surgir três linhas de desenvolvi 

mento. Na primeira, cresce insatisfeita com seu clitoris, aba~ 

dona sua atividade fálica e, com ela, sua sexualidade em geral, 

bem como boa parte de sua masculinidade em outros campos. Na 

segunda, se aferra, com desafiadora auto-afirmatividade, a fan-

tasia de ser homem; a esperança de um dia conseguir um pênis,a 

qual pode durar até uma idade bastante tardia, torna-se o obje-

tivo de sua vida. Esse complexo de Masculinidade pode resultar 

numa escolha de objeto homossexual. A terceira é a única que a 

conduz a uma atitude feminina normal. Neste caso, tomará o pai 

como objeto de amor, encontrando assim, o caminho para a forma 

positiva do Complexo de ~dipo. No menino, o complexo de Castra 

ção produz outros efeitos: atitude de desprezo em relação as 

-mulheres, que sao percebidas como castradas. Nos casos extre----

mos, isso dá origem a uma inibição da escolha de objeto e, se 

apoiado por fatores orgânicos. ao homossexualismo exclusivo 

(Freuõ, 1974 c). 
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o terceiro fator. que se aplica a ambos os sexos, é o 

ressentimento pela proibição da masturbação. A criança pode a-

-cabar abandonando a referida atividade. no entanto, nao deixa 

de se rebelar contra a pessoa que a proibe (mãe, ou substituto 

materno). No caso da menina, o mesmo motivo entra em funciona-

mento após a puberdade, quando a genitora assume o papel de 

guardião da castidade da filha (Freud, 1974 c). 

o fator mais importante para a menina é a censura pela 

mãe não lhe ter dado um pênis, por tê-la trazido ao mundo como 

mulher. Uma segunda recriminação se refere ao fato de não ter 

sido amamentada o suficiente. Esta segunda acusaçao sempre ap~ 

recerã, independentemente do tempo de amamentação; é decorren 

te da voracidade da libido, da insaciedade. o quinto e últi-

mo fator é a ambivalência das catexias emocionais do objeto ma-

terno, a qual constitui uma caracterrstica geral da sexualidade 

infantil (Freud, 1974 c). 

Os objetivos sexuais da menina nesta sua relação de ex-

clusividade e dependência com a mãe são, tanto ativos, quanto 

passivos, e determinados pelas fases libidinais. Os comporta--

mentos de uma criança, analisados em termos de passividade ou ~ 

tividade, permitem prognosticar a intensidade relativa da mascu 

linidade e feminilidade, na futura sexualidade (Freud, 1974 c). 

As primeiras experiências sexuais da criança com sua mãe 

são de carãter passivo. Ela i amamentada, asseada, vestida e 

ensinada a desempenhar todas as suas funções. Posteriormente, 

parte da libido ê deslocada para comportamentos "ativos, perman~ 

cendo a outra parte vinculada a estas atividades passivas. Nes-
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te processo de transformação, em primeiro lugar, a amamentação 

ao seio dã lugar ao sugamento ativo. Quanto às outras experiê~ 

cias, a menina contenta-se, quer em se tornar auto-suficiente 

(passa a fazer em si o que ate então fora feito para ela), quer 

em repetir suas experiências passivas, sob forma ativa, no brin 

quedo, ou na própria genitora. Como exemplos, destacam-se aqu~ 

las brincadeiras em que ela se coloca maternalmente, atribuindo 

o papel de filha para os objetos com os quais se relaciona. A 

predileção por bonecas indica uma feminilidade precocemente des-

perta; constitui uma prova da exclusividade da ligação com a 

responsável e da negligência completa do pai (Freud, 1974 c). 

A nivel anal sádico, a intensa excitação passiva da ZQ-

na intestinal (como por exemplo, a aplicação de clisteres ou l~ 

vagens retais) e respondida por um desencadeamento do desejo de 

-agressao, que se manifesta, quer diretamente como raiva, quer 

indiretamente (consequência da repressão) como ansiedade (Freud, 

1974 c). 

Quanto aos impulsos passivos da fase fálica, pode-se de~ 

tacar o fato da menina regularmente acusar a mãe de seduzi-la. 

Isso ocorre em virtude de receberem as primeiras e mais fortes 

sensações genitais quando estão sendo asseadas pela mesma. Tais 

impressões físicas podem ocasionar, posteriormente, fantasias de 

sedução por parte do pai. Quando a garota se afasta da respon-

sãvel, transmite também ao genitor, sua introdução na vida se-

xual. Os impulsos ativos desta fase se expressam, por exemplo, 

pela masturbação clitoriana, provavelmente diri~ida para o obj~ 

to materno. A chegada de um bebê pode gerar, em ambos sexos, o 

desejo de considerá-lo como o filho que dã para0 mesmo objet~ 
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(Freud, 1974 e). 

Freud (1974 c) considera que o fato dos impulsos ativos 

serem mais intensamente afetados pela frustração, gera o seu a

centuado rebaixamento e uma ascensão dos passivos. A transi-

ção da mãe para o pai e realizada com o auxílio dessas últimas 

tendências, que aumentam. Desta forma, superada a ligação com 

a genitora, o caminho para o desenvolvimento da feminilidade fi 

ca aberto ã menina. 

." 
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Anexo 2 

o CONCEITO DE ESQUIZOIDIA NA OBRA DE FAIRBAIRN 

Este anexo tem por finalidade principal caracteri-

zar o esquizoide, de forma descritiva e explicativa, a partir da 

teoria de Fairbairn. Para introduzir, facilitar e complementar 

este estudo serão apresentados: 

(1) os pontos principais da concepção teórica deste 

psicanalista; e 

(2) a sua psicologia do desenvolvimento das relações 

objetais. 

Portanto, constari de ~ris partes. Na primeira, intitulada "A 

CONCEPÇÃO TEORICA DE FAIRBAIRN", pretende-se destacar e desen--

volver algumas teses deste autor, tais como: 

(1) na fase oral se situa a base etiológica de todas 

as psicopato10gias; 

(2) os dois estados psicopato1ógicos básicos são o es 

quizoide e o depressivo, respectivamente origina-

dos das fixações nas fases orais primária e secun 

dária; 

(3) o propósito final da libido é o objeto, ao . -lnves 

de serJcomo apregoa a concepção clássica, a satis 

fação das zonas corporais erógenas (boca, ânus e 

genitais); e 

(4) todos os indivíduos, nos níveis mais profundos, ~ 

presentam processos mentais de natureza esquizoi-

de, em maior ou menor grau. 
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Alem disso, será apresentado o conceito de esquizoidia, desta--

cando-se a estreita ligação deste fenômeno com as dissociações 

egoicas, bem como a correspondência analógica com as definições 

de introversão e esquizotimia, propostas respectivamente por 

Jung e Kretschmer para designar o prazer com o mundo interno. 

Na segunda parte, denominada "AS ETAPAS DO DESENVOL-

VIMENTO DAS RELAÇÕES OBJETAIS", será caracterizado o processo 

de crescimento, mencionando-se suas três fases: 

(1) a de dependência infantil~ 

(2) a de transição; e 

(3) a de dependência madura, respectivamente equiva--

lentes aos períodos: 

(a) orais (primário e secundário); 

(b) anais (primario e secundario) e fálico; e 

(c) genital. 

Os fenômenos típicos de cada uma serão descritos e interpreta--

dos psicanaliticamente. Certas psicopatologias relacionadas 

etapa de transição (histeria, fobia, paranoia e neurose obsessi 

va) também serão apresentadas, com a mesma abordagem descritivo 

dinâmica. 

Na terceira e ~ltima parte, chamada "A ESQUIZOIDIA" , 

o objetivo será pesquisar as causas e a sintomatologia destape~ 

turbação psíquica, muito embora~ a título comparativo, ainda a-

pareçam algumas considerações a respeito da depressão reativa e 

da melancolia involutiva. 
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2.1 - A CONCEPÇ~O TEORICA DE FAIRBAIRN 

As concepçoes psicanalíticas atuais sobre o desenvolvime~ 

to do e~o foram muito influenciadas pela formulação original de 

Freud, a respeito da teoria da libido, segundo a qual a energia 

sexual se distribui sobre algumas zonas corporais erôgenas, se~ 

do o desenvolvimento libidinal bem sucedido dependente da inte

gração dessas distribuições, sob a supremacia do impulso geni

tal. Abraham fez uma revisão desta teoria, tentando estabele-

cer a relação de cada uma dessas zonas com uma determinada fase 

do desenvolvimento psicogenetico. De acordo com esta abordagem, 

a causa de cada uma das psicoses e psiconeuroses classicas pas

saria a ser atribuida a uma fixação em alguma fase específica. 

Fairbairn (1980) concorda parcialmente com Abraham. Seupontode 

vista e que na fase oral se situa a base etiológica de todas as 

psicopatologias. Portanto, a concordância se refere, tanto a 

relação entre os estados esquizoides e a fixação na fase oral 

primaria" quanto a relação entre os sintomas maníaco-depressi-

vos e a fixação na fase oral secundaria. A discordância dizres 

peito a consideração de que as fixações nas fases anal primaria, 

anal secundaria e falica constituem, respectivamente, o ponto de 

partida das sintomatologias do paranoide, do obsessivo e do his 

terico. Estas últimas constituem para Fairbairn uma varieda

de de tecnicas utilizadas para defender o ego dos efeitos prov~ 

cados por conflitos de origem oral. Esta afirmação se baseia, 

em primeiro lugar, no fato da análise dos mencionados sintomas 

revelar, de forma invariável, a presença de um conflito oral sub 

jacente e, em segundo lugar, no fato dos mesmos sintomas serem 

acompanhantes e precursores usuais dos estados esquizoides e d~ 
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pressivos. 

Fairbairn (1980) chama atençao para o fato de Abrah.~ 

ter descrito as diversas fases do desenvolvimento psicossexual, 

localizando o fim libidinoso em alguma zona erógena e não no o~ 

jeto. Propõe que a teoria clássica da libido seja transform.d. 

numa teoria do desenvolvimento baseada essencialmente nas rela~ 

-çoes objetais. Segundo o autor, o propósito final da libido 
~ 

e 

o objeto; as zonas erógenas são simplesmente canais, pelos 

quais a libido flui. Desta maneira, observa-se uma inversão na 

concepção clássica: a atitude libidinal deixa de determinar a 

relação objetaI para ser determinada pela mesma. A sexualidade 

genital, por exemplo, passa a ser interpretada como uma decor--

rincia do fato de se ter atingido uma relação satisfatória. A 

concepçao original de que primeiro se atinte a genitalidade pa-

ra que se tenha condições de chegar a uma relação amadurecida , 

torna-se errônea. A interpretação do autoerotismo como uma bus 

ca da satisfação de uma determinada zona corpórea também passa 

a ser vista como inadequada. Na verdade este conceito se refe-

re a uma relação com um objeto interno, ocasionada pela impossi 

bilidade de uma relação satisfatória com o objeto externo. Por-

tanto, e essencialmente uma tecnica, por meio da qual, o indiví 

duo busca não somente prover-se do que não pode obter do objeto 

do exterior, mas tambem, prover-se deste objeto que não pode 

ter. Quando o lactente ~hupa o polegar, seu dedo está substitu 

indo o seio. Assim, diante da privação do objeto natural (seio), 

ele busca uma relação com o objeto internalizado (seio), atra-

ves do polegar. As atitudes anais e fálicas, qúando analisadas, 

também não indicam que o prazer esteja, respectivamente, dirigi 

do para o ânus e para o pênis, mais sim, para objetos incorpor~ 
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dos durante a fase oral. Parece existir uma identificação ( no 

sentido de equivalência emocional) entre o falus e o peito, da 

mesma maneira que a vagina e o ânus possuem uma correspondência 

analógica com a boca. Resulta dai que a introdução do pênis na 

vagina ou no ânus~ autoeroticamente, reproduz a situação de am~ 

mentaçao com os objetos interna1izados. 

Outra contribuição do autor é a sua tese sobre a uni 

versa1idade da esquizoidia. Ele considera que todos os indiví· 

duos, nos níveis mais profundos, apresentam processos mentais de 

natureza esquizoide, em maior ou menor grau. O que caracteriza 

fundamentalmente tais processos é a presença de dissociações e-

goicas; como é impossivel existir um indivíduo cujo ego este-

ja completamente integrado, tambem não e possível a existência 

humana sem esquizoidia. Pode-se supor a existência de um conti 

nuum no grau de integraçaõ egoica, onde no limite inferior se 

situassem os esquizofrênicos, num ponto mais elevado, as perso

nalidades psicopãticas de tipo esquizoide, sendo seguidas pe

los carácteres esquizoides J passando pelos estados ou episódios 

transitórios esquizoides, ate atingir um ponto máximo e ideal, 

que representaria a integração perfeita ou ausência de dissoci~ 

ção. Ate os estados esquizoides foram citados quatro catego--

rias, que correspondem as condições manifestas da patologia em 

questao. A partir desta quarta categoria, encontram-se as de

mais condições, cuja aparência, apesar de não ser esquizoide , 

não deixa de apresentar traços denotativos de um fundo desta na 

tureza. Para demonstrar sua tese, Fairbairn (1980) citou dois 

fenômenos, também universais, que manifestam dissociação egoica. 

O primeiro e ~ sonho; o fato do sonhador se fazer representar 

por mais de uma figura evidencia a tal dissociação. O segundo ê 
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o superego, cuja formaçio resulta da diferenciaçio (dissociaçio) 

de parte do ego. 

o conceito de dissociação egoica, do qual o fenômeno 

esquizoide extrai o seu significado, somente e explicativo quaE 

do focalizado a partir de uma perspectiva psicogenetica. Segun

do o autor, os processos dissociativos decorrem das experiências 

frustrantes. Portanto, devem estar presentes no bebê, já que 

este, nao desenvolvido e pouco experiente, enfrenta duras vicis 

situdes. ~ neste sentido que Fairbairn (1980) admite a existê~ 

cia de uma estreita ligaçio entre tais processos e atitude libi 

dina1 de incorporação oral, considerando que estes merecem"maior 

atenção por parte do psicanalista que, na abordagem da esquizoi 

dia, parece ter limitado sua preocupação a orientação libidi-

nal oral primária. 

o conceito de esquizoidia do autor corresponde ao de 

introversão formulado por Jung para designar o fato da energia 

libidinosa estar dirigida para o mundo interior do indivíduo. 

Os dois tipos psicológicos básicos na concepção de Fairbairn 

(1980) são o esquizóide e o depressivo. Na terminologia de 

Jung são, respectivamente, o introvertido e o extrovertido. 

Kretschmer, seguindo a mesma correspondência, propôs os termos 

esquizotímico e ciclotímico. A conceituação dos três autores 

sobre seus respectivos tipos difere. No entanto, existe uma 

proximidade maior entre Fairbairn e Kretschmer, dado a aborda--

gem psicopat01ógica de ambos. Na constituição básica destes ti 

pos intervem primariamente os fatores psicopatológicos na visão 

Fairbairniana. Jung destaca primariamente a influência dos te~ 

peramentais na mesma constituiçio. A vantagem ~o primeiro tra-



180. 

tamento reside no fato de n.o ser simplesmente descritivo como 

o segundo, mas também explicativo numa perspectiva psicogeneti-

ca. Kretschmer considera o indivíduo cic10tímico como predis--

posto a psicose circular ou maniaco-depressiva, e o esquizotí-

mico, ã esquizofrenia. Suas descobertas parecem confirmar os 

pontos de vista de Fairbairn (1980) sobre: 

(1) os estados esquizoide e depressivo como duas con-

dições psicopatológicas fundamentais em relaç.o 

a todas as outras, consideradas como secundárias 

ou decorrentes das primeiras; e 

(2) o fato das tendências esquizoide e depressiva es-

tarem presentes subjacentemente, aré certo ponto, 

em todos os indivíduos. 

A única diferença importante entre ambos surge do fato de Krets 

chmer atribuir a diferença de temperamento entre os tipos aos 

fatores constitucionais, e considerar suas propensões psicopat~ 

lógicas como uma decorrência desta diferença. Para Fairbairn 

(1980), tais propensões surgem durante a fase oral, principal--

mente a partir das experiências com a mãe, contribuindo para a 

mesma diferença. 

Toda teoria dos tipos básicos enfrenta inevitave1men-

te o problema dos tipos mistos. Kretschmer explica esta ocor--

rencia pelo fato da incidência de um tipo ser governada por dois 

grupos de fatores biológicos antagônicos que, excepcionalmente, 

podem estar em equilíbrio. Fairbairn (1980) -propoe uma outra 

explicação baseada na superposição de fixações nas fases orais 

primária e secundária, o que ocasionaria uma tendência esquizoi 

de subjacente a outra depressiva. Na verdade, isto ê muito co-
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mum; os esquizoides não são por completo imunes a depressão, e 

os depressivos exibem as vezes certas características esquizoi~ 

des. 

2.2 - AS ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇOES OBJETAIS 

o processo de desenvolvimento das relações objetais se i

nicia com a dependência infantil e termina com a dependência ma 

dura. Tal processo se caracteriza: 

(1) pelo abandono progressivo da relação original ba 

seada na identificação primária, a qual se refere 

ao investimento de um objeto que ainda não foi di 

ferenciado do sujeito que o investe; 

(2) pela adoção gradual de uma relação com um objeto 

diferenciado do investidor; e 

(3) pela modificação paulatina do propósito libidinal: 

o fim primário de sugar, de incorporar e de to

mar vai sendo substituido pelo fim maduro de dar. 

A etapa de dependência infantil corresponde as duas fases orais: 

primária e secundária. A de dependência adulta é análoga a se

gunda fase genital de Abraham. Entre as duas existe um perío

do de transição que equivale as duas fases anais e a primeira f~ 

se genital (fálica) de Abraham (Fairbairn, 1980). 

2.2.1 - A Etapa de Dependência Infantil 

A dependência exibe sua forma mais extrema no es

tado intra-uterino, o qual, do ponto de vista psicológico, 
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se caracteriza por um grau absoluto de identificação primária. 

A persistência desta identificação após o nascimento é responsá 

vel pela manutenção da relação existente no útero, o que faz pe~ 

durar a indiferenciação: o objeto do bebê não apenas constitui 

o seu mundo, mas também ele mesmo. Tal relação possui como ca-

racterística mais acentuada o fato de ser incondicional. A cri-

-ança depende completamente da mae, nao somente para assegurar o 

seu bem estar físico e a sua existência, mas também, para a sa-

tisfação das suas necessidades psicológicas. Os adultos tam-

bem dependem de forma similar uns dos outros, tanto por suas n~ 

cessidades psíquicas, como físicas, no entanto, a diferença es-

tã na intensidade que, por ser mais reduzida, determina uma de-

pendência que não é incondicional. Outra diferença está no fa-

to do indivíduo maduro se relacionar com vários objetos, enqua~ 

to que a criança tende a estar dirigida apenas para um objeto, 

cuja a perda é muito mais desoladora, por ser o único (Fairbaim, 

1980). 

A primeira relação social do indivíduo é estabelecida 

com a mãe, durante a chamada fase oral primária. O centro des-

ta relação é a amamentação, destacando-se o seio e a boca como 

os pontos focais, respectivamente, do objeto de prazer e da ati 

tude libidinal. Diz-se que o ego do bebê é essencialmente bu-

cal em virtude do fato do principal órgão do desejo, por meio 

do qual se obtem satisfação e frustração, amor e ódio, enfim, 

contato social, ser a boca (Fairbairn, 1980). 

Nesta primeira fase, pode-se supor qu~ quando a crian 

ça está com fome, sente-se vazia. Após a satisfação de sua fo

me é provável que tenha a sensação de estar cheia e de ter esva 
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ziado o seio. A privação intensifica a necessidade incorporat! 

va de modo que esta chega a incluir não apenas os conte'dos do 

peito, como tamb~m ele pr5prio e inclusive a mãe como um todo. 

Aquilo que ~ comido ou incorporado, desaparece do mundo exteri-

oro Portanto, pode-se destacar o segundo efeito da mesma priv~ 

ção: ela não só intensifica a necessidade oral, como tamb~m lhe 

dá uma qualidade agressiva, já que acarreta a destruição da mãe, 

ou o seu desaparecimento do exterior. A ansiedade que o bebê 

experimenta após a mamada consiste no medo de que suagenitora 

, 
possa ter sido incorporada junto com se~s conteudos, e assim a-

niquilada. Se tal ocorresse, ele ficaria sozinho e, portanto, 

sem possibilidades de satisfazer suas necessidades, já que sua 

provedora não mais existiria. O fato da mãe deixar o bebê após 

a mamada deve funcionar como uma especie de confirmação desta 

fantasia infantil (Fairbairn, 1980). 

Os narcisismos primário e secundário, que constituem 

uma das características mais acentuadas da dependência infan--

til, podem ser respectivamente definidos como um estado de iden 

tificação com um objeto exterior e interior. Na transição da 

fase oral primária para a secundária ocorre uma modificação na 

natureza do objeto, que deixa de ser parcial (seio) para ser 

total (mãe como uma pessoa inteira, com seio). Alem disso, sUE 

ge a tendência para morder que, devido ao propósito essencial-

mente destrutivo, vem a constituir o protótipo da agressão dif~ 

renciada. A partir dai ela passa a coexistir junto com a ten-

dência de sugar. Assim, aparece uma diferenciação entre o amor 

oral,associado a atitude de sugar ou incorporar·o objeto aceito 

por ser bom, e o ódio oral, relacionado com a conduta de morder 

o mesmo objeto, no momento rejeitado por sua co~dição de mau. 
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Dá-se, então, o nascimento da ambivalência. Na fase anterior, a 

pesar da inexistência do morder, tambem ocorre o fenômeno da re 

cusa do objeto mau, só que ligado a atividade de cuspir ou vomi 

tar, e sem nenhuma implicação com a ambivalência. Como já foi 

dito, a necessidade de incorporar o objeto bom, quando acentua-

da devido a privação, apresenta efeitos destrutivos no senti-

do de que este, ao ser comido, desaparece. Não obstante, ela 

não tem fins destrutivos, mas sim, libidinosos. Do ponto de vis 

ta da criança, o desaparecimento do objeto comido e uma conse--

quência lamentável do seu amor pelo mesmo. o que deseja na re 

alidade e come-lo e, ao mesmo tempo, conservá-lo. Se este -e 

mau, ela o cospe fora, ou fica doente. Em outras palavras, o 

-rejeita, mas nao o morde ou ataca. O conflito emocional que sur 

ge na fase oral precoce se passa entre as opções de sugar (acei 

tar) ou não sugar (rejeitar) o seio; ou entao, entre amar ou 

-nao amar. No entanto, na fase subsequente, se manifesta pelas 

alternativas entre sugar ou morderl; ou por outro lado, entre a 

mar ou odiar (Fairbairn, 1980). 

2.2.2 - A Etapa de Transição 

A etapa de transição surge quando a ambivalência da fa

se oral secundária da lugar a divisão do objeto primário emdois: 

um aceito, para o qual se dirige o amor, e um recusado, para o 

qual se encaminha o ódio. Eles podem ser internos ou externos, 

dependendo do desenvolvimento oral previo ter sido ou não trau-

mático. Esta dicotomia, que constitui um fenômeno psíquico, -e 

análoga aos dois aspectos da função biológica da excreção. Esta 

última visa eliminar ou expulsar as substâncias inúteis e noci-

vas para o corpo. t sem dúvida rejeitadora, e a correspondên--
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cia psicológica disto é a recusa de um objeto mau e inútil. No 

entanto, é tambem produtiva porque se refere as primeiras cria

ções da criança, aos primeiros conteúdos internos que ela exter 

naliza, as primeiras coisas que lhe pertencem e que da (as fe-

zes e a urina). A equivalência emocional desta doação diz res-

peito a relação com um objeto bom e aceito, com o qual pode-se 

dar sentimentos. Esta combinação da rejeição do objeto mau com 

a aceitação do objeto bom indica a associaçao entre as atitudes 

de tomar e de dar, respectivamente das dependências infantil e 

adulta (Fairbairn, 1980). 

Existe uma equivalência entre os conteúdos corporais 

e os mentais; a atitude do indivíduo para com os primeiros te~ 

de a refletir sua postura frente aos últimos. Portanto, anãlo-

go a função biológica de ingerir conteúdos necessários para a 

manutençao do corpo é a tendência psicológica para tomar ou in-

corporar o objeto, o que implica consequentemente na sua valori 

-zaçao. Do ponto de vista do organismo, a outra função, tão fu~ 

damental quando a primeira, e a excreção, cuja correspondência 

emocional é, como já foi dito, a rejeição do objeto e a sua co~ 

sequente desvalorização. Esta recusa desempenha umpapel importantí.!. 

simo no "abandono da dependência infantil, constituindo o traço 

característico da etapa de transição. Abraham parece ter-se a-

ferrado "neste traço quando introduziu o conceito de fases anais. 

A indiferenciação das relações de dependência infantil resulta 

da atitude de incorporação oral. O objeto com o qual o indiví-

duo estã identificado é incorporado e o incorpora. A tarefa de 

diferenciação se resolve mediante a expulsão do 'objeto incorpo

rado, o que remonta ao problema da externalização de conteúdos 

atraves das tecnicas anais de rejeição (Fairbairn, 1980). 
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As técnicas obsessiva, paranoide, fõbica e histérica 

desempenham um papel extremamente importante na etapa de transi 

ção, funcionando como uma forma de enfrentar o grande confli

to característico deste período: necessidade de abandonar a de 

pendência infantil, em favor das relações com objetos diferenci 

adós x relutância para realizar tal abandono, em favor da indi

ferenciação. Portanto, durante esta fase o indivíduo realiza es 

forços tanto para se separar do objeto e escapar da prisão,qua~ 

to para conseguir uma união infantil com ele e retornar ao cár

cere. Embora uma dessas atitudes possa·preponderar, existe uma 

constante oscilação entre elas devido a angústia, de natureza fô 

bica, que as acompanha. No caso da separação, o temor ao isol,! 

mento vai angustiando o sujeito até levá-lo a união prisioneira 

que~por sua vez, a medida em que vai sendo vivenciada, eleva o 

nivel de angústia, agora manifestada pelo temor ao aprisionamen 

to, o que determina o retorno a solidão. Devido a íntima rela-

ção entre a identificação primária e a incorporação oral, e con 

sequentemente, entre a separação e a expulsão excretõria, o con 

flito deste período se manifesta, num outro prisma, entre a ne

cessidade de expulsar e de reter conteúdos. Tambem existe pos-

sibilidade de predominância de uma das necessidades, bem como 

de oscilação devido a angústia, desta vez essencialmente obses

siva, que as acompanha. A expulsão gera o temor de ser esvazia 

do ou ressecado, enquanto que a retenção produz um medo de ex-

plodir, seguido ou substituido pelo receio de uma doença inter

na como câncer (Fairbairn, 1980). 

Portanto, a técnica fõbica e a obsessfva representam 

dois metodos diferentes para lidar com o mesmo conflito básico, 

os quais, por sua vez, correspondem a duas atitudes, que também 
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se diferem, para com o objeto. Do ponto de vis ta fóbico, o con-

flito se estabelece entre o abandono e o retorno ao objeto, ou 

então, visto respectivamente por outro ângulo, entre a recusa e 

a aceitação deste, que é em ambos os casos tratado como externo. 

Por outro lado, do ponto de vista do obsessivo, o conflito se 

estabelece entre a expulsão (devido a concomitante recusa) e a 

retenção (causada pela simultânea aceitação) do objeto, sendo 

este tratado como interno, em ambos os casos. Como se pode ver, 

a técnica fóbica corresponde a uma atitude passiva, ao passo que 

a obsessiva é essencialmente ativa. Outra diferença reside no 

fato da primeira ser predominantemente auto-agressiva (já que o 

fóbico escolhe entre escapar do poder exterior ou submeter-se a 

ele), enquanto que na segunda predomina a hetero-agressividade 

(visto que o objeto, expulso ou retido, está sujeito a um con-

trole enérgico). Em outras palavras, a técnica obsessiva é es

sencialmente sádica, por oposição a fóbica, que é basicamente 

masoquista (Fairbairn, 1980). 

A histeria emprega a rejeição como forma de oposição 

a um estado originado de uma fixação na fase fálica. Segundo A

braham o histérico recusa os órgãos genitais devido a uma culpa 

excessiva pelos desejos Edípicos.· Fairbairn (1980) admite tal 

recusa, no entanto, considera supérfluo introduzir a situação! 

dípica para explicá-la. Do ponto de vista psicológico a maior 

importância desta situação está no fato de que representa uma 

diferenciação de um objeto da fase ambivalente (oral secundári~ 

em dois: um aceito e identificado com um dos pais, e outro re

cusado e identificado com o outro genitor. A rélação insatisfa 

tória com a mãe ocasiona uma regressão a fase oral prÍDlÍtiva, r,! 

instalando o seio como objeto parcial interno. Tal fato é se-
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-guido por um sentimento de culpa por nao ter conseguido o amor 

materno e por julgar que o próprio amor, vivenciado como mau, 

foi o responsável pelo fracasso. A partir daí, a criança se a-

proxima do pai, acreditando que a relação com o objeto parcial 

ê a única saída para o estabelecimento de um contato emocional 

e para a demonstração de que o próprio amor ê aceitável. Assim 

desenvolve um desejo pelo pênis paterno numa tentativa de reedi 

tar a relação primitiva com o seioJrepresentado neste primeiro 

~ -orgao. Oculta por detrás deste desejo estaria a frustrada ne-

cessidade de amar e ser amado pela genitora. A renuncia do mes 

mo desejo ê seguida por uma culpa pelos seguintes fatos: 

(1) de que o desejo incestuoso representa um pedido de 

amor paterno que não parece ser livremente outor-

gado; e 

(2) de que a criança sente que seu amor ê recusadopo~ 
~ 

que e mau. 

Como se pode ver, esta culpa Edípica não é diferente daquelame~ 

cionada acima quando se falava sobre a relação com a mãe. Recu--

sar o falus do pai disfarça a recusa do peito materno. A equiv~ 

lência emocional entre os dois órgãos permite afirmar que a re-

jeição do primeiro constitui uma tentativa sem êxito de abando--

nar a dependência infantil. 

Além de recusar o objeto interno, o histérico também 

apresenta uma aceitação do objeto externo, o que se evidencia 

por sua disposição para amar intensamente, para se entregar qu~ 

se que totalmente ao parceiro sexual do exterior; apenas os g~ 

nitais são preservados nesta entrega. Com paranoide se passa o 

inverso: ele rejeita os objetos do exterior, considerando-os co 
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mo perseguidores, ao mesmo tempo que aceita seus objetos inter

nos, manifestando isto atraves de sentimentos de grandiosidade. 

Fairbairn (1980) propôs o esquema abaixo para explicitar e sin

tetizar a natureza das relações objetais das quatro tecnicas. 

Tecnica Objeto aceito Objeto recusado 

Obsessiva Internalizado Internalizado 

Paranoide Internalizado Externalizado 

Histerica Externalizado Internalizado 

Fõbica Externalizado Externalizado 

2.3 - A ESQUIZOIDIA 

Fairbairn (1980) descobriu a importância das relações ob

jetais a partir da análise do paciente esquizoide, o qual, no 

curso do tratamento, exibe claramente o conflito entre uma ex

trema relutância para abandonar a dependência infantil e um an

seio desesperado por renunciar a ela. ~ fascinante e patetico 

observar como ele, igual a um ratinho tímido, corre alternada-

mente do refúgio. de sua cova no mundo interno para expiar os o~ 

jetos do exterior e logo se retira apressadamente. ~ tambem mui 

to comum qu~ recorra com alternância a alguma das quatro tecni

cas de transição (paranoide, obsessiva, fõbica e histerica), as 

quais constituem defesas contra o mesmo conflito não resolvido. 

A esquizoidia se origina de algum fracasso em obter satisfação 

na relação com a mãe durante a fase oral primitiva. A insatisfa 
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ção ou frustração parece decorrer de dois sentimentos do bebê: 

(1) que sua genitora não a ama verdadeiramente como 

pessoa; e 

(2) que esta nao valoriza e nem aceita seu afeto. 

-Tanto as maes indiferentes, quanto as possessivas, mostram-se es 

pecia1mente aptas para provocar tais percepções. A pior de to-

das talvez seja aquela que expressa, ao mesmo tempo, dominação 

e indiferença; como exemplo pode-se citar a super-protetor~ em 

sua determinação ferrenha de não deixar -que nada falte ao filho, 

julgando, no entanto, suas necessidades a partir das próprias. 

Desta maneira, torna-se difícil para ele sustentar uma relação 

emocional com ela sobre uma base pessoal. Nesta etapa, a rela-

- -çao e com o objeto parcial seio. Assim, diante da impossibili-

dade de satisfação com este órgão, enquanto objeto externo, a 

criança o internaliza, passando a se relacionar com o mesmo,de~ 

ta vez como objeto interno. Eis aí as origens: 

(1) da vida no mundo interior; 

(2) da crença de que a ultima possibilidade de obter 

prazer é através da relação com o peito, enquanto 

objeto parcial interno; e 

(3) da fixação na etapa de dependincia infantil. 

Fairbairn (1980) ressalta, no entanto, que as rela-

ções objetais insatisfatórias durante a fase oral primária -so 

dão origem a seus efeitos psicopatológicos, quando perduram nos 

anos subsequentes da infância precoce. As circunstâncias que o 

indivíduo enfrenta em sua vida posterior atuam como fator desen 

cadeante de sua sintomatologia, muito embora o fator determinan 
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te mais significativo seja o grau em que os objetos foram inco~ 

porados na primeira fase oral. A incapacidade do esquizoide p~ 

ra renunciar sem desconfiança a dependência infantil e aceitar 

a madura depende da obtenção de seguras evidências de que é am~ 

do e tem seu amor genuinamente aceito pelas pessoas com quem se 

relaciona. A falta desta evidência ocasiona uma regressão a e-

tapa oral, impedindo-o assim de realizar a tal ren~ncia, uma vez 

que esta equivaleria a perda total das ~ltimas esperanças de ob 

ter a satisfação das suas necessidades emocionais frustradas. 

Desta maneira, sua relação com seus objetos, no que se refere 

a separação, torna-se carregada com demasiada angustia. Esta 0-

corrência representa na verdade a re~dição do seu maior trauma, 

isto é, aquele que experimentou na fase oral primária quando se 

viu inseguro pela falta de amor da mãe e pelo sentimento de que 

esta não aceitara genuinamente o seu afeto. Portanto, reedita-

do na atualidade em virtude da falta de alguma relação satisfa-

tôria, conduz a busca de prazeres substitutivos, como a mastur-

bação, o erotismo anal, o homossexualismo, o exibicionismo, o 

sadismo, o masoquismo, etc, os quais reproduzem a situação de 

amamentaçao com o peito internalizado e constituem tentativas de 

preservaçao dos vínculos emocionais que foram destruidos. 

Fairbairn (1980) considera que a criança interpreta os 

motivos -da rejeição materna de maneiras diferentes, conforme es 

teja fixada no período primário ou secundário da fase oral. Se 

a fixação é no primeiro período, a insaciedade dos investimen--

tos libidinosos conduz ao sentimento de que a genitora não acei 
. ~ 

ta seu amor porque o mesmo é mau, destrutivo, devorador e em uI 

tima instincia, assassino. Esta situação é muito mais intolerá 

vel do que aquela que surge da fixação na fase subsequente. Nes 
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te último caso~a criança, essencialmente ambivalente, acha que 

foi o seu ódio que destruiu o afeto da -mae. ~ então no seu ran 

cor onde parece residir a sua maldade; sua afeição é percebi-

da como boa. A rejeição em questão pode produzir as seguintes 

consequências na criança: 

(1) sentimento de que a ge~itora e um objeto mau; 

(2) repressão do amor. Pode considerar o próprio afe 

to como mau e, numa tentativa de mantê-lo bo~pa~ 

sar a rete-10 dentro de si; e 

(3) generalização para todos os objetos externos da 

sua crença de que as relações libidinosas -sao 

más, ou pelo menos arriscadas. 

De um modo geral, o resultado líquido 
~ 

e o isolamento atraves da 

tendência para as relações com os objetos internos - esquizoi--

dia. 

Desta maneira, pode-se concluir que o fato do esqui--

zoide guardar sua paixão dentro de si e causado não só pela. se~ 

-saçao dela ser demasiado preciosa para separar-se dele, como ta~ 

bem porque e muito perigosa para que possa descarrega-la sobre 

seus objetos. Alem disso, como a sente má, passa a interpretar 

o afeto alheio em termos similares. Assim, está sempre dispos-

to a defender-se contra a afeição, quer seja própria, quer seja 

dos outros com quem se relaciona. Quando renuncia a contatos 

sociais, o faz porque sente que não deve amar nem ser amado. Po 

rém, nem sempre se contenta com um mero distanciamento passivo. 

Pelo contrário, frequentemente toma medidas ativas para afastar 

de si seus objetos. Para tal, faz uso da heteroagressão. Por 

exemplo, pode brigar com as pessoas com quem corre o risco de 
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se ligar afetivamente, agir de modo a ser censurado, ser rude, 

etc. Ao faze-lo, não só substitui a ternura pelo rancor, mas 

tambem in.duz seus objetos a hostilizá-lo, ao inves de catexizã-

lo libidinosamente. Como os trovadores, somente pode permitir-

se amar e ser amado de longe (Fairbairn, 1980). 

Como se pode ver, o que mais compromete a integridade 

do ego do esquizoide e o dilema, aparentemente insolúvel, . com 

relação a catexia do objeto externo. Se assume seu fracasso em 

dirigir sua libido para o mesmo, sente que o perdeu. Por outro 

lado, se resolve amã-lo, pode destrui-lo e novamente ficar pri-

vado dele. Qualquer atitude conduz ao seu sumiço e ao conseque~ 

te isolamento. Se tal dilema se intensifica, surge um impasse 

tão forte que leva o ego a um estado de impotência total, o que 

pode ser mascarado reativamente pela onipotência. Alem disso, 

aparecem sentimentos de futilidade, vazio, inutilidade, nii1is-

mo, frieza emocional, etc. (Fairbairn, 1980). 

Nos estados esquizoides agudos, a subtração da libido 

das relações objetais pode assumir tal extensão que a energia s~ 

xual e retirada do domrnio consciente do ego. Quando isto ocor 

re, e como se este se tornasse inconsciente. Esta ocorrência 

tem o efeito de aliviar a tensão emocional e de mitigar o peri-

go das explosões violentas de ação precipitada. Grande parte 

di ang~stia do esquizoide se origina do temo~ pelo aparecimento 

destas explosões, o qual se manifesta comumente como medo de en 

louquecer, ou de que suceda um desastre, etc. 
~ 

Portanto, e po~ 

sivel que a subtração mencionada tenha o significado de um es--

forço desesperado, por parte de um ego ameaçado pela desintegr~ 

ção, para evitar o mundo exterior, através da repressão dos im-
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pulsos básicos (orais) que conduzem a realização de contatos e-

mocionais. Quando este esforço está muito distante de ser al--

cançado, o indivíduo começa a se queixar de que sente como se 

tivesse perdido a identidade, morrido, deixado de existir, etc. 

Em casos extremos a libido pareceria abandonar ate a parte in-

consciente do ego, deixando na superfície o quadro descrito por 

Kraeplin como demência precoce. Ao renunciar aos investimentos 

afetivos, o ego abre mão da energia que o sustenta, e se perde. 

Sua perda constitui o último desastre psicopatológico que o es-

quizoide trata de evitar mediante a utilização de todas as tec-

nicas (inclusive as de transição) disponíveis para o controle 

dos seus impulsos amorosos (Fairbairn, 1980). 

o grande problema do esquizoide e o de liberar sua li 

bido, sem destruir com o afeto, enquanto que para o depressivo, 

a questao principal reside em amar, sem aniquilar com o ódio. 

Este segundo indivíduo consegue evitar a experiência devastado-

ra do primeiro de sentir que sua ternura - -e ma. Com isto, se 

mantem intrinsecamente capaz para uma relação libidinosa com o 

exterior. Sua dificuldade nos contatos interpessoais se origi-

na da ambivalência; ele foi melhor sucedido que o outro em subs 

tituir a simples recusa do objeto pela agressão direta (morder), 

no entanto, fracassou em conseguir o passo posterior do desen--

volvimento, caracterizado pela dicotomia objetal. Se isto -nao 

tivesse ocorrido, estaria apto para dispor do seu rancor, diri-

gindo-o, pelo menos predominantemente, contra o objeto rejeita-

do. Desta forma estaria livre para amar o objeto aceito, rela-

tivamente pouco carregado de ódio. Se as ligações afetivas do 

depressivo forem satisfatórias, sua 'evolução atraves da vida p~ 

derã parecer suave. Contudo, qualquer experiência um pouco mais 
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frustrante ou perturabadora poderã reativar a ambivalência; a 

hostilidade aparece, se dirige contra o objeto internalizado e 

, -sobrevem a depressa~ pela perda total ou parcial do mesmo e,coft ... 
sequentemente, do próprio indivíduo. o estado depressivo, da 

-mesma maneira como o esquizoide, nao constitui uma defesa. Pelo 

contrário, é uma situação contra a qual o indivíduo busca defe! 

der-se por meio de tecnicas (inclusive as de transição) destin! 

-das ao controle da agressao. Tal estado representa o maior de-

sastre psicopatológico que pode suceder ao depressivo (Fair--

bairn, 1980). 

A melancolia involutiva tem sido distinguida da de--

-pressao reativa por muitos psiquiatras. Fairbairn (1980) con-

sidera que, do ponto de vista clínico, ambos os estados se asse 

melham em suas bases etiológicas: a perda do objeto. Esta pri-

meira patologia está, por definição, estreitamente relacionada 

com o climaterio. Este, por sua vez, se caracteriza por uma di 

minuição dos ímpetos libidinosos, que não é acompanhada pela re 

dução da agressão. Ao contrário, a raiva pode ser ate aumenta-

da em virtude da perda do objeto de prazer. Assim, o equilíbrio 

entre o amor e o ódio e perturbado. A perspectiva de melhora na 

melancolia ê menos esperançosa que na depressão porque ao passo 

que nesta última a libido ainda está disponível para uma restau 

ração do equilíbrio, na outra não estão 

-Como a esquizoidia se origina de uma regressao a eta-

pa oral primária, sua sintomatologia se caracteriza pela persi~ 

tência exagerada de certas atitudes típicas desta fase. são 

elas: 

(1) tendência para estabelecer relações com objetos 



parciais; 

(2) predomínio do tomar sobre o dar; 

(3) atitude libidinal incorporativa; e 

(4) sentimentos de plenitude e vazio. 
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o esquizoide costuma tratar seu objeto libidinoso como um meio 

de satisfação das próprias necessidades, ao inves de respeitã-

lo por sua condição humana, por sua pessoalidade. ~ neste sen-

tido que o objeto não e percebido em sua totalidade, mas sim, 

parcialmente como se fosse vm seio provedor (objeto parcial in-

terno) dos desejos mais primitivos. Tal fato serve para evide~ 

ciar sua dificuldade para discriminar adequadamente a realidade 

interna da externa; o outro do exterior não e percebido como 

tal, mas de acordo com as expectativas próprias (Fairbairn,1980). 

A dificuldade do esquizoide para doar-se no sentido ~ 

mocional reflete a sua fixação na fase oral precoce, onde exis-

te uma predominância do tomar sobre o dar. Neste indivíduo, O! 
serva-se uma supervalorização dos conteúdos mentais, correspon

dente a importância dos conteúdos corporais na fase oral. Isto 

se manifesta, por exemplo, pela dificuldade de expressar seus 

sentimentos num contexto social. O dar-se, envolvido na libera 

ção do afeto, parece ter a significação de perder conteúdos, e 

e por est. razão que tao frequentemente percebe os 

contatos sociais como esgotantes, ou como algo que o faz perder 

seu valor. ~ daí que nasce a sua impressão de que necessita se 

isolar para se refazer ou recuperar o perdido. Quando a esqui

zoidia e acentuada, a defesa contra o prejuizo emocional da lu

gar a repressão do afeto e a U1Ila atitude de desapego, que tran..!. 

mite uma impressão aos outros de distanciamento e ate, nos ca-
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sos extremos, de desumanidade. Fairbairn (1980), destaca dual 

técnicas que podem ser usadas como meios de superação das difi

culdades para manifestar a afetividade: 

(1) a de representar papeis; e 

(2) a do exibicionismo. 

Na representaçao de um papel o indivíduo pode até apresentar for 

tes emoções, estabelecer contatos notáveis com outras pessoas, 

no entanto, ao faze-lo não da e nem perde nada porque nao se en 

volve nas relações. Secretamente não reconhece o papel repre-

sentado como próprio e, assim, tenta preservar-se do compromis

so com alguém. Esta representação pode ou não ser consciente , 

e está estritamente relacionada com as tendências exibicionis-

tas que, em sua grande parte, são inconscientes e se apresentam 

mascaradas pela angústia. A significação da utilização do exi

bicionismo como defesa reside no fato de que representa uma ma

neira de oferecer algo, sem soltar nada, por meio da substitui

ção do dar pelo mostrar. No entanto, esta defesa pode falhar 

quando o exposto se transforma num mostrar-se, o que suscita a 

mesma ansiedade originalmente relacionada com a auto-expressão, 

tornando esta situação extremamente dolorosa porque o ser visto 

é trocado por uma autoconsciência aguda. 

Como já foi dito, as experiências frustrantes com a 

mãe durante a fase oral precoce ocasiona a internalização do 

seio. Em situações de frustrações subsequentes e provável que 

se desenvolva novas internalizações objetais como técnica defen 

siva. Uma fixação nesta fase pode fazer com que a atitude de 

incorporação, típica deste período, passe a compor a estrutura 

do ego, determinando assim um aumento da valorização do mundo 
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interno, em detrimento ao externo. Alem disso, pode ocorrer u

ma intensificação da identificação com os objetos internos, o 

que contribui para a dificuldade do dar-se afetivamente. Quando 

as relaç~es se passam predominantemente com os objetos do exte

rior, dar tem o efeito de criar, fortalecer valores e promover 

auto-respeito. Por outro lado, quando a maior parte das rela-

ç~es e com os objetos internos, colocar-se tem o efeito de dimi 

nuir os valores e o auto-respeito, ocasionando um sentimento de 

empobrecimento porque substitui a vida no mundo interior. Para 

mitigar este sentimento, o indivíduo pode adotar uma atitude de 

desvalorização daquilo que foi dado. Ou então, pode tratar da 

doação como um conteúdo próprio. Por exemplo, pode-se citar a 

mãe possessiva que cuida do filho como se fosse parte propria , 

negando, assim, o fato dele ser uma outra pessoa separada dela 

(Fairbairn, 1980). 

Outra manifestação da ocupação do mundo interno é a 

tendência a inte1ectua1ização, ã superva10rização dos processos 

de pensamento, como forma defensiva contra o contato afetivo com 

o exterior. O esforço que o esquizoide faz para elaborar esta 

dificuldade se efetiva racionalmente; ele se isola num pensar 

que visa descobrir uma conduta adaptativa nas relaç~es externas. 

A busca de soluções intelectuais para problemas emocionais acar 

reta duas linhas de desenvolvimento: 

(1) os processos mentais tornam-se altamente sexuali

zados; e 

(2) as idéias tendem a substituir os sentimentos, e 

os valores intelectuais, os afetivos. 

Destaca-se, portanto, a dissociação entre o pensamento e o sen-



199. 

timento, a qual torna-se altamente intensa e notória no esquiz~ 

frênico. Numa análise mais profunda, pode-se verificar que tal 

divisão se passa a nivel do ego entre: 

(1) uma parte mais superficial, que representa seus ni 

veis superiores e que inclui a consciência; e 

(2) uma parte mais profunda, que representa seus 

veis inferiores e que inclui os elementos que es-

tão mais altamente sexualizados, constituindo,por 

isto, fonte de afeto. 

Esta dissociação pode ser explicada pelo processo de repressao: 

a parte mais profunda é reprimida pela mais superficial (Fair-

bairn, 1980). 

Os esquizoides mostram-se mais inclinados a construir 

sistemas intelectuais do que a desenvolver relações emocionais, 

a partir de uma base humana. Costumam, por exemplo, amar o a-

mor, ou qualquer outra construção mental ideal, tentando impor 

suas idéias altamente elaboradas para os outros. Uma sensação i~ 

terna de superioridade parece estar na base destas ações. As 

fontes desta sensação, geralmente inconscientes, são: 

(1) a supervalorização secreta dos conteúdos pessoais, 

tanto mentais, como fIsicos; e 

(2) a inflação narcIsica do ego, que surge da posse 

secreta de objetos libidinais internalizados (por 

exemplo, o peito materno e o pênis paterno), e de 

considerável identificação com os mesmos. 

A necessidade interna de segredo está determinada, por um lado, 

-pela culpa devido a posse de tais objetos que sao, num certo sen 
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tido, roubados. Por outro lado, ê originada pelo medo de perde-

los. o segredo tem um efeito de provocar um sentimento de ser 

diferente dos outros, ou até de ser realmente excepcional ou ü-

nico. Este sentimento está estreitamente relacionado com a sen 

sação de ser o que está sobrando. Frequentemente se verifica 

que embora o esquizoide em sua casa fosse o filhinho da mamãe , 

era tudo menos um verdadeiro menino para os outros garotos do 

colégio, encontrando a realização pessoal no estudo, ao invés 

de utilizar sua energia, como as crianças comuns o fazem, na 

participação dos jogos escolares (Fairbairn, 1980). 

818LIOTECA 
~ GETúLIO VAIIIIM 
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Anexo 3 

o CONCEITO DE SIMBIOSE NA OBRA DE BlEGER 

o tema da simbiose na psicologia e na psicopatologia, 

sob este título, i relativamente novo, muito embora, de manei-

ras muito diversas e sob outras denominaç~es, ache-se incluido 

em trabalhos psicanalíticos de vários autores, especialmente nos 

estudos referentes aos primeiros estágios do desenvolvimento da 

personalidade. Trata-se de um tema extremamente importante pa-

ra a compreensão de quest~es tanto da psicologia individual,qua~ 

to grupal, institucional e comunitária. 

Estreitamente ligada ao tema da simbiose encontra-se 

a questao da ambiguidade. o vínculo ou interdependência simbió 

tica e, em sua própria natureza, de caráter ambiguo. Para a com 

preensão dos dois fenômenos faz-se mister recorrer a outros con 

ceitos, tais como o de autismo, de narcisismo primário e de i-

dentificação. 

Para tipificar a concepção teórica de Bleger, pode-se 

destacar duas hipóteses deste autor. A primeira se refere ao 

fato do ponto de partida do desenvolvimento humano ser um esta-

do de indiferenciação primitiva. o autor discorda do ponto de 

vista de que os primórdios da ontogênese ~e caracterizam pelo 

isolamento e que a saida desta condição se faz possivel com a 

aquisição da cultura, a partir do gradual relacionamento com ou 

tros seres humanos. Portanto, com tal concepção, não se trata 
." 

de dizer que a criança nasce isolada e, aos poucos, toma conta-

to com o outro, mas sim, que ela nasce indiferenciada para de-

pois desenvolver os sentidos da identidade e realidade,.de inte 
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-terior e exterior, de eu e nao-eu. 

A segunda hipótese considera que os primórdios do fe-

nômeno sicolõgico (as primeiras estruturas indiferenciadas,si~ 

creticas) se caracterizam por relações corporais. Desta manei-

ra, Bleger abandona a crença deque o ponto de partida do psíqui 

co e o mental, quer de forma manifesta, quer inconsciente. 

o objetivo deste anexo e caracterizar o fenômeno da 

simbiose na concepção Blegeriana. Para tal será dividido em qu~ 

tro partes. Na primeira, intitulada "A ·POSIÇÃO GLISCRO-CÃRICA 

E O NOCLEO AGLUTINADO", pretende-se desenvolver a questão da in 

diferenciação primitiva, introduzindo os conceitos de objeto a-

glutinado, nicleo aglutinado e posição gliscro-cárica. Alem di~ 

so, tecer-se-ão considerações sobre a psicogênese das epilepsias 

e epileptoidias, bem como sobre as ansiedades e mecanismos de 

defesas mais primitivos. 

Na segunda parte, chamada "A SIMBIOSE", o objetivo s~ 

rá conceituar a simbiose, descrevendo seu funcionamento e recor 

rendo a outros conceitos, imprescindíveis para sua compreensão, 

tais como: depositante, depositário, depositado, projeção, in-

trojeção, reprojeção, reintrojeção, ansiedade confusional, au-

tismo e narcisismo primário. 

Na terceira parte, denominada "RESUMO DA CLfNICA DO 

NOCLEO AGLUTINADO", pretende-se sumarizar as manifestações clí-

nicas do núcleo aglutinado. 

Na quarta e última parte, "A TrCNICA 'PSICANALfTICA DO 

NOCLEO AGLUTINADO", a proposta será apresentar alguns esclareci 

mentos sobre a tecnica psicanalítica, ou mais especificamente , 
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mostrar como o psicanalista deve manejar as partes neurótica e 

psic~tica da personalidade. A finalidade desta proposta 

tornar mais claro ainda o fenômeno da simbiose, cuja origem se~ 

rã vinculada a parte psic~tica. 

3.1 - A POSIÇ~O GLISCRO-CÁRICA E O NOCLEO AGLUTINADO 

Desenvolvendo e aprofundando a obra de Freud, Melani. 

neincontribuiu com a descoberta de duas posições básicas (a es-

quizo paranoide e a depressiva), dinimicas e co-existentes, se-

gundo as quais a conduta se estrutura. A cada uma correspondem 

ansiedades, objetos e defesas trpicas (Bleger, 1977). 

Na posição esquizo-paranoide, que perdura durante os 

3 ou 4 primeiros meses de vida, predomina a relação com dois ob 

jetos parciais inteiramente distintos ou dissociados: um bom e 

outro mau, os quais se originam respectivamente das experiincias 

de gratificação e frustração. Na posição depressiva a relação 

é com o objeto total (Bleger, 1977). 

Apesar de Melaine Klein ter postulado que o mundo da 

criança se integra a partir de elementos ou experiincias isola-

dos entre si (objetos parciais), admitiu também que, mesmo du-

rante os 3 ou 4 primeiros meses de vida, os objetos bom e mau 

não se diferenciam totalmente. O seio materno parece fundir 

seus aspectos bom e mau com a presença ffsica da genitora, e a 

relação com esta como pessoa vai se constituindo gradualmente a 

partir deste momento (Bleger, 1977). 

Fenichel, antes de Melaine Klein, ao se referir -as 
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-primeiras percepçoes do lactante, mencionou que nelas os obje--

tos não são nitidamente diferenciados do ego, das partes deste, 

ou ainda entre si. As primeiras imagens são inexatas e muito 

amplas em extensão, abarcando tudo. Não se compõem de elemen--

tos que logo serão reunidos, mas de unidades conjuntas, nas 

quais sã mais tarde se reconhece que contem diferentes aspectos. 

As várias sensações (cenestesicas, proprioceptivas, visuais, a~ 

ditivas, etc) nao se separam entre si, nem em relação a motili 

dade. Tanto Wa1lon como Fairbairn, tambem admitiram a indife--

renciação primitiva. o primeiro sugeriu o termo "sincretismo" 

para a relação primordial. o segundo considerou que a princí--

pio o que sucede e a introjeção do objeto original indiferencia 

do. A divisão ou diferenciação deste em bom e mau seria uma 0-

corrincia posterior (Bleger, 1977). 

- ., . 
O objeto indiferenciado nao tem as caracter1st1cas que 

a rigor são atribuidas ao objeto parcial e total. Ele e forma-

do pelas identificações mais precoces, nas -quais ainda nao se 

estabeleceu uma discriminação entre os objetos bom e mau; entre 

impulsos orais, anais e genitais; -entre o eu e o nao-eu; entre 

o interno e o externo. Contem ainda uma situação Edípica muito 

primitiva, na qual não se produziu qualquer diferenciação no ca 

ia1 combinado, nem entre os objetos Edípicos (pais e mãe) e o e 

go do paciente, e nem tao pouco entre o ego, superego, ideal de 

ego e ego ideal. Ele e muito ambíguo, no sentido de que pode 

funcionar alternadamente, de modos muito divergentes, distintos, 

segundo o predomínio circunstancial, em seu interior, de um ou 

outro dos seus diversos componentes. Portanto, ê a polivalência 

deste objeto que lhe confere a qualidade do ambíguo e, com isto, 

a possibilidade de polarizações muito variadas. Bleger (1977) o 
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denominou de Objeto Aglutinado. 

Portanto, a tese de B1eger (1977) e que nos momentos 

mais precoces do desenvolvimento não existem objetos parciais 

(bons e maus), mas sim, um Objeto Aglutinado. Os primeiros su~ 

gem progressiva e paulatinamente a partir de uma dissociação ou 

discriminação operada dentro do último. Tal processo começa a 

.-' 
atuar desde o primeiro momento de vida, no entanto, nunca e CO! 

c1uido completamente, já que sempre sobra alguma porção do obj~ 

to aglutinado, constituindo a parte psicõtica da personalidade. 

Dentro deste objeto não há, a rigor, uma verdadeira relação en-

tre os objetos e os núcleos do ego nele envolvidos, mas uma i-

dentificação primária na concepção Fairbairniana (identificação 

na qual inexiste uma diferenciação entre o objeto e a parte do 

ego a ele vinculada). Baseado na inexistência de relação obje

tal, B lege r (1977) propõe o termo "Núc 1eo Aglutinado", em s ubs

tituição ao "Objeto Aglutinado", utilizado ate então. Alem dis-

so, sugere a existência de uma posição anterior a esquizopara-

noide, denominando-a de Gliscro-Cárica (glyschros-viscoso, a

glutinado; Karion-Núc1eo) e deixando em aberto a questão dasua 

extensao ou predomínio temporal. A partir desta última se es-

truturaria a outra. A discriminação do núcleo aglutinado em p~ 

quenos fragmentos (Spaltung de Bleuler, ou dissociação de Bion) 

seria obtida mediante duas tecnicas básicas: a diversificação 

dos vínculos com outros objetos e dos contatos com o mesmo obj~ 

to, ambas dependentes do processo de maturação. 

Na posição Gliscro-Cárica encontra-se o ponto de fix~ 

ção da epilepsia e das epileptoidias. Nela emergem ansiedades 

extremas, poderosas e maciças devido a grande debilidade e fal-

ta de coes;o d~ ego, e porque este seve ameaçado pelo núcleo ~ 
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glutinado, que se mobiliza em bloco. -Elas sao de natureza con-

fusional e as defesas correspondentes são a dissociação, a 

projeção e a imobilização. Estas últimas tambem são utilizadas 

na posição esquizoparanoide, no entanto, diferem quanto ainten-

sidade, que se apresenta mais atenuada. Tais defesas são primi 

tivas porque constituem as primeiras e Gnicas que podem operar 

antes da discriminação entre o objeto mau e bom, eu e não-eu, 

etc. Já as tecnicas defensivas (histérica, fóbica, paranoide e 

obsessiva) sobre as quais as neuroses infantis se estruturam só 

podem atuar sobre objetos parciais bem discriminados, portanto, 

sobre uma previa divisão esquizoide (Bleger, 1977). 

Esquema das Modalidades de Relações Objetais (Bleger, 1977) 

PONTO DE FlXA-
POSIÇÃO ANSIEDADE OBJETO DEFESAS çÃO DA PSICOPA-

TOLOGIA 

Total Psicose 
Depressiva Depressiva (ambivalen- Maníacas Maniaco-depressi 

te) va 

Esquizopara- Paranoide Parcial Divisão Esquizofre-
noide (divalente) nia 

Núcleo Clivagem, Epilepsia, 
Gliscro-Cãri Confusional Aglutinado Imobiliza- Estados - ção e !rag- Confusionais ca (ambíguo) mentaçao 
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3.2 - A SIMBIOSE 

A simbiose se baseia no processo de identificação projeti 

va. A relação entre o depositante (aquele que projeta ou depo

sita) com o depositado (objeto interno projetado), neste proce~ 

so, já foi estudada como um empobrecimento ou esvaziamento do 

depositante, dependência em relação ao depositado, etc. O que 

não se estudou ainda, foi a relação entre o depositado e o dep~ 

sitário (o outro sobre o qual se projeta). Este último poderá 

se apresentar de duas maneiras com relação ao primeiro: 

(1) pode ser depositário sem que jamais tome conheci

mento disto e sem que sua conduta seja influencia 

da; e 

(2) pode atuar psicopaticamente, comportando-se de ma 

neira a confirmar o papel que lhe é projetado. 

Muitas vezes a projeção de algum papel ocorre posteriormente a 

I sua emergência espontânea por parte do futuro depositário. A ri 

gor o termo simbiose deveria ser empregado quando a projeção fo~ 

se cruzada, de maneira que cada um atuasse em função dos papeis 

desejados pelo outro. Uma família simbiótica, por exemplo, se

ria aquela em que cada um de seus integrantes funciona como de

positário e atua papeis pertencentes a vínculos com objetos in

ternos de outros; tudo se passa de modo complementar e solidá

rio (narcisismo grupal). Minkowsky descreve grupos familiares 

desta natureza como aglutinados ou epileptoides. A mistura do 

interjogo simbiõtico de papeis os converte em g~upos desagrega

dos, ou dispersos, ou ainda esquizoides (Bleger, 1977). 

A simbiose se baseia também num bloqueio no processo 
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de projeção-introjeção. O indivfduo só projeta, depositando no 

outro o n~c1eo aglutinado, que deveri permanecer imobilizadopa-

ra que não retorne ou seja reintrojetado pelo depositante. A 

fim de manter tal imobilização, ou por outro lado, evitar a re-

introjeção, aparece um controle rIgido atraves do vfncu10 simbi 

ótico (B1eger, 1977). 

~ neste sentido que a simbiose pode ser definida como 

uma estreita interdependência entre dois ou mais indivfduos que 

se cokplementam para manter controladas, imobilizadas e ate cer 

to ponto satisfeitas, as necessidades da parte mais imatura da 

personalidade, a qual se mantem dissociada ou segregada da rea-

lidade e das porções integrada (ou madura) e neurótica da pers~ 

nalidade (B1eger, 1977). 

A reintrojeção só e uma ameaça, enquanto os componen-

tes do n~c1eo aglutinado estiverem indiscriminados. A separa-

ção entre o ego e o n~cleo não e semelhante ao que ocorr~, por 

exemplo, na divisão esquizoide entre os objetos bom e mau e,por 

isso, pode ser chamada de clivagem, que não e outra coisa senão 

a dissociação que limita ou separa uma da outra as partes neuró 

tica e psicõtica (B1eger, 1977). 

Portanto, para haver reintrojeção e preciso que o ana 

lista discrimine os componentes do n~cleo aglutinado. Alem dis 

so, a reintrojeção e facilitada quando se efetua de maneira do 

sada e num ritmo adequado, com uma elaboração gradual, por fra~ 

mentos, precedida por uma fragmentação nos e1~mentos do mesmo 
. 

núcleo, os quais mostram-se originariamente de forma muito con-

densada (B1eger, 1977). 
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A ansiedade confusional, em qualquer das suas manife.!" 

taçoes (obnubilação e estreitamento da consciência, enjôo, ex

pectativa, indecisão, suspense, desorientação, ofuscamento, em

botamento, sono, etc), e o fenômeno que emerge quando ocorre a 

reincorporação de um fragmento do projetado. Funciona, portan

to, como um alarme frente ao retorno maciço do n~cleo aglutina

do, o que poderia ocasionar a desintegração psicótica do ego. 

Por outro lado, a confusão tambem pode se produzir por regres-

são dos níveis neuróticos da personalidade aos níveis psicõti

cos (regressão ã posição gliscro-cãrica)-, atraves de uma perda 

da discriminação da posição esquizo-paranoide, isto e, por um 

restabelecimento· da fusão primitiva, de existência normal nos 

primórdios do desenvolvimento (Bleger, 1977). 

Melaine Klein (apud Bleger, 1977) afirma que alguns 

estados de confusão surgem normalmente em diferentes períodos do 

desenvolvimento e que tal confusão pode ser entre amor e ódio; 

objetos bom e mau; impulsos e fantasias orais, anais e geni-

tais; ansiedades depressivas e persecutórias, entre o casal de 

pais fusionados; entre o indivíduo e o .objeto; 

entre os mundos interno e externo. 

e finalmente , 

Quando a reintrojeção e brusca, ultrapassando o limi

ar adequado, as tentativas de restabelecer o processo projeção

introjeção tornam-se falidas, reinstalando-se o bloqueio origi

nal atraves, por exemplo, de acessos fÓbicos, desmaios, auto-a

gressão e da utilização do corpo como buffer. Tal uso se mani

festa pelos fenômenos hipocondríacos. Neste caso da-se uma re

projeção do núcleo sobre o corpo. A confusão deixa de incomo-

dar a nivel mental para se localizar numa parte do corpo que a~ 
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doece (Bleger, 1977). 

o conflito dependincia x independincia tem por base 

o bloqueio no processo projeção-introjeção. Já se falou da re

lação deste bloqueio com o vInculo simbi5tico. Acresce-se aqui 

a informação de que o mesmo bloqueio tambem se relaciona com o 

vínculo autista. Bleuler introduziu o termo "autismo" para se 

referir ao distanciamento da realidade, acompanhado pelo relati 

vo ou absoluto predomínio da vida interior. Kanner descreveu o 

chamado "autismo infantil precoce" como. um retraimento e dis

tanciamento do mundo exterior. Pichon Reviere levantou a ques

tão do autismo como uma etapa normal e necessária do desenvolvi 

mento da criança. O quadro descrito por Kanner apareceria a 

partir da fixação ou regressão a este período autista. Mahler 

estudou a chamada "psicose simbi5tica", caracterizando-a pelo 

estreito vínculo de dependincia com o objeto externo. A sinto

matologia desta patologia seria ocasionada pela alienação do su 

jeito devido a projeção maciça de boa parte do ego sobre algum 

objeto, o que determinaria uma relação de natureza simbi5tica , 

reeditando a simbiose primitiva mãe-filho, normal nos prim5rdios 

do desenvolvimento. Liberman criou o conceito de "autismo trans 

ferencial", definindo-o como a manifestação da fase narcísica na 

situação analítica. Segundo o autor, o autismo se opõe ao est~ 

belecimento de uma relação de reciprocidade, de uma vinculação 

objetiva com o analista (Bleger, 1977). 

Na transferincia autista e simbi5tica a relação se pa~ 

sa entre os objetos internos que se encontram em franco proces

so de dissociação e, em parte deles, de expulsão projetiva. Por· 

isso, autismo e simbiose são os extremos de uma cisão entre o 
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projetado e o introjetado. Podem se alternar ou coexistir no 

vínculo transferencial. A coexistincia dos dois explica o cari 

ter aparentemente paradoxal e contraditório da transferência nos 

pacientes psicóticos. Freud concluiu a falta de relação trans-

ferencial em tais pacientes porque enfatizou apenas a conduta 

autista. Posteriormente, quando a relaçãosimbi5tica passou a 

ser detectada, descobriu-se que a transferência psic5tica tam-

bem instalava-se rãpida e maciçamente. Este aspecto foi desco-

berto mais tardiamente porque, via de regra, a simbiose e "muda~ 

só mostrando sintomatologia not5ria quando rompida; apesar di~ 

to, nos psicõticos, ate a ruptura acaba sendo encoberta pelo 

recurso a defesa autista. Pode-se destacar dois tipos de corre 

lação entre simbiose e autismo. O primeiro e este que acaba de 

ser citado, onde o mais relevante do ponto de vista clínico 
~ 

e 

o autismo, sendo a simbiose muda. No outro,e esta ultima quem 

se manifesta ostensivamente, enquanto que o primeiro permanece 

escondido (Bleger, 1977). 

Bleger (1977) considera que os vínculos transferenci-

ais autista e simbi5tico tem em comum o fato de serem narcísi--

cos, no sentido de que as relações são com os objetos internos, 

visando o princípio do prazer e a defesa de tais objetos da in-

tromissão da realidade externa. A diferença entre tais v!ncu--

los reside em que, no simbi5tico, o objeto que serve como depo-

sitãrio pertence ao mundo exterior, enquanto que, no autista , 

pertence a uma zona da mente ou do corpo do próprio paciente. 

De qualquer maneira, os dois tipos de ligação se implicam mutua 

mente, -isto é, não pode haver autismo sem simbióse e vice-versa. 

A busca das relações de dependência simbi5tica acaba funcionan 

do como uma forma de controle e de manutençao de uma barreira 
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que impede a aproximação objetiva do outro e a pene traça0 deste 

no interior do eu (autismo). 

3.3 - RESUMO DA CL!NICA DO NOCLEO AGLUTINADO 

A clInica do nGcleo aglutinado deriva de tris situaç;es e 

,- . 
o fundamento de todas elas esta dado,nao apenas pelo dest1no do 

nGcleo, como também por sua relação com o ego mais integrado. 

Esquematicamente pode-se distinguir (Bleger, 1977): 

(1) Controle do nGcleo aglutinado - O ego deve manter 

o nGcleo aglutinado im;v~l a fim de se defender 

contra a desintegração, mantendo-se sadio e inte-

grado. Para tal faz-se mister evitar a reintroj~ 

ção. A excessiva aglutinação e a falta básica de 

discriminação impedem uma reintrojeção gradual e 

fracionada. Este controle é obtido com: 

(a) Simbiose - desenvolvem-se tecnicas para o con 

trole do depositário; 

(b) Bloqueio afetivo; 

(c) Hipocondria - utilização do corpo como buffer. 

Incluem-se ai as doenças psicossomáticas; e 

(d) Reintrojeção violenta e maciça. 

(2) Perda do controle sobre o nGcleo aglutinado e in-

-vasao maciça do ego. 

(a) Pródomos - insonia, intensifi~ação da observ~ 

ção e do controle, suspense e perplexidade. 

(b) Defesas acessionais do ego - reforço da diss~ 

ciação'entre o ego ma{s integrado e o nGcleo 
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aglutinado, ausincias e 1ipot(mias,descargas epi1ipti

cas, epileptoidia, sobressalto, calafrio, estremecimen-

to, etc. 

(c) Invasão do ego mais integrado - podem se produzir fenõ~ 

menos muito variados como o aniquilamento ou desintegre 

ção do ego, pânico, todos os graus de estreitamento da 

consciência: confusão, obnubilação, estado crepuscular, 

etc. 

(3) Desagregação psicõtica - Existem dois tipos extremos que se 

manifestam de maneira combinada em proporç~es variadas: 

(a) Desintegração do ego mais integrado - já abordada em 

2.c. A este caso corresponderiam, entre outras coisas, 

as psicoses graves descritas por Maus como esquizocãri-

caso 

(b) Perda da aglutinação e dispersão do núcleo aglutinado -

corresponde ao que Bleuler denominou Zerspaltung e Bion, 

Splitting. Coincide com um certo grau de regressão ego 

ica. Neste caso, a psicose pode constituir um passo pr~ 

vio a discriminação que não foi normalmente realizada no 

curso da ontogênese e levar a cura com um enriquecimen

to da personalidade. Esta crise ê semelhante àquela vi 

.venciada na adolescência de maneira também psicõtica, 

condensada e postergada. A reconstituição da patologia 

em qu~stao i um processo de reaglutinação e é nesta eta 

pa que deve ser situado o "objeto bizarro" de Bion, o 

qual constitui uma forma de núcleo aglut~nado que, como 

fen3meno de reconstituição que é, não existe normalmen

te no processo de desenvolvimento. 



3.4 - A TtCNICA PSICANAL!TICA DO NOCLEO AGLUTINADO 

A técnica psicanalítica tem por objetivo: 

(1) tornar consciente o inconsciente; e 

(2) integrar dissociações. 
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o primeiro deriva de Freud, enquanto que o segundo, embora re-

monte ao mesmo autor, tem suas raizes fundamentais nas proposi

ções de Melaine Klein a respeito da divisão esquizoide, e da p~ 

sição depressiva com seu respectivo caráter integrador. No que 

se refere especificamente a técnica analítica do núcleo agluti

nado, Bleger (1977) fundamentou suas colocações na obra de Bion 

e, mais especificamente, nas considerações deste autor a respei 

to da diferenciação entre as partes psicótica e a não psicótica. 

Este último admite que é importante descobrir no psicótico, a 

porção neurótica encoberta, da mesma maneira como no neurótico, 

deve-se desvendar a parte psicótica. 

Segundo Bleger (1977) as finalidades da técnica para 

trabalhar a parte psicótica são: 

(1) conscientizar o indivíduo através de interpreta-

ções que permitam a reintrojeção do que foi proj~ 

tado em outros seres humanos, utilizados como de

positários; e 

(2) antes de integrar as dissociações, deve-se esmiu

çar o núcleo aglutinado, levando o ego mais inte

grado a estabelecer dentro do mesmo núcleo uma 

discriminação de seus vários componentes, o que 

implica numa proposta de proporcionar uma divisã~ 
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esquizoide nos níveis psicóticos, a fim de conduzir a passagem 

da posição gliscro-cárica para a esquizo-paranoide. Com tal di 

ferenciaçio a parte psicótica se converte em neurótica. Como 8e 

pode ver, o tal núcleo pode sofrer alterações em sua magnitude. 

~ ampliado is expensas de uma regressio a partir da posição es-

quizo-paranoide e diminuido quando se processa uma progressão a 

te a mesma posiçio. 

Portanto, as finalidades da técnica de manejo das pa~ 

tes neurótica e psicótica da personalidade diferem. No primei-

ro caso trabalha-se objetos discriminados (bom e mau), com a in 

tenção de integrar as dissociações dos mesmos objetos. No segu~ 

do caso a proposta é dissociar o núcleo aglutinado. A discrimi 

- -naçao nao existe e, por isso, vem a se constituir na meta neces 

siria para a compreensão da parte indiferenciada. No entanto, 

isto nio significa que existam duas técnicas diversas, mais sim, 

que diferentes aspectos de uma mesma técnica adquirem maior re-

levo ou têm maior incidência em uma ou outra porçio da persona-

1idade (B1eger, 1977). 

No que se refere a manipu1açio técnica do núcleo ag1~ 

tinado, o que deve ser considerado em primeiro lugar, é o timing 

do paciente, sua capacidade para aceitar e elaborar a parte psi 

cótica da personalidade. Para tal ava1iaçio nio existem regras, 

já que as situações são muito diversas. o recurso disponivel é 

a uti1izaçio da contratransferência pessoal dos analistas, os 

quais também impõem e exigem seu próprio timing (B1eger, 1977). 

Por exemplo, a vivência do técnico de nio estar .conseguindo tra 

balhar ou compreender um determinado foco pode servir como um 

indicador da incapacidade momentânea do analisando para elabo--
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rar a mesma situação. 

Sobre a questao do timing, Bleger (1977) distingue 3 

(três) situações que variam quanto a intensidade de controle so 

bre o núcleo aglutinado. A primeira ê dada pelos casos em que 

o paciente começa sua análise quando os limites que separam as 

partes neurótica e psicótica de sua personalidade estão rotos 

e exigem atençao imediata, bem como a inclusão impostergáve1 dos 

níveis aglutinados na análise. Não se trata precisamente de u-

ma psicose transferencia1, mas sim, de uma transferência numa 

psicose. 

A segunda é constituida pelos pacientes que não apre-

sentam controle 00 imobilização rigorosos dos níveispsicóticos , 

deixando na dependência do analista a inclusão dos mesmos 

veis na análise. Muitas vezes tais pacientes podem se apresen-

tar clinicamente psicóticos na primeira consulta e, uma vez ini 

ciado o tratamento, até mesmo a partir da primeira sessão, pas-

sam a se manifestar como neuróticos, graças a projeção maciça e 

rápida de toda a parte psic5tica no psicanalista (metamorfose). 

Neste caso não é aconselhável trabalhar de imediato o núcleo a-

glutinado, mas sim, a parte neurótica. o objetivo desta medida 

é consolidar o máximo possive1 o grau de integração do ego mad~ 

ro. Para tal, deverá o técnico funcionar como um depositário 

fiel da parte psicótica, agindo como um genitor tolerante que p~ 

de esperar o crescimento do filho, ao invés de estressá-lo atr~ 

vês da abordagem de questões demasiado prematuras para o seu e-

go. Trata-se de uma proposta de aceitar a diss~ciação em favor 

da futura integração egoica (Bleger, 1977). 

A terceira situação é composta pelos pacientes que a~ 
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presentam uma rigorosa dissociação entre as partes neurótica e 

psicótica, acompanhada de um controle severo das mesmas porçõe., 

o qual permite que eles mesmos se deem o tempo de que neces8i--

tam para amadurecer. Assim, conseguem fazer com que as inter--

pretações sobre os níveis psicóticos se tornem inoperantes, ao 

menos em termos de efeito imediato. Tais analisandos possuemum 

ego rígido e assumem na relação terapêutica uma aparência c1rni 

ca autista, juntamente com uma intensa e muda simbiose transfe-

rencial (Bleger, 1977). 

Quando o timing do paciente é desrespeitado, isto -e, 

quando se tenta forçar a reintrojeção da parte psicótica antes 

do momento adequado, sua reação poderá ser um bloqueio afetivo, 

O aumento do índice deste bloqueio pode servir como um sinal de 

que o analista deve trabalhar a parte neurótica, a fim de que 

possa consolidar o grau de coesão do ego, o que prepara o anali 

sando para receber o futuro tratamento de sua parte psicótica. 

Por outro lado, o aumento do índice de reintrojeção deve servir 

como um sinal de que é possível dar continuidade a análise dos 

níveis psicõticos (Bleger, 1977). 

O tal bloqueio pode se manifestar, por exemplo, pelos 

silêncios, os quais muitas vezes podem levar o técnico a esque-

cer o que estava interpretando antes dos mesmos. Isto signifi-

ca perder o papel de analista e assumir o de depositário. Sem-

pre que possivel é indicado dar continuidade ao fluxo da anãli 

se tentando ligar os diversos pontos intercalados pelos silên--

cios (Bleger, 1977). 

O manejo do núcleo aglutinado depende da capacidade de 

discriminação do analista. A indiferenciação é o fenômeno que 
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caracteriza a transferência psicõtica ou da parte psicõtica.co~ 

figurando uma relação que cabe ao técnico desfazer contratrans

ferencialmente para si mesmo, e logo depois para o paciente. 

Tal relação é narcísica e transcorre em dois planos coexisten-

tes: o do autismo e o da simbiose, sendo o primeiro uma nega

ção onipotente do ~ltimo. A totalidade deste fen~meno é desig

nada de narcisismo transferencial. Com os vlnculos simbiõtico 

e autista o analisando se defende de duas invasões perigosas: ~ 

ma relacionada a reintrojeção do projetado e outra ligada a in

tromissão do depositário (clivagem). A-imobilização deste últi 

mo serve como defesa a ambos os perigos de desorganização. Oco r 

re ainda o paradoxo de que se o analista não penetra no autismo 

do cliente, o mundo narcísico deste segundo penetra no primeiro, 

tendendo a transformá-lo num parasita (Bleger, 1977). 

A projeção maciça na relação transferencial consiste 

em encher o analista de conte~dos próprios, que não podem ser 

mantidos em si, e em controlá-lo para que atue de maneira a sa

tisfazer as necessidades do eu. Tal processo ocasiona um dis

tanciamento objetivo do analista. Este afastamento tem por fi

nalidade evitar uma reintrojeção que produzisse tensões que ul

trapassassem a capacidade eleborativa do ego. Assim, afasta

se o depositário para manter os objetos internos geradores de 

ansiedade distantes. Trata-se de uma defesa ou proteção do mun 

do interno. Para lidar com esta situação deve-se analisar as 

atuações do analisando no sentido de levar o analista a desemp~ 

nhar o papel de depositário. Desta maneira, o técnico estabele 

ce uma clivagem entre o depositado e o depositário, o que signi 

fica (Bleger, 1977): 
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(1) se discriminar como analista, na medida em que in 

terpreta ao invés de atuar como depositário; e 

(2) se diferenciar do papel depositado. 

Dado que na simbiose o núcleo aglutinado encontra-se 

projetado e imobilizado num depositário, um dos propósitos fun-

damentais da técnica é obter sua mobilização e, com isto, sua 

consequente introjeção. Para tal, como já foi dito, deve-se re~ 

peitar o timing do paciente, no entanto, muitas vezes é aconse

lhável forçar este timing, sem ultrapas$á-Io em demasia. A rein 

trojeção dos vários núcleos aglutinados é sentida como esmagad~ 

ra pelo paciente, que ten~e a reprojetã-los imediatamente, de 

modo a restabelecer a máxima distância e o mais rfgido contro-

I 
~. e pOSS1ve1S. Por este motivo, deve o analista fragmentar a pa.!: 

te psicótica para, em seguida, discriminar os fragmentos. Tal 

diferenciação impõe-se pela impossibilidade de se obter, de ou

tro modo, a reintrojeção do projetado. Sua atuação consiste em 

criar as possibilidades desta diferenciação, podendo ainda ope-

rar como um ego suplementar ao do analisando e se discriminar, a 

fim de que este último aprenda a fazer o mesmo. Portanto, na 

prática a discriminação acaba sendo efetuada pelo próprio ego 

do paciente. Como se pode ver, o processo como um todo compõe-

se de três etapas, ora sucessivas, ora simultâneas (Bleger,1977): 

(1) mobilização; 

(2) fragmentação; e 

(3) discriminação. 

Para a relação simbiótica, é importante notar que os 

estfmulos de grande intensidade possuem um limiar muito elevado 

e não entram em ação porque são imobilizados e neutralizados, 
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visto que desorganizariam a personalidade. Apenas aqueles de p~ 

quena intensidade podem produzir respostas, sendo permanenteme~ 

te detectados nu frustrações e nas mudanças mínimas. Tais res-

postas são geralmente retardadas. A interpretação segue o cur-

so de qualquer estímulo e, neste sentido, apresenta caráter aC~i 

-mulativo, podendo produzir uma reaçao muito depois do seu apar~ 

cimento. Não e raro a emergência das metamorfoses ou mudanças 

bruscas e explosivas, devido a uma especie de acumulação do in 

sight. Em outros pacientes, a transformação é gradativa e epi-

sõdica (não contínua). Esta última modàlidade resulta do en-

quistamento das intervenções terapêuticas numa espécie de -nr 

cleos autistas que são mantidos, não como algo alheio, mas como 

alguma coisa não totalmente incorporada a personalidade. Gradu-

almente e a partir de novas experiências, o analisando os'exami 

na para decidir se deve ou não integrá-los ao ego. Isto se ob--

serva quando assume uma postura de não aceitar nem recusar as 

interpretações. o insight explosivo resulta da acumulação des-

tes núcleos (Bleger, 1977). 

A clivagem entre o projetado e o analista faz com que 

se anule a divisão ou separação entre as partes neur5tica e psi 

c5tica. Este confronto entre ambas as porções da personalidade 

é muito transit5rio. A integração rapidamente se desfaz dando 

lugar ao restabelecimento da divisão através da reprojeção so-

bre óutros depositários (o estudo, o trabalho, outras pessoas f~ 

ra o analista, um lugar, etc). Daí destaca-se a importância de 

se analisar tanto a projeção, quanto os deslocamentos desta. No 

entanto, a reiterada reativação deste processo promove, pau1ati 

namente, a fragmentação do núcleo aglutinado (Bleger, 1977). 
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Na análise da transferência autista, enfatizou-se an,! 

cessidade de agir tecnicamente de modo a penetrar no núcleo aue 

ti.ta. Com a descoberta da simbiose coexistente, o problema cen 
~ 

tral passou a ser sa(r do vrnculo simbi5tico. A partir dar, a 

atuação tecnica passaria a pretender mobilizar toda a organiza

ção narcrsica do paciente, responsável pela perda do sentido de 

realidade. Neste sentido o analista deveria interpretar: 

(1) o modo como o analisando o mantém fora e distante; 

(2) a maneira como este último o retem dentro de si 

mesmo, conservando uma parte própria no seu inte-

rior; e 

(3) o fato do técnico não ser percebido tal como e, 
mas sim, de acordo com as expectativas ou conteú-

dos projetados na sua pessoa (Bleger, 1977). 

Suscintamente pode-se destacar quatro variáveis: o p.! 

ciente, o analista e o que cada um projetou no outro. A partir 

disto, pode-se distinguir dois tipos de interpretação, que se 

referem a existência ou não da clivagem entre o tecnico e o que 

nele e depositado. No primeiro caso (interpretação clivada), 

mostra-se ao cliente sua relação consigo mesmo, o que faz uma 

parte dele com a outra de si mesmo. Desta maneira, pode-se le-

vá-lo a discri~inar tanto o analista como uma pessoa independe~ 

te, quanto as partes próprias que projeta no mesmo. Com isto 

se reforça o sentido das realidades: 

(1) interna - constituida de duas partes, uma das 

quais foi projetada; e 

(2) externa - representada pelo tecnico. 
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No segundo caso (interpretação sem clivagem) inclui-se na inte~ 

venção o objeto interno e o depositário sem diferenciá-los. Es

ta atuação permite que se mostre ao paciente que existe algo f~ 

ra dele que. de alguma maneira, se relaciona com ele. No entan-

to, os elementos que compõem este algo não são discriminados. A 

vantagem aqui reside na possibilidade de superação da dificulda 

de autista para reconhecer a existência do mundo exterior. Por-

tanto, esta segunda intervenção também reforça a percepção de 

duas realidades: uma interna e outra externa, muito embora sem 

diferenciar os elementos que as compõe (Bleger, 1977). 

Com a interpretação clivada, provoca-se a reintroje--

ção, enquanto que com a não-clivada, pode-se garantir a conexão 

entre o interior e o exterior do paciente. Ambas as intervenções 

se .lternam e se complementam no restabelecimento da mobiliza--

ção do núcleo aglutinado, isto e, do processo projeção-introje

ção, cuja fluência, acompanhada do reforço ao ego central, o qual 

se efetiva mediante a análise dos níveis neuróticos, tornam po~ 

síveis a mobilização, fragmentação e discriminação da parte psi 

cótica. ~ importante frisar que, a princípio, maneja-se o -nu-

cleo aglutinado tal como ele é - como um conglomerado indifere~ 

ciado. Para tal utiliza-se da interpretação não clivada a fim 

de produzir o reconhecimento do exterior. Isto leva, com o au-

mento das associações, ã discriminação do núcleo em questão. A 

partir deste ponto, pode-se utilizar a interpretação clivada, 

que só é viável após um certo avanço da diferenciação. A rein--

trojeção sô tem êxito (no sentido de que não é acompanhada pela 

imediata reprojeção) quando os objetos internos estão discrimi-

nados (Bleger, 1971). 
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Na anilise da parte psic5tica, as interpretaç;es em 

termos de sentimentos (ang~stia, amor, 5dio, rivalidade, etc) , 

constituem palavras vazias porque, via de regra, tudo se passa 

na irea corporal, faltando a correspondente representação na ã-

rea mental. Esta ~ltima tem uma forte organização l5gico-raci~ 

nal, sendo os afetos desvinculados dela e vivenciados diretamen 

te no corpo. ~ importante que o paciente aprenda a discriminar 

tais afetos e a representi-los (percebê-los) mentalmente. Para 

tal, faz-se mister superar a dissociação mente-corpo. Nestes pa 

cientes é indicado analisar as emoçõJs, "assinalando-as no com-

portamento corporal (posição das mãos, movimento dos pés, respi 

ração entrecortada, mudança de posição da cabeça, etc), para de 

pois nominá-las, associando-as com o que ocorria na relação 

transferencial. Nestes clientes é inoperante e. sem sentido for 

mular uma interpretação do tipo "você sente ••• " porque na reali 

dade não existe um sentimento, ou melhor, este acontece apenas 

no corpo, não sendo percebido ao nivel mental. Esta dissociação 

mente-corpo não funciona como uma divisão esquizoide entre os 

objetos bom e mau, mas sim, como uma divisão ou separação entre 

dois níveis de integração da personalidade. Através dela, fica 

controlado no depositirio um ac~mulo de experiências afetivas 

não discriminadas entre si, cuja reintrojeção torna-se perigosa. 

No vínculo simbi5tico estacionário, os afetos, o amor, só -sao 

sentidos e representados mentalmente quando ocorre alguma amea-

ça de perder o objeto (B1eger, 1977). 

o tratamento do n~c1eo aglutinado consiste em propici 

ar inicialmente a reintrojeção de fragmentos do n~cleo discrimi 

nados, de maneira a produzir uma mudança apenas ao nivel do cor 

po, sem afetar a área mental. Se a totalidade do n~cleo (frag~ 
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mentos fundidos, não discriminados) é reintrojetada, pode apar~ 

cer uma hip6condria ou uma doença psicossom~tica funcionando co ... 
mo novos deposit~rios, sobre os quais d~~se a reprojeção da par -
te psicõtica (Bleger, 1977). 

Na dependência simbiõtica, a voracidade afetiva oca'i 

ona uma culpa que pode ser encoberta pelos sentimentos de desva 

lorização, ou de melancolia, ou por uma postura de passividade 

e estagnação no tratamento, os quais produzem no analista uma 

sensação de não es tar conseguindo fazer com que.o analisando pr~ 

grida, bem como um Í"mpeto para se empenhar mais, a fim de conse 

guir tal intento. Se ele não ~e di conta disso, interpretando 

tal situação, poderá entrar no papel de deposit~rio, atuando no 

sentido de dar-se cada vez mais para o paciente. Este último, 

por sua vez, vai recebendo passivamente, de forma dissimulada 

(muda), como se nada recebesse; com isto, evita ou mascara a 

culpa que sente por estar recebendo, ao mesmo tempo em que, por 

culpa, faz co~ que o técnico continue dando sempre mais, sem que 

seja necessário pedir-lhe nada (Bleger, 1977). 

A alternância ou complementariedade de papeis é tam-

bém muito comum nas relações de dependência .simbiõtica. Estes 

-sao repartidos, nunca compartidos. Quando o analista se sente 

bloqueado, o analisando se liga e vice-versa. No momento em que 

os n~cleos aglutinados são mobilizados surge um sentimento de 

confusão, o qual constitui uma reação do ego mais maduro ao to-

mar contato com os níveis psicõticos, com experiências diverge~ 

tes, contraditórias e excludentes, todas fusionadas, indiferen-

ciadas. No entanto, a confusão somente existe para o ego mais 

integrado; dentro do núcleo aglutinado tudo constitui um sõ a-
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mãlgama, nem confuso, nem contraditório e nem ambivalente. A es 

trutura do núcleo correspondente a uma polivalência ou ambigui

dade (Bleger, 1977). 

A entrada e a saida das sessões são as ocasiões emque 

frequentemente a parte psicõtica da .personalidade se mobiliza. 

Correspondem aos momentos em que o automatismo, os comportamen

tos estereotipados (rituais, ecolalia, ecopraxia, etc), o es

treitamento e a obnubilação da consciência encontram-se mais e

xacerbados. Atravis destes fen~menos o indivIduo se defende ou 

evita a reintrojeção ou mobilização maciça do núcleo aglutinado, 

portanto, impede a desorganização psicõtica. Após o fortaleci

mento do ego e a eiaboração ou discriminação do núcleo em ques

tão, o perigo da projeção e da reintroj~ção maciça diminuem, o 

que permite maior espontaneidade por parte do paciente (Bleger, 

1977). 

Nos momentos em que o paciente mais se liga ao anali~ 

ta, podem surgir fantasias de separação, de parar a anãlise, em 

virtude do medo de uma fusão simbiótica, de aprisionar-se ao 

ticnico e jamais poder separar-se deste. Para elaborar (no sen 

tido de perceber a nivel mental uma emoção) tal situação, gera! 

mente atua psicopaticamente devido a impossibilidade de dar-se 

conta dos fatos simbolicamente, sem uma atuação. Este fen~meno 

foi chamado por Bleger (1977) de passagem psicopãtica no trata

mento da simbiose. Para exemplificá-lo, pode-se citar o pacien 

te que falta a uma sessão, chegando na seguinte com uma queixa 

de culpa pela ausência na sessão anterior. 

~ tambem frequente a situação em que o paciente sente

se vazio ao correr o risco de ficar sem o núcleo aglutinado co~o 
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tal. Com a perda da parte psicôtica, através da dispersão e da 

discriminação, perde-se também a relação de dependência com os 

pais. Tal ~laboração i que produz o sentimento de aban40no ou 

vazio, o qual resulta da reintrojeçio do n~cleo, fen~meno es

te que determina a individualização, a separação entre o au e o 

não-eu. Pode sobrevir ainda uma depressão pelo luto dos deposi 

, . -tarlos, o que nao significa de maneira nenhuma a morte dos Obj~ 

tos internos, mas sim, sua recuperação ou reintrojeção (Ble,eri 

1977). 
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